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 Avrupa Vatandaş Girişimi 

   
 

EĞİTİM BİR YATIRIMDIR!  
EĞİTİME YAPILAN HARCAMALARI, ÜLKENİN BÜTÇE AÇIĞININ BİR PARÇASI OLARAK 
DÜŞÜNMEYİN! 

 
Beyin takımı DIKTIO himayesinde– Yunanistan ve Avrupa’da Reform AĞI, Avrupa 
Vatandaş Girişimi (ECI)1 Destekçileri olarak Kıbrıs Gönüllüler Ekibi  Eğitime 

Yatırım Yapın  

Devam eden kampanyamızı internet sitemizde görebilirsiniz http://invedcy.eu 
Facebook sayfamız https://www.facebook.com/invedcy 

Bu konuya gönüllü olarak bağlı kalmaya devam etmemizin temel nedeni, Avrupa’daki 
genel hedef olarak gerekli olan 1.000.000 imzaya ulaşılamamasına rağmen, Avrupa 
Vatandaş Girişimi’nin “Eğitime Yatırım Yapın” için Kıbrıs’da başarılı bir şekilde 
toplanan 9500 adet destek beyanı olmuştur. Bu bağlılık, Girişimi Kıbrıs’da 
destekleyen ve desteklemeye devam eden Gönüllü Grubunu birleştirme amacıyla 
gözden geçirilecek olan ortaklık çerçevesinde gerçekleştirilecektir.  
Bunun yanında, bu kampanyayı ve elde ettiğimiz uzmanlık ile toplanılan imzaların 
ötesinde belirli bir hedefe yönelik vatandaşları hareket geçirdiğimiz sonucu  teşvik 
etmekte kullanılan, daha iyi eğitim, araştırma/geliştirme için daha fazla harcama 
yapmak ve gençlik için daha fazla iş, olarak belirlenen Kıbrıs odaklı bu 
kampanyanın temaları, daha ileri adımlar atmamız için bizi motive etmektedir.  

2009 yılından beri, kamu bütçelerini dengelemek amacıyla Avrupa’nın her yerinde 
katı tasarruf önlemleri uygulanmaya başlanmıştır.  

                                                           
1Lizbon Anlaşması ile ortaya konulan “Avrupa Vatandaş Girişimi”, bir milyon 
vatandaşın Eğitim dahil yetkinlik sahibi oldukları olanlarda mevzuat önerisinde 
bulunmasına olanak sağlayan yeni bir yasal araç olarak Komisyon tarafından 
uygulamaya konulmuştur. ECI projelerinin uyması gereken temel ön koşullar 
şunlardır: a) Avrupa’daki seçimlerde seçim haklarına sahip kişiler destek beyanında 
bulunabilir (güvenli bir yazılım programında saklanan elektronik imzalar gibi), b) en 
az yedi AB ülkesinden asgari sayıda imza toplamak (Kıbrıs için 4500 imza gerekirken 
bu rakam Yunanistan için 16500’dür) ve c) imzaları bir yıl içerisinde toplamak. 

http://en.todiktio.eu/
http://invest-in-education.eu/
http://invest-in-education.eu/
http://invedcy.eu/
https://www.facebook.com/invedcy
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Yakın zamanda, ekonomik krizin nedenlerinin yanında, tasarruf önlemlerinin mali 
etkinliği, uluslararası kuruluşlar ve uzmanların duruma şüphe ile yaklaşmasına neden 
olmuştur. Önlemlerin demokratik prosedürler üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkileri ile 
sosyal hak standartları da aynı zamanda eleştiriye maruz kalmıştır. Önde gelen 
politikacılar, ekonomistler, akademisyenler, yazarlar ve sanatçılar, soruna bir çözüm 
bulunamazsa, kayıp bir nesil olmamıza yol açacaktır (henüz daha olmadıysak).  

Avrupa Komisyonunun eski Eğitim, Kültür, Çok Dillilik ve Gençlikten sorumlu üyesi 
Sayın Androulla Vassiliou, “Eğitim, öğretim ve araştırmaya yapacağımız yatırım, 
Avrupa’nın geleceği için yapacağımız en iyi yatırım olacaktır” demiştir”.2 “Eğitim 
sistemimizi en iyilerden biri yapacak şekilde sistemi iyileştirici reformlara ihtiyaç vardır, 
ve bu da Eğitime yatırım yapmak anlamına gelmektedir” diye eklemiştir”.3 

2013 yılında Ekonomi alanında Nobel Ödülü sahibi ve Girişim elçisi Sir Christopher 
Antoniou Pissarides aynı görüşü paylaşmış ve aşağıdakileri vurgulamıştır: 
 

(…) ekonomik krizler gelir geçer fakat gençlerin onlara iş bulmalarını sağlayacak ve 
başarılı bir kariyer oluşturacak becerileri öğrenmeleri için tek bir şansları vardır. Geçici 
bir ekonomik kriz yüzünden eğitim yatırımlarını kesmek, geleceği görmemek demektir. 
Genç neslin yaşamlarını mahvedebilir. Eğitime yapılan harcamalar, geleceğe yapılan 
yatırımdır ve hükümetin mali bilançosunun bir parçası olmamalıdır4. 

Bu noktada, desteklerinden ve arkadaşları ile yakınlarından imza toplamak için 
gösterdikleri aktif girişimlerden dolayı Girişimi destekleyen binlerce ve gönüllü 
olan onlarca kişiye şükranlarımızı sunuyoruz. Onların sayesinde az nüfuslu bir 
ülke olmasına karşın Kıbrıs kampanyası, AB’de birinci konuma gelmiştir. 

Geleceğimiz konusunda düşünmeleri için Avrupalı liderleri etkileyebiliriz! 
Beklentilerimizi tartışması için basını etkileyebiliriz! 
Lizbon Anlaşmasında belirtilen yasal haklarımızdan faydalanabiliriz! 

Kendi yolunu bulabilmesi için ülkemizin şunlara ihtiyacı vardır: 

Eğitim konusunda bir değişim yaklaşımı, 
Nicelik ve nitelik bakımından eğitim yapısında değişiklik ile demokratik ve yerinde devlet 
içerisinde vatandaşların oynaması beklenen rollerde değişiklik! 

 
                                                           

2 AB Komisyonu internet sitesi: http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/vassiliou/index_en.htm 
3 Bkz. Girişimin internet sitesi (Yunanca): http://invest-in-
education.eu/?page_id=3118  
4 Bloomberg Business Week, 16 Aralık 2013 ve Girişimin internet sitesi, http://invest-
in-education.eu/?page_id=2  

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm
http://invest-in-education.eu/?page_id=3118
http://invest-in-education.eu/?page_id=3118
http://invest-in-education.eu/?page_id=2
http://invest-in-education.eu/?page_id=2


  

7 
 

Saygılarımızla,  

Iacovos Psaltis | Eğitim Yönetiminde Mesleki Bilimler alanında Doktor.  
Avrupa Vatandaş Girişimi, “Eğitime Yatırım Yapın”, 7- Avrupa Üye Devlet Ülkesinden oluşan 
Organizasyon Komitesi Kıbrıs temsilcisi. 
 
Vasilis Kiliaris | Ekonomist, Uluslararası İlişkiler alanında Bilim adamı 
ECI Eğitime Yatırım Yapın Kıbrıs Destekçileri Gönüllüler Ekibi Koordinatörü. 

Alexander Tambakis | Fizik uzmanı, Yetişkin eğitmeni. İnternet sitesi yöneticisi. 
 
Yiannis Trimithiotis | Sosyolog, Siyaset Bilimci. Sosyal Medya Yöneticisi 
  

 
Gönüllü olup “Eğitime Yatırım Yapın” alanında şu anda devam eden veya gelecekte 
yapılacak eylemlerimize katkı koymak isterseniz, Kıbrıs’da bulunan “Eğitime Yatırım 
Yapın” Girişimin Gönüllü Destek Grubu ile iletişime geçebilirsiniz. E-posta adresi: 
invedcy@gmail.com  

                       Avrupa Vatandaş Girişimi 

                          
 EKONOMİK KRİZİN ÇÖZÜMÜ KALİTELİ EĞİTİMDİR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://invedcy.eu/
http://invedcy.eu/
mailto:invedcy@gmail.com
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AVRUPA VATANDAŞ GİRİŞİMİ KIBRIS’DA 
“EĞİTİME YATIRIM YAPIN” 
  

 

Girişim fikri, başkanı Yunanistan Eski Eğitim Bakanı & eski Komisyon Üyesi Anna 
Diamantopoulou olan  DIKTIO- Yunanistan & Avrupa Reform Ağı- Beyin Takımı 
tarafından ortaya atılmıştır. Organizasyon Komitesi, Yunanistan, Kıbrıs, İtalya, 
Fransa, Almanya, Portekiz ve Bulgaristan olmak üzere yedi katılımcı ülke ile destek 
elçilerinden oluşmaktaydı: Helene Glykatzi Ahrweiler, ünlü Yunan üniversite profesörü 
ve Bizantolog ile Sir Christopher A. Pissarides, Ekonomist (Ekonomi Bilimleri alanında 
Nobel Ödülü Sahibi, 2010). (Avrupa Vatandaş Girişimi Eğitime Yatırım Yapın 
hakkında temel bilgiler ve detaylar için bu belgenin ek I & II s. 57 & 60 bakabilirsiniz).  
 
 
Kıbrıs’da Girişim ilk olarak Sosyal Reform Derneği (OPEK) tarafından desteklenmiştir 
ve Avrupa’da imza kampanyasına destek veren ve teşvik eden Iacovos Psaltis, 
Derneğin Yönetim Kurulu tarafından 7- Avrupa Üye Ülkesinden oluşan Organizasyon 
Komitesinin Kıbrıs Temsilcisi olarak seçilmiştir. Eğitim Yönetiminde Mesleki Bilimler 
alanında Doktora yapmış, eğitimde çeşitli pozisyonlarda kırk yıllık deneyimi ile aynı 
zamanda son yıllarda aktif bir sivil toplum üyesi olan Iacovos Psaltis, Girişimin 
internet sitesi için eğitime yatırım yapmanın önemini kısa bir videoda analiz etmiştir 
(www.invest-in-education.eu). 

Eğitime yatırım yapmak önemlidir çünkü bu şekilde kişiler hem profesyonel hem de 
mesleki anlamda eğitilirken aynı zamanda eğitim, sosyal duruş bakımından kişilerin 
bakış açılarını ve tutumlarını şekillendirir. 
 
Çalışma piyasasına girebilmek için başlangıç eğitimi almak uzun zaman önce 
özelliğini kaybederken, gençlerde artan işsizlik ile mücadele umuduyla yeni bir iş için 
yeniden eğitim alırken, örgün, yaygın ve örgün olmayan eğitim şeklinde yaşam boyu 
eğitime yatırım yapmak yetersizdir. 
Günümüzde, ileri istihdam edilebilirlik, araştırma, girişimcilik, reformlar ve deneyime 
yapılan fazla yatırımı yansıtmaktadır. 
 
Daha geniş kapsamlı düşünecek olursak, eğitim, kişilere toplumsal değerleri, 
dayanışma, hoşgörü, karşılıklı saygı ve konuşma özgürlüğü gibi temel insan 
haklarını vermek ve onlara eleştirel düşünce bakımından faal vatandaşlar olma 
becerisini sunmak için olmazsa olmak bir temeldir. 

2013 yaz tatili dönemi geçtikten kısa bir süre sonra elektronik posta olarak imza 
kampanyasının toplu bir şekilde gönderilmesinde başlandı fakat bu süreç Kıbrıs 
temsilcisi, 2014 yılının ilk aylarına kadar yoğun bir şekilde “Çok kültürlü bir Kıbrıs’da 

http://www.invest-in-education.eu/


  

9 
 

Eğitimin Rolü” isimli uluslararası konferansta organizasyon & bilim komitelerine 
başkanlık yaptığından dolayı durdu. Kampanyayı yeniden başlatmak için şartlar 
yeterince olgunlaştığı zaman da Şubat 2014’e kadar gelinmişti, fakat tesadüfen Anna 
Diamantopoulou imza kampanyasını desteklemek için Kıbrıs’a geldiği dönemde, 
Kıbrıs Temsilcisi Brüksel’e bilgilendirme ziyaretine gitmiştir ve bundan dolayı da 
kampanyayı ilerletmek adına kendisi ile koordinasyon sağlanamadı. Buna karşın, 
OPEK Başkanı Kyriakos Pierides’in işbirliğinde, Kıbrıs Üniversitesi ve Lefkoşa 
Üniversite’nin destekleri garanti altına alındı.  
 
Bu esnada, Sayın Psaltis ise oldukça tesadüfi bir şekilde uluslararası ilişkiler 
geçmişine sahip genç bir aktivist olan Vasilis Kiliaris ile tanışır. Vasilis Kiliaris’e 
Girişim’in amaç ve hedefleri hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra EĞİTİME 
YATIRIM YAPIN imza kampanyasının yeniden başlatılmasının desteklenmesine dahil 
olması teklif edilir. Her ikisinin de fikirleri her zaman örtüşmese de, fazlaca iyi niyet ve 
ciddi ve sabırlı tartışmalar sonrasında her zaman orta yol bulundu, bu da sürecin 
ilerlemesine olanak sağladı.  Bu bağlamda, belki de bir tanesi Almanların Gestalt 
olarak adlandırdıklarını ortaya koyabilirdi (bütünün, bireysel parçaların toplamından 
büyük olduğuna dair inanış). Gerçekten de bu ortaklıktan ortaya çıkan, her birinin de 
beceri ve olanaklarının üstünde bir iş olmuştur. 
 
Kıbrıs Temsilcisinin, Kıbrıs’daki eğitim sisteminin mevcut durumu ile ilgili bir Yuvarlak 
Masa Tartışması için bir kaç yıldır hazırlamaya fırsat kolladığı bir ön taslağı vardı, ve 
Vasilis’in verdiği girdilerden sonra da bu etkinliğin imza kampanyasına yeniden 
başlamak için iyi bir fırsat olabileceğine karar verildi. Böylelikle; etkinlik, 16 Mayıs 
2014 tarihinde “Günümüzde Kıbrıs Hangi Tür Eğitime Yatırım Yapmalıdır” başlığı ve 
Kıbrıs Avrupa Parlamentosu Temsilciliği, Beyin Takımı DIKTIO- Ağ, OPEK, Kıbrıs 
Akademik Diyalog (CAD), Avrupa Gençlik Hareketi (EYM) ve Friedrich-Ebert-Stiftung 
(FES) eş organizasyonluğunda Avrupa Evi’nde düzenlendi. 
 
Yuvarlak Masa Tartışmasının programını oluşturan temalar o dönemde- ve daha da 
uzun bir zaman daha- kamu ilgisini ve tartışmaları çeken iki konu üzerine 
odaklanmıştı: ekonomik kriz ve Kıbrıs’da siyasi çözüm. 
Kaçınılmaz şekilde, araştırma/geliştirme, girişimcilik, reform, rekabet edebilirlik ve 
istihdam edilebilirlik ile kültürlerarası eğitim, çoklu perspektif, vatandaşlık ve kimlik de 
Yuvarlak Masa Tartışmasında dikkat çeken bir şekilde konuşulmuştur. Hedef kitle, AB 
Üye Ülkelerinin diplomatik organları, eğitim alanında politika yapıcılar, 
akademisyenler/öğretmenler/öğrenciler, aktivistler & sivil topluma dahil olan kişiler ve 
basın olarak belirlenmiştir. Tüm topluluklardan katılımcıları teşvik etmek adına, 
İngilizce çalışma dili olarak benimsenmiştir.     
 
Aşağıda etkinliğe ait el ilanı, davet ve tüm program verilmiştir: 
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 Avrupa Vatandaş Girişimi 
 

 

EĞİTİME YAPILAN HARCAMALARI ÜLKENİN BÜTÇE 
AÇIĞININ BİR PARÇASI OLARAK DÜŞÜNMEYİN- 
EĞİTİM BİR YATIRIMDIR  
HEMEN Girişimin internet sayfasına kaydolun:  
www.invest-in-education.eu  (Son tarih: 6 Ağustos 2014)   

Yunan Beyin Takımı "DIKTIO - Ağ", 7-kişilik Avrupa Komitesinin işbirliğinde, 
Avrupa Vatandaş Girişimini (ECI)* başlatmıştır. Girişime dair daha fazla bilgi 
için, bizi aşağıdaki adreslerden takip edebilirsiniz:  
Facebook: www.facebook.com/investineducationeu       
Twitter: @Invest_in_Edu  
Avrupa vatandaşlarının politikaları etkileme gücüne inanıyoruz!  
Geleceğimizi yönlendirmek bizim sorumluluğumuzdur!  

2009 yılından beri, kamu bütçelerini güçlendirmek adına Avrupa’nın her 
yerinde katı tasarruf önlemleri uygulanmaktadır. Yakın zamanda, tasarruf 
önlemlerinin mali etkinliği ve krizin nedenleri, uluslararası uzmanlar ve 
kuruluşlar tarafından sorgulanmaktadır. Alınan önlemlerin demokratik süreçler 
ve sosyal hak standartları üzerindeki kısa ve uzun vadeli olumsuz etkileri de 
eleştiri almaktadır. 2011 ve 2012 yıllarında, verilerin de olduğu yirmi ülkede 
eğitim alanında bütçe kesintileri yapılmıştır. Yunanistan, İtalya, Kıbrıs, 
Litvanya, Letonya, Macaristan, Portekiz, Romanya, Birleşik Krallık (Wales) ve 
Hırvatistan’da %5’in üzerinde kesintiler görülürken, Belçika Fransız Toplumu, 
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, İrlanda, İspanya, Fransa, Polonya, 
Slovenya, Slovakya ve Birleşik Krallık- İskoçya’da %1 ile %5 arasında kesinti 
yapılmıştır.  
Gençlerde işsizlik (25 yaş altı) ise günümüzde bir çok AB üye devletinde %20’yi 
aşmıştır. Bu oran Kıbrıs’da rekor kırarak %40’ın üzerine çıkarken, İspanya ve 

http://www.invest-in-education.eu/
http://www.todiktio.eu/
http://invest-in-education.eu/?page_id=3207
https://www.facebook.com/investineducationeu
https://twitter.com/Invest_in_Edu
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Yunanistan’da ise sırasıyla %55 ile %60 seviyelerine varmıştır (Eurostat basın 
bülteni, 28 Şubat 2014). Önemli siyasetçiler, ekonomistler, akademisyenler, yazarlar 
ve sanatçılar, soruna çözüm bulunmadığı takdirde, kayıp bir nesil olacağımız 
konusunda uyarılarını yapmaktadır (henüz daha olmadıysak). 

• Geleceğimiz konusunda düşünmeleri için Avrupalı liderleri etkileyebiliriz! 
• Beklentilerimizi tartışması için basını etkileyebiliriz! 
• Lizbon Anlaşmasında belirtilen yasal haklarımızdan faydalanabiliriz!! 

Kıbrıslı ekonomist, Girişim Elçisi Sir Christopher Antoniou Pissarides,5 
şunları söylemektedir: 

Ekonomik krizler gelir geçer fakat gençlerin onlara iş bulmalarını sağlayacak ve 
başarılı bir kariyer oluşturacak becerileri öğrenmeleri için tek bir şansları vardır. 
Geçici bir ekonomik kriz yüzünden eğitim yatırımlarını kesmek, geleceği 
görmemek demektir. Genç neslin yaşamlarını mahvedebilir. Eğitime yapılan 
harcamalar, geleceğe yapılan yatırımdır ve hükümetin mali bilançosunun bir 
parçası olmamalıdır. 
 

Tüm bu nedenlerden dolayı, bu Girişime imza atmanızı istiyoruz. 

“Eğitime Yatırım Yapın” Girişimini destekleyen gönüllülerin Kıbrıs ayağı 
adına  
Iacovos PSALTIS (videoyu izleyin) 
Eğitim Yönetiminde Mesleki Bilimler alanında Doktor, ECI’yı başlatan 7 kişilik Avrupa 
Komitesi üyesi. 

*ECI, önemli olduğuna inandığımız ve hayatlarımızı geliştirmemiz için gerekli olan bir konuda 
AB’nin mevzuat yapma becerisi olduğu alanlarda mevzuat önerisinde bulunmak için Avrupa 
Komisyonu’na yapılan bir davettir. Bir vatandaş girişimi, 28 üye ülkenin en az 7’sinden gelecek 
en az bir milyon AB vatandaşı tarafından desteklenmek zorundadır. 7 üye devletin her biri için 
asgari imza sayısı gereklidir ( Kıbrıs için 4500 imzaya ihtiyaç vardır). ECI’yı düzenleyen kural 
ve prosedürler, Şubat 2011 tarihinde Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Birliği Konseyi 
tarafından kabul edilen AB Tüzüğü’nde belirlenmiştir. (girişimi desteklemeye uygunluk sahibi 
olmak için, imza sahibi kişilerin Avrupa Birliği vatandaşı [gerçek kişiler] olması ve AP 
Seçimlerinde oy verme yaşında olması gerekmektedir. 

 
                                                           
Profesör Pissarides, Ekonomi & Siyasi Bilimler alanında profesör ve Londra Ekonomi Okulunda Regius 
Profesör (Britanya adalarında krallık tarafından verilen unvan) olarak görev yapmaktadır. 2010 yılında, 
arama friksiyonları teorisi ve makroekonomi alanında yaptığı katkılarından dolayı Peter A. Diamond ve 
Dale Mortensen ile birlikte Ekonomi alanında Nobel Ödülüne layık görülmüştür. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-28022014-AP/EN/3-28022014-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-28022014-AP/EN/3-28022014-AP-EN.PDF
http://invest-in-education.eu/?page_id=3137
https://www.youtube.com/watch?v=J-iVB82TJpo
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories
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DAVETİYE 
Avrupa Vatandaş Girişimi Eğitime Yatırım Yapın Kıbrıs Gönüllü Destekçi Ekibi 

DIKTIO – Yunanistan ve Avrupa’da Reform Ağı himayesinde 
yapılacak olan açık oturuma davetlisiniz: 

Günümüzde Kıbrıs Hangi Tür Eğitime Yatırım Yapmalıdır! 
16 Mayıs 2014, Cuma (16:00 – 20:00) 

Avrupa Birliği Evi, Konferans Odası 
(30 Vyronos Avenue, 1096, Kıbrıs) 

Ana Konuşmacı 
  
 

  
Yuvarlak Masa Katılımcıları 

Niyazi Kizilyurek 
Chara Makriyiannis 
Pavlos Pavlou 
Panayiotis Persianis 
Mimis Sophocleous 
Constantinos Hadjistassou 
Loizos Michael 
Theodoros Panayiotou 

 
Yardımcı organizatörler 
Sosyal Reform Derneği (OPEK) 
Kıbrıs Akademik Diyalog (CAD) 
Kıbrıs Avrupa Parlamentosu Ofisi 
Avrupa Gençlik Hareketi (EYM) 
Friedrich–Ebert-Stiftung (FES) 
 
(Çalışma Dili: English) 

1.  

LCV: 15 Mayıs 2014 tarihine kadar Vasilis Kiliaris: E-mail: 
vkiliaris@gmail.com, 

Twitter: #InvEd_event_16thMay2014 veya Tel.: 99 097 777 

Sir Christopher Pissarides, Ekonomi alanında Regius Profesör, Londra 
Ekonomi Okulu, Avrupa Bilimleri Profesörü, Kıbrıs Üniversitesi 
 

http://invest-in-education.eu/
mailto:vkiliaris@gmail.com
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Program 
16:00-16:30 Kayıt ve hoş geldiniz kahvesi.  

 
16:30-16:40 Açılış Konuşmaları:  
1.  “Eğitime Yatırım Yapın” Girişimini destekleyen gönüllüler adına, DIKTIO- 

Yunanistan ve Avrupa için Reform AĞI himayesinde Vasilis Kiliaris 

2. Sosyal Reform Derneği (OPEK) adına Dejan Janjic. 

3. Kıbrıs Akademik Diyalog (CAD) Başkanı Nicos Anastasiou..  
 

16:40-17:45   BÖLÜM Α΄ – Girişimin İçeriği. 
16:40-17:00   
1. Alexandra Attalides, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkan Vekili: 

Avrupa Stratejisi 2020. 

2. Iacovos Psaltis, Eğitim Yönetiminde Mesleki Bilimler Doktoru. İmza 
kampanyasını düzenleyen Yedi AB Üye Devletten Oluşan Komitenin 
Kıbrıslı Organizatörü: Avrupa Vatandaş Girişimi “Eğitime Yatırım 
Yapın”. 

17:00-17:30  Ana Konuşmacı. 
Sir Christopher Pissarides, Ekonomi alanında Regius Profesör, Londra 
Ekonomi Okulu, Avrupa Bilimleri Profesörü, Kıbrıs Üniversitesi:  
Konjonktüre Karşı İstihdam Politikası olarak Sürekli Eğitim. 

17:30-17:45 Soru-Cevap. 
Oturum Başkanı: Stefanos Evripidou.  
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17:45-18:00 Kahve Arası 

18:00-20:00 BÖLÜM B΄ – Yuvarlak Masa Toplantısı: Geçmiş, Günümüz 
ve Gelecek. 
18:00 -18:50 – Kısım I:   
1. Niyazi Kizilyurek, Kıbrıs Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı: 

Birleşik bir Kıbrıs’da Eğitimi Öngörmek. 
2. Chara Makriyiannis, Tarih Eğitimi Doktoru (Tarih ve Müze Eğitimi): 

Tarih ve Müze Eğitiminde Çoklu Perspektif. 
3. Pavlos Pavlou, Tarih Doktoru (ve Tarih Eğitimi): Kimlik Oluşturma 

Faktörü olarak Ayrılmış Eğitim: Cumhuriyetçi yerine Toplumsal.  
4. Panayiotis Persianis, Karşılaştırmalı Eğitim Doktoru: Vatandaşlık, 

Eleştirel Düşünce ve Eğitim Bilgisi.  
5. Mimis Sophocleous, Aphi (Dokun) Yayınevi Direktörü / Patticheion 

Belediye Müzesi Direktörü- Limasol Tarihi Arşivler ve Araştırma Merkezi: 
Kültür, Gelenek ve Medeniyet. 

18:50-19:05 Soru ve Cevaplar. 
Oturum Başkanı:  Iacovos Psaltis.  
19:05-19:15 Kısa Ara. 
19:15-19:45 – Kısım II:  
1. Constantinos Hadjistassou, KIOS Araştırma Merkezi, Kıbrıs 

Üniversitesi: Gelecek Enerji Uzmanları Neslini Eğitmek. 
2. Loizos Michael, Bilgisayar Bilimi alanında Yardımcı Doçent: Bilim-

Teknoloji- Eğitim Ortaklığı: Bir ADIM İleriye Atmak. 
3. Theodoros Panayiotou, CIIM Direktörü: Reform, Girişimcilik, Rekabet 

ve İstihdam Edilebilirlik. 
 

 
 
19:45-20:00 Soru-Cevap. 
 

Oturum Başkanı: Vasilis Kiliaris. 
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“GÜNÜMÜZDE KIBRIS HANGİ TÜR 
EĞİTİME YATIRIM YAPMALIDIR” 
KONULU YUVARLAK MASA 
TARTIŞMASININ SONUÇLARI 

 

Açılış Konuşmaları: 

• Vasilis Kiliaris, açılış konuşmasında etkinliğin önemli noktalarına dikkati çekti. 
Etkinliğin en temel amacı ECI “Eğitime Yatırım Yapın” için somut destek verilmesine 
dikkat çekmektedir. Konuşması esnasında, azalan eğitim bütçelerinin bir sonucu 
olarak kayıp bir nesil ortaya çıkarma riskini vurgulamıştır. Aynı zamanda konu ile ilgili 
AB yetki paylaşım sistemine bir yasal çerçeve hazırlama hedefi üzerinde de 
durmuştur. 
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• Sosyal Reform Derneği (OPEK) adına konuşma yapan Dejan Janjic, “günümüzde 
Kıbrıs hangi tür eğitime yatırım yapmalıdır” sorusunun hepimiz için esas zorluk 
olduğunun altını çizmiştir. Bunun yanında eğitim harcamalarının mevcut seviyesinin 
de sürdürülmesi zor olduğunu belirterek en azından izleyecek etkili yönler aramamız 
gerektiğini önermiştir.  
 

• Kıbrıs Akademik Diyalog (CAD) başkanı (CAD), Nicos Anastasiou ise açılış 
konuşmasında katılımcı demokrasinin öneminden bahsederek, çok kültürlü 
toplumlarda eğitimin önemli rolünü vurgulamıştır. Etkinliğin temel konusu bakımından 
ise, vatandaşlık, “başkalarına” karşı hoşgörü, bir arada var olma, eleştirel düşünce, ve 
empati gibi yatırım yapmamız gereken değerlere açıkça dikkati çekmiştir.  

 

Girişimin İçeriği 

• Alexandra Attalides konuşmasına eğitim ve öğretim arasındaki yakın 
işbirliğinden bahsederek başlamıştır. Avrupa 2020 Strateji Çerçevesinden 
bahsetmiş ve ekonomik büyümenin eğitime dayanması gerektiğini belirtmiştir. 
Ekonomik krize rağmen, genç kişilerin toplum içerisinde oynaması gereken bir 
rolü olduğunu vurgularken, geleceğin vatandaşlara bağlı olduğunu da ortaya 
koymuştur. Son olarak ise, kriz zamanında büyüme ve işlere daha fazla 
odaklandığımız bir dönemde, eğitimin toplumumuza yapılacak en iyi yatırım 
olduğunun altını çizmiştir. 
 

• Iacovos Psaltis, Yedi AB Üye Devlet Organizasyon Komitesi Kıbrıs Temsilcisi 
olarak, bu girişimin temel amacının, Avrupa Parlamentosu’nun eğitim 
harcamalarının belirli durumlarda kesintilerden muaf tutulacağını ön gören bir 
mevzuat kabul etmesini sağlamak olduğunu belirtti. Aynı zamanda ise, eğitim 
sistemimizde kapsamlı reformlar yapılmasına yönelik farkındalık artırma 
ihtiyacının olduğunu da vurguladı.  

 
 

• Etkinliğin ana konuşmacısı Sir Christopher Pissarides, “Konjonktüre Karşı 
İstihdam Politikası Aracı Olarak Sürekli Eğitim” konulu bir konuşma yapmış ve 
konuşmasında ekonomik krize maruz kalan gençlere yardımcı olmada eğitimin 
rolünü analiz etmiştir. Ekonomik durgunluğun uzun vadeli etkisini dengelemek 
için iyi bir eğitim politikasının öneminin altını çizmiştir. Eğitim durgunluğu maliyeti 
bakımında, eğitim harcamalarına kesinti yapmanın, kayıp bir nesle yol 
açacağından dolayı kamu kesintilerinin hepsinin içerisinde en kötüsü olduğunu 
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belirtmiştir. Genel anlamda da, eğitime yapılan kesintilerin gençlik üzerine 
yaralayıcı sonuçlar doğurabileceğini ve bu sonuçların da yıllarca ve hatta 
sonsuza kadar devam edebileceğini ortaya koymuştur. Konuşmasında belirttiği 
diğer konular ise eğitim maliyetlerinin seviyesi, GSYİH içerisinde eğitim 
harcamalarının yüzdeliği, öğretmenlerin payı, eğitimin kısa ve uzun vadeli rolü, 
eğitimde büyümenin zamanlaması ve gençlerde işsizliği yansıtan politikalar 
olmuştur. Kendi düşüncesine göre daha genel bir eğitim alınması ve daha 
sonrasında da uzmanlaşma yapılması kriz zamanlarda tercih edilecek daha iyi 
bir seçenektir. Pissarides aynı zamanda uzun ve orta vadede eğitime yapılacak 
yatırımın da tüm kamu harcamaları içerisinde en verimli yatırım olacağını da 
şiddetle belirtmektedir.  

  
 
Soru ve Cevaplar: 
 
• İlk panel bölümünün soru cevap kısmında, PISA sınavındaki başarıları ve 

yüksek düzeyde saygı duyulan öğretim mesleği ile bilinen Finlandiya eğitim 
sisteminin sonuçları üzerine odaklanılmıştır. 

• İlgi çeken bir diğer konu ise, durgunluk sonrasında iş pazarının ihtiyaçlarını 
öngörme zorluğu olmuştur.  

Yuvarlak Masa Tartışması: Geçmiş, Günümüz ve Gelecek: 

• Etkinliğin ikinci kısmı Chara Makriyiannis’in “Tarih ve Müze Eğitiminde Çoklu 
Perspektif” konulu konuşması ile başladı. Makriyiannis, konuşmasında ağırlıklı 
olarak Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği’nin (AHDR), eleştirel eğitim, 
demokrasi, insan hakları ve toplumsal adalete yatırım yapılması gerekliliğinden 
bahseden Eğitim Politika Belgesine dikkati çekmiştir. Aynı zamanda eğitim 
sistemindeki cinsiyet konusunun önemini ve cinsel yönelime karşı ayrımcılığın 
ortadan kaldırılmasını vurgulamıştır. Konuşmada ayrıca siyasi ve diğer 
gündemlerin tarihi anlayışımıza müdahale etmemesi gerektiğini de belirtmiştir. 
Diyalog kültürü yaratmak kişisel olarak en fazla öneme sahip konudur. 
  

• Pavlos Pavlou, durumun bir vatandaşlık ortamı yaratmak için verimli olmadığına 
dair endişesini ortaya koyarken, vatandaşlık konusunun eleştirel düşünceye 
sahip vatandaşlar yaratmak için olmazsa olmaz öneme sahip olduğunu 
vurgulamıştır. Sivil unsurların eksikliğinden dolayı, her iki bölünmüş tarafta da 
vatandaşlığı destekleyemediğimizi de ekledi. Genel resme bakacak olursa, 
Kıbrıs’ın tarihi boyunca Kıbrıslı Türklerin  “diğer” olmadığını belirtmiş ve bunun 
da eğitim sistemimiz içerisindeki en büyük zorluk olduğunu açıklamıştır. 
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Toplumun bir vatandaşı ve üyeleri gibi davranabilmek için, Kıbrıs sorununun 
çözümüne ihtiyacımız olduğuna emin olduğunu söylemiştir. Bunun nedenini ise 
birleşik bir ülkenin üyeleri olmamız gerektiği olarak açıklamıştır. Bundan dolayı 
da, mevcut ulusal (etnik) kimlik yerine bir sivil kimlik yaratmamız gerekmektedir. 

  
• Panayiotis Persianis, “Vatandaşlık, Eleştirel Düşünce ve Eğitim Bilgisi” konulu bir 

konuşma yapmıştır. Persianis’e göre, vatandaşlık, ahlaki ve yasal sorumluluk 
alma anlamına gelmektedir ve bu bağlamda da vatandaşlık eğitimi eksikliğine 
dikkatleri çekmiştir. 1960’daki bağımsızlıktan sonra devlet kimliği konusunda 
eğitim eksikliği olması, düşük bir öz güven yaratmıştır. Kendisine göre, 
kayırmacılık böyle bir girişime engel olmaktadır. Yeni etik bir anlayış ve etik 
normlara ihtiyacımın olduğunu vurgulamıştır. Toplumsal bir sermaye olarak 
dayanışma daha fazla vurgulanmalıdır. Siyasi partilere belirli roller vermek veya 
vatandaşlık oluşturma konusunda yerel makamları dahil etme, sorunu ortaya 
koymak bakımından öneri olarak görülmelidir. Tüm bunların ışığında yeni 
müfredat, yeni pedagoji anlayışı, disiplinler arası bilgi ve birden fazla ders 
kitabına ihtiyaç vardır.  

  
• “Kültür, Gelenek ve Medeniyet” konulu bir konuşma yapan Mimis Sophocleous, 

kültür ve medeniyeti geleceğin bankası olarak nitelendirmektedir. Kullandığımız 
kitapların güncelliğini yitirdiğini ortaya koymaktadır. Özellikle de kent 
perspektifinin global veya ulusal perspektife göre daha iyi olduğunu 
belirtmektedir. Bunun yanında geleceğin her bakımdan kültüre dayandığını da 
eklemektedir; maddi, toplumsal ve metafiziksel. Buna bağlı olarak, Kıbrıs’ın 
geleceği kültür, çevre ve bizim varlığımıza bağlıdır. Sophocleous’a göre krizler 
kötü zamanlar değil, hem ruhani hem de fiziksel güç anlamında kritik dönüm 
noktalarıdır. Kendisine göre, günümüzde kültürel faaliyetler ve kültürel bilgilere 
yatırım yapmalıyız. 
 

• Niyazi Kızılyürek de yuvarlak masa konuşmacılarından bir tanesiydi ve “Birleşik 
bir Kıbrıs’da Eğitimi Öngörmek” isimli bir konuşma yaptı. Konuşmasına “çatışma 
eğitim içerisinde mi tutsaktır yoksa eğitim çatışma içerisinde mi tutsaktır?” 
sorusu ile başladı. Ulusal politikalara bir temel oluşturmak adına, ideolojik 
eğitimin her iki bölünmüş tarafta da odaklanılan esas konu olduğuna dikkati 
çekmiştir. Kendisine göre, adada “halkları” olmayan iki etnik topluluk vardır. Her 
şey ulusal vatandaşlar, iyi Türkler ve iyi Rumlar etrafında dönmektedir. Kıbrıs’ın 
iyi vatandaşlarına odaklanılmamaktadır. Çoklu bakış açısını uygulamaları ve tek 
bir kitabın bize tek ve gerçek doğruyu vereceğine inanmaktan vazgeçmemizi 
söylemektedir. Sonuç olarak, bunun da önemli düzeyde aktif bir eleştirel 
düşünce ve radikal bir değerlendirmeyi gerektirdiğini ortaya koymaktadır. 
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Kıbrıs’da zaten Türk veya Rum olmanın ötesine geçtiğimizi ve çok kültürlülük için 
etkileşime ihtiyaç duyduğumuzu da belirtmiştir.  

Kısım II:     

• “Gelecek Enerji Uzmanlarını Eğitmek” isimli konuşmasında Constantinos 
Hadjistassou, doğal kaynakların laneti, petrol ve gaz endüstrisinin yapısı, yeni 
enerji yetkinlikleri yaratmak için petro-kümesi ve enerji merkezi  olarak Kıbrıs’ın 
beklentilerden bahsetmiştir. Yüksek ihracat kaynaklarından elde edilen 
GSYİH’deki artışın daha yavaş bir büyümeye yol açacağı konusunda uyarıda 
bulunmuştur. Bunun nedenini de literatürde “Hollanda Sendromu” olarak bilinen 
ülke rekabet edebilirliğindeki değer kaybı olarak açıklamaktadır. Sayın 
Hadjistassou, Suudi Arabistan ve Norveç’i göz önünde bulundurmuş ve basit bir 
soru sormuştur: “Kıbrıs’da gerekli teknik bilgiyi nasıl öğreneceğiz?”. Uzmanlık 
için örneğin Total ve Eni & Kogas ile çalışmamızı önermiştir. Aynı zamanda 
düşük kurumlar vergisi gibi Kıbrıs’ın rekabet avantajlarına da dikkat çekmiştir. 
Sonuç olarak ise, gelecek yerel iş pazarında yeni işler yaratılması bakımından 
enerji ile bağlantılı mesleklerin teşvik edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. 
 

• “Bilim- Teknoloji- Eğitim Ortaklığı“ isimli konuşmasında Loizos Michael, 
öğretmenlerin otorite figürü olarak algılanması ve tek bir şeyin bütün anlayışlara 
uyması gibi çeşitli zorluklara dikkat çekmiştir. Aynı zamanda, sınıfın fiziksel 
sorunlarına bir dizi alternatif sunan eğitim yolları ve sonuçlarının altını çizmiştir. 
Genel anlamda ise, bir dizi yenilikçi eğitim yaklaşımlara dikkat çekerken aynı 
zamanda örgün eğitimin yanında yaygın ve örgün olmayan eğitimin de önemli bir 
rol oynadığını bize hatırlatmaktadır.  

  
• Theodore Panayiotou, “Reform, Girişimcilik, Rekabet edebilirlik ve İstihdam 

edebilirlik” konuşması ile etkinliğin son konuşmasını yapmıştır. Ekonomik kriz 
zamanında rekabet edebilirliğin kaybedilmesi ve kaynakların tamamen yanlış 
kullanımı yanında doğru eğitim türüne yatırım yapılmamasını ortaya koymuştur. 
Ahlak, sosyal sorumluluk, yaratıcılık ve yenilik, risk alma ve girişimcilik ruhuna 
sahip olmadığımızı ve aynı zamanda eşit şekilde tüm bunlara yatırım 
yapmadığımızdan bahsetti. Sayın Panayiotou aynı zamanda doğru okul türü ve 
öğretmenlere yatırım yapılmasının gerekliliğinin de altını çizdi. Buna ek olarak, 
“eğitime yaptığımız harcamalar yüksekken, eğitim ve ekonomik performansımız 
düşük” ifadesini kullanarak eğitimin türü ve kalitesinin , eğitime yaptığımız 
harcamadan daha önemli olduğunu vurgulamıştır. Sunumunu ve açık oturumun 
sonuçlarını özetlerken, vardığı yargıyı şu şekilde ortaya koymuştur; “istihdam, 
rekabet edebilirlik, ekonomik iyileşme ve sürdürülebilir büyüme, değerleri 
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değerler, teoriyi uygulama, bilgiyi beceri, birebir teması yüksek teknoloji ve 
piyasa uygunluğunu insanlık ile birleştiren türde bir eğitime yatırım yapılmasını 
gerektirmektedir. 

 
Yuvarlak Masa Tartışmasından çıkan akademik sonuçların yanında, eşit öneme 
sahip bir diğer sonuç ise, imza kampanyasını destekleme ve teşvik etme 
sürecinde çok önemli bir role sahip olacak gönüllüler grubunun yaratılmasıdır. 
Buna bağlı olarak, Lizbon Anlaşması ile ortaya konan yeni yasal bir araç olan 
Avrupa Vatandaş Girişimi, vatandaşlara Eğitim dahil olmak üzere Avrupa 
Komisyonunun yetkin olduğu alanlarda en az bir milyon (1.000.000) vatandaş 
desteği alındığında belirli politika önerileri verme hakkını vermektedir. Bu 
bağlamda, AB açıkça daha geniş bir Avrupa akımını şekillendirmeye ve 
toplumun bir parçası olarak bireyleri ilgilendiren konularda belirli siyasi, ekonomik 
ve sosyal çerçeve oluşturmaya katılmak adına Avrupa vatandaşlarının aktif 
siyasi rollerini ve Gerekçesini (felsefi anlamda “doğru akıl” (Orthos Logos) 
genişletmiştir. Varılmaya çalışılan esas hedef ise vatandaşlık ifadesini örneğin 
aktif vatandaşlık ifadesine dönüştürmek gibi vatandaşlığın gücünü yeniden 
canlandırmaktır.  
 
Bu çerçevede, yukarıda belirtilen istekleri gönüllüler grubunu kurarak ve bu 
grubun gelişerek Aktif Vatandaşlar Forumuna dönüşmesini öngörerek 
uygulayabildik. Bu grubun amacı ise daha iyi bir eğitim üzerine odaklanmak ve 
eylemlerini Avrupa çevrelerinde ve özellikle de Kıbrıs Eğitim Sisteminde eğitim 
konularına doğru yönlendirmektir. 
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KIBRIS GÖNÜLLÜLER EKİBİ VE 
AVRUPA VATANDAŞ GİRİŞİMİ 
“EĞİTİME YATIRIM YAPIN” İÇİN EKİBİN 
DESTEKLEME VE TEŞVİK ETME 
SÜRECİNDEKİ ÖNEMLİ ROLÜ 

Yukarıda da belirtildiği üzere, Yuvarlak Masa Tartışmalarından elde edilen akademik 
sonuçlar dışında, imza kampanyasını destek ve teşvik etmede harika bir iş çıkaran 
Kıbrıs Gönüllüler Ekibi de kurulmuştur. Bir diğer şaşırtıcı olan ise bu ekibin takip ettiği 
yoldur. Bir araya getirme prosedürünün kendisi, kum taşımaya benzemektedir ve 
amacımıza gerçekten inanan vatandaşların bireysel ve toplu bir şekilde ortaya 
koydukları sıkı çalışma ile lider olarak ortaya çıktığı bir elek görevini görmektedir.  
 
Böylelikle, 16 Mayıs tarihindeki etkinlikte olası gönüllüler olarak isimlerini yazdıran 
kişilerden sadece altı (6) tanesi, 24 Mayıs 2014 tarihinde yapılacak ve Girişimi daha 
organize bir temele oturtmak için strateji üzerine çalışılacak toplantıya katılmıştır. 
Şubat ayındaki Brüksel Bilgi Gezisine katılan beş kişi ile toplantıdaki katılımcı sayısı 
on bire (11) çıkmıştır. Toplam sayı içerisinde, sekiz kişi gayri resmi “merkezi” kurmuş 
ve 6 Ağustos 2014 tarihindeki başarılı sonucuna kadar kampanyanın son aşamasına 
kadar inceleme yapmıştır. Buna karşın, katılımcılardan üç tanesi girişime ilk ve son 
katkıyı koymuştur.  
 
İlk toplantımızın mekanı olarak ve daha sonraki bir çok toplantımız için de mekan 
olarak, Kıbrıs toplumunun mevcut çok kültürlü kompozisyonunu sembolize eden ve 
temel Avrupalı değerler olarak hoşgörü, bir arada var olma, dayanışma ve insan 
haklarını benimseyen Dayanışma Evi’ni (H4C) kullandık. Bölünmüş her iki tarafın 
eğitim sisteminde de desteklenmesini görmek istediğimiz konu değerlerimizdir. Kıbrıs 
Gönüllüler Ekibinin açılış toplantısında paylaşılacak fikirlere ait temalar Vasilis 
tarafından aşağıda verilen şekilde bir gündem ile ortaya konulmuştur: 
 

1. Değerlendirmeler! 
2. Cuma günkü InvEd (Eğitime Yatırım Yapın) Etkinliği ile ilgili Bilgilendirme Raporu. 
4. Mart 2014’den beri Girişimi neden yeniden canlandırdık?  
5. Kıbrıs’ın Eğitime Yatırım Yapın ile bağlantısı nedir ve Kıbrıs Destek Gönüllü Ekibi 

(Biz, Gönüllüleriz) ile Avrupa Vatandaş Girişimi Eğitime Yatırım Yapın 
Organizatörler ve Destekçileri (DIKTIO, CAD, OPEK, EYM, FES) arasındaki ilişki 
nedir?  
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6. Mevcut durumumuz nedir (Kıbrıs ve Pan-Avrupa düzeyinde imza sayısı). 
7. Şu ana kadarki medyada yer alma ile ilgili bilgilendirme.  
8. Prosedürün AB yetki paylaşımı Kurumsal sistemi içerisinde ilerlemesine olanak 

sağlayarak 6 Ağustos 2014 tarihine kadar (minimum 4.500 destek beyanı) Eğitim 
yatırımlarını destekleyen elektronik imzaları toplamaya devam etme amacıyla 
Girişimi gelecekte nasıl organize edebiliriz hakkında görüş, öneri ve fikir paylaşımı! 

9. Özel mesaj yaklaşımı: akademik üyeler ve eğitim toplumu, öğrenciler/ bilim adamları 
/ akademisyen / araştırmacılar/ öğretmenler ve mümkün ise politikacılar karşısında 
Kitlesel mesaj yaklaşımı: prestijli yerel basının elektronik versiyonlarında reklamı 
yapılacak sloganlar ve akıllı fikirler kullanarak bir pazarlama yaklaşımı ile kamuya. 

10. SWOT Analizi [bu doğrultuda Prof. Pissarides ile yapılan kısa söyleşi ile InvEd 
Etkinlik Raporu (yakında), CCCM, Kıbrıslı gönüllülerle TV/radyo spotları (online 
DIKTIO şablon video kliplerine bakınız) vb. kullanılabilir]. 

 

                
 

 
Toplantıda gündemi meşgul eden konu ise, imza kampanyasını yeniden 
başlatmamıza dair etkinliği yapacağımız 16 Mayıs 2014 sabahında Brüksel’den geldi; 
imza kampanyasının başlamasından yaklaşık dokuz (9) ay sonra, Kıbrıs’da toplanan 
imza sayısı sadece 278 olarak kalmıştır. Özellikle son tarih 6 Ağustos yaklaştığından 
ve etkinliğin yeniden başlaması döneminde oldukça iyi bir medya tanıtımı 
yürüttüğümüzden dolayı çoğumuz bu sonucu en yüksek hayal kırıklığı olarak 
değerlendirmekteydi ve bu da toplantıya ağır bir hava kazandırmıştı.  
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Bazıları alınan kötü sonuçları, hedefi olmayan postalama ve/veya kişisel yaklaşıma 
veya yetersiz kişisel bağlılığa dayandırmaktadır. Diğer kişiler ise, elektronik posta 
kutularımızın mesaj yığını içerisinde olduğunu ve kişilerin özellikle motive edilmedikçe 
zaman kaybettirecek beyanları doldurmakla uğraşmayacağını ortaya koymuştur. Bir 
diğer katılımcı ise, destek beyanını doldururken ifşa edilen kişisel veri sorununu 
belirtmiş ve kendisinin bu verileri asla vermeyeceğini söylemiştir. Bu beyan da 
Gönüllü Ekibinden bir veya iki katılımcının devam etmesini teşvikini kırmaya yeterli 
olmuştur. 
 
Buna karşın, grubun büyük bir kısmı geri çekilmeyerek, imza kampanyasını 
destekleyecek şu önlemleri önermiştir: bireysel bağlılık; kişiselleştirilmiş yaklaşım; 
hedefi olan dağıtım; markalaştırma; basın tanıtımı; pazarlama; sosyal medya 
oluşturma; kuruluşlardan destek alma; kuruluşlarda bağlantı kurulacak kilit kişileri 
belirleme; destek beyanlarını basılı şekilde sunmak, imzaları kağıtlarda toplamak için 
gönüllüler belirlemek ve hassas kişisel verilerin ifşası ile ilgili endişeyi çözecek yollar 
aramak.  
 
Kendi aramızda yukarıdaki hedefleri en iyi şekilde desteklemek için taslak bir görev 
dağılımına karar verdik. Öte yandan karar verilen hedeflerin uygulanması sürecinde 
sıkı sınırlar da ortaya konulmadı. Gerçekte hepimiz, uzmanlık, deneyimi, ilgi, ağ ve 
uygunluk bakımından en iyisini yapmaya çalışıyorduk. Sonuç olarak gönüllü olmak da 
bu anlama geliyor. Uygulamada, diğerlerinin yanında Iacovos Psaltis basın sözcüsü 
ve medya koordinatörlüğü görevlerini üstlenirken, Vasilis Kiliaris Kıbrıs Gönüllüler 
Ekibi’nin koordinatörü oldu, Yiannis Trimithiotis ise https://www.facebook.com/invedcy 
sayfasının yapılmasında görev yaptı, Alexandros Tambakis ise internet sitemizi 
tasarladı http://invedcy.eu/ .  

               

Kampanyanın başlangıcından sonuna kadar ilk günden beri yanımızda olan iki tane 
George isminde gönüllümüz vardı. George Demetriou and George Isaias: ilki, ECI’nın 
ana elçilerinden bir tanesi olan Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Sir Christoforos 
Pissarides ile birlikte irtibat noktamız olarak görev yaparken ikincisi ise destek 
beyanlarındaki verileri ECI’nın elektronik veri tabanına aktarma görevini üstlenen 
gönüllü ekibinin başındaydı. 9 Temmuz 2014 tarihinde Facebook sayfamızda komik 
bir yayın yapıldı ve yukarıdaki meslektaşlarımız “Her şeyi yapmaya hazır erkekler” 

https://www.facebook.com/invedcy
http://invedcy.eu/
https://www.facebook.com/invedcy/photos/pcb.687474717968820/687467354636223/?type=1
https://www.facebook.com/invedcy/photos/pcb.687474717968820/687467354636223/?type=1
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olarak isimlendirildi ve aslında daha önce de belirtildiği gibi ve sizin de 
doğrulayacağınız gibi gerçekte de yaptıkları buydu: 
 
Destek beyanlarındaki verilerin elektronik veri tabanına girilmesine yardımcı olan 
diğer gönüllüler şunlardır: 

1. Ute Ackerman Boeros 
2. Chryssa Androulaki 
3. Katerina Antoniou 
4. Giorgos Demetriou 
5. Antigone Heraclidou  
6. Mertkan Hamit 
7. George Isaias 
8. George Foris 
9. Melina Foris 
10. Sotiroula Fori  
11. Golfo Kateva  
12. Vasilis Kiliaris 

13. Lefki Lambrou 
14. Maria Leonidou 
15. Panayiota Louca 
16. Annagrace Mesa 
17. Giorgos Pirishis 
18. Iacovos Psaltis 
19. Panayiota Lambraki  
20. Haris Shekeris 
21. Maria Solomou 
22. Alexandros Tambakis 
23. Georgia Tourmousoglou 
24. Yiannis Trimithiotis 

Buna karşın şüphesiz ECI Gönüllülerinin hizmet verdiği en önemli alan ise, imza 
kampanyası için imza toplamak ve bu grubu temsil edenlerin listesi de bu kişilerin 
geçmiş deneyimlerinin kapsamını ortaya koyuyor.  

1. Litsa Constantinides 
2. Costas Constantinou 
3. Louis Christofi 
4. Nicolette 

Demosthenous 
5. Mertkan Hamit 
6. Tassos Hadjilefteris 
7. Charalambos 

Hadjisavvas  
8. Maria Ioannou    
9. Antonis Katsantonis 
10. Tugberk Kaya 
11. Androulla Kiliaris 

12. Michalakis Kiliaris   
13. Vasilis Kiliaris 
14. Panayiota Lambraki 
15.   Irene Leontiou 
16.   Anthi Makriyiannis 
17.   Sotira Savvidou 
18.   Giorgos Pirishis 
19.   Kyprianos Philippou  
20.   Anna Protopapa 
21.   Androulla Psaltis 
22.   Iacovos Psaltis 
23.   Panikos Theodoulou 
24.   Yiannis Trimithiotis 

 
Yukarıda belirtilen gönüllülerin geçmişleri çeşitlilik göstermektedir. Bu kişilerin 
arasında memurlar, emekli öğretmenler, ülkesine dönen akrabalar & arkadaşlar, 
aktivistler, belediye çalışanları, banka çalışanları, genç bilim adamları, doktora 
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öğrencileri, ev hanımları, sigorta çalışanları, okul yöneticileri ve zanaatkarlar 
bulunmaktadır. Grubun bir diğer özelliği ise, nesiller arası olmasıdır. Yaptıkları işler, 
kendi kimliğini Girişim içerisinde bulan ve elinden gelenin en iyisini yapan Sotera 
Savvidou tarafından onaylanmıştır. 
 
Doğrudan bir şekilde çevirecek olursak Sotera ismi Türkçe’de “Kurtarıcı” anlamına 
gelmektedir. Ve gerçekten de, 6 Mayıs 2014 tarihinde tam da aldığımız ilk haberlerle 
yıkıldığımızda ve girişimden çıkmak için bir bahane ararken aramıza katıdır. Buna 
karşın, Yuvarlak Masa Tartışması “Günümüzde Kıbrıs Hangi Tür Eğitime Yatırım 
Yapmalıdır” için hazırlık çalışmalarının tam ortasında olduğumuzdan dolayı, 
girişimden ayrılmak aslında çok da gerçekçi değildi.  
 
Bu bağlamda, Sotera ile tesadüf eseri tanıştık ve kendisine yaşadığımız üzüntüyü 
aktardığımız zaman bize şu yanıtı verdi: “Bu kampanya sadece siz inanırsanız 
gerçekleşecek”. Beni şoka uğratmıştı! Sadece beni utandırması ve 7-Üyeli Avrupa 
Ülkeleri Organizasyon Komitesinin Kıbrıslı Temsilcisi olarak sorumluluğumu bana 
gösterdiğinden dolayı değil aslında yaptığım işe ne kadar inandığımı merak etmem 
ve bu imza kampanyasının başarıya ulaşıp ulaşamayacağına dair hissettiğimin ne 
olduğunu düşündürtmesi açısından şaşırmıştım.  
 
Tam olarak hatırlamasam da konuyu değiştirmek için bir şeyler geveledim. 
Yasaklayıcı bir yüz ifadesi ile durmuş yanıt bekliyordu. Bu esnada, ilk destek 
beyanının imzalarını tamamlamış ve ikincisine geçmek istediğini söylüyordu. 
Üstlendiği role olan bağlılığının kendisini daha önemli aile sorumluluklarından uzak 
tutacağına tamamen ikna olduğumdan dolayı bunu reddettim. Dinlemedi ve kendi 
destek beyanını düzenlemeye geçti. O andan itibaren, Sotera Girişim ve özellikle de 
ben ve ailem için bir rol model haline geldi. Girişimimizi başarıya ulaştırmak için ne 
kadar fazla sıkı çalışmamız gerektiğini anladık ve kendimizi toparladık. 
 
Yakın zamanda kendisine zamanının neden bu kadar büyük bir kısmını Girişime 
harcadığını sorduğumda, en rahat bir şekilde bana bunu üç nedenden dolayı 
yaptığını söyledi. “İlk olarak ve en önemlisi, Kıbrıs’da bu girişimi yapan kişilere karşı 
güvenim var, ikinci olarak Girişimin amacına inanıyorum, üçüncü olarak ise, 
sunduklarımız hoşuma gitti.” Gerçekten de onun özelliklerini de ortaya koyan topluma 
sunulanlar olmuştur.  
 
Çok nadir evinde oluyordu. Çeşitli ihtiyaçları olan bilinen ve bilinmeyen kişilere 
bakıyor, hastaları hastaneye götürüyor, kimsesiz kişiler için yemek pişiriyor ve günlük 
işlerini yapabilmesi için çeşitli yerlere komşularını götürüyor. 
Kendisini anlatacak olsa nasıl anlatacağını sorduğumda ise, bir süre düşünüyor ve 
puslu gözlerle yanıt veriyor: “1974’den beri, hep zoru deneyen bir kadın oldum”. 
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Haksız değildi, kocası aile işlerini kaybettikten sonra iş bulmak için yurtdışına gitmişti 
ve kazandığı az maaşı ona gönderiyor, Sotera ise bu maaşın üstüne koyabilmek için 
işçi olarak çalışıyordu. 

 

              
 

Daha sonraki yıllarda çocukları dünyanın başka yerlerine yerleşti ve yakın bir 
zamanda da tek kızı ve başarılı bir bilim insanı olan kızını erken yaşta kaybetti. Buna 
karşın, gözyaşlarını siliyor ve gururlu bir şekilde kendisine en çok uyan şeyin aktif 
vatandaş ifadesi olduğunu söylüyor. Ve bu da ECI gönüllüsünün temel özelliği. 

 
Yazılı Destek Beyanı 

Girişim için hazırlamamız gereken en ciddi belgelerden bir tanesi de yazılı Destek 
Beyanı olmuştur. Destek Beyanı belgesi, özel verilerin korunması gerekliliği de dahil 
olmak üzere çeşitli ihtiyaçları ortaya koymaktadır. Dikkat edilmesi gereken diğer 
konular ise şunlardır: 
 
- Ülkemiz içinde verilen detayların geçerliliğini doğrulamak için gerekli olan verileri 

dahil etme ihtiyacı- İsim & Soy isim, Uyruk, Kimlik Kart numarası veya Pasaport 
numarası, Tarih ve İmza. Bir diğer deyişle, katılan her ülke, imza veren kişilerin 
gerçek kişiler olduğunu doğrulamak adına uygun gördükleri bazı kişisel verileri 
sormaktaydı. 

- Yerel toplumun ilgisini çekecek ve kullanıcı dostu, aynı zamanda Avrupa’daki 
imza kampanyalarının temel noktalarını ve yerel markalaştırmayı 
kavramsallaştıran ve yerel hassasiyetleri göz önünde bulunduran bir belge 
hazırlanması.   

 
14 Haziran 2014 tarihindeki 2. Gönüllüler toplantısında resmen onaylanmadan önce 
çeşitli insanların üzerinde çalışıp denemeler yapması sonrasında çeşitli taslaklar 
hazırlanmıştır (Gizlilik Beyanı dahil olmak üzere örnek için ilerleyen sayfalara 
bakınız). 
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AVRUPA VATANDAŞ GİRİŞİMİ  

 
EĞİTİME YAPILAN HARCAMALARI ÜLKENİN BÜTÇE AÇIĞININ BİR PARÇASI OLARAK 
DÜŞÜNMEYİN! 
EĞİTİM BİR YATIRIMDIR! 
Sevgili Dostlar, 

Avrupa Vatandaş Girişimi “Eğitime Yatırım Yapın” organizasyonunu yapan, Kıbrıs, Yunanistan, 
İtalya, Fransa, Almanya, Portekiz ve Bulgaristan’dan oluşan 7 Avrupa Ülkesinden Oluşan Komitenin Kıbrıslı 
Organizatörü olarak ve girişimi destekleye Kıbrıs Gönüllüler Ekibi adına, eğitim harcamalarının 
kesintilerden muaf tutulmasını sağlayacak bir mevzuatın Avrupa Sivil Toplumu tarafından Avrupa 
Parlamentosuna sunulmasına olanak sağlayacak 1.000.000 destekçinin bulunması kampanyasında 
başarılı bir sonuca ulaşmak için desteğini beklediğimizi söylemek istiyorum.   

Yakın zamanda sivil toplum kuruluşlarını destekleyen her iki toplumundan sizin gibi ilham verici 
kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen kültürlerarası ve nesiller arası Gönüllüler toplantısında kampanyayı 
desteklemek için çeşitli önlemler konuşuldu ve biz de şu an kampanyayı desteklemek için değerli 
desteğinizi talep etmek adına doğrudan eğitim içerisinde olan kişiler olarak size çağrıda bulunuyoruz. 

Bu nedenle de, mevcut imza kampanyasını meslektaşlarınız, arkadaşlarınız ve yakınlarınız ile 
paylaşmanızı ümit ediyor, onlardan Kıbrıs için gerekli olan minimum 4.500 destekçiye sayısına ulaşmamız 
için çabalarımızı desteklemelerini istiyoruz.  

Girişimi destekleme süreci çok basit bir şekilde bir kaç dakika harcayarak elektronik ortamda 
şu adresten yapılabilir:  www.invest-in-education.eu (bkz. 2.sayfadaki gizlilik beyanı).   

Yazılı olarak da belirtilen detayların geçerliliğini doğrulamak adına istenilen verilerin- İsim & 
Soy isim, Uyruk ve Kimlik Kartı numarası veya Pasaport numarası- yazılı olarak verilmesi ile de destek 
vermek mümkündür (bkz. 3. Sayfadaki form). Bu formun en geç Temmuz 2014 sonuna kadar bana 
ulaştırılması gerekmektedir.  

Gençlerimiz için daha iyi bir eğitim ve daha fazla iş için desteğinizi istiyoruz. Kampanyayı 
destekleyecek tüm fikirler memnuniyetle karşılanacaktır! 
 
Uyruğu ne olursa olsun destekçilerin Avrupa Seçimlerinde oy verme hakkı olan Avrupa 
Vatandaşları olması zorunludur (elektronik destek için son tarih 6 Ağustos 2014).  

Kıbrıs’da kampanyamızın gerçekleştirilme nedenleri: 
-  ARAŞTIRMA/GELİŞTİRMEYE DAHA FAZLA HARCANMASI- DAHA FAZLA İŞ. 

                                                                         
En içten duygularımda 
Iacovos Psaltis (+357 99 638396)(Faks: 22 330781) 
Eğitim Yönetiminde Mesleki Bilimler Doktoru.  
Avrupa Vatandaş Girişimi “EĞİTİME YATIRIM YAPIN” için 7- Avrupa Ülkesi Üyeli Komite Üyesi 
İnternet sitesi: http://invedcy.eu/  Facebook: http://www.facebook.com/invedcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.invest-in-education.eu/
http://invedcy.eu/
http://www.facebook.com/invedcy
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AVRUPA VATANDAŞ GİRİŞİMİ 
 

 
 

EĞİTİME YAPILAN HARCAMALARI ÜLKENİN BÜTÇE AÇIĞININ BİR PARÇASI OLARAK 
DÜŞÜNMEYİN! 
EĞİTİM BİR YATIRIMDIR! 

 
Online Toplama Sistemi 

GİZLİLİK BEYANI 
Dili Seçiniz  

• Ana Sayfa  
• Uygunluk Belgesini Görüntüleyin  
• Gizlilik Beyanını Görüntüleyin  

Gizlilik Beyanı: Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 24 Ekim 1995 tarihinde kabul ettiği 95/46/AK sayılı 
kişisel verilerin işlenmesi ve bu tür verilerin serbest dolaşımına dair bireylerin korunması hakkındaki 
Direktifin 10. Maddesi uyarınca, bu formda verilecek kişisel veriler yetkili makamlara sadece önerilen bu 
vatandaş girişiminde alınan geçerli beyan sayısının doğrulanması ve belgelendirilmesi amacıyla (bkz. 16 
Şubat 2011 tarihli vatandaş girişimi hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü (AB) No 
211/2011 Madde 8) ve gerekli olduğu durumlarda önerilen bu vatandaş girişimine dair yapılacak idari veya 
yasal soruşturmalar için daha sonra işlenmek amacıyla verilecektir (bkz. Tüzük (AB) No 211/2011Madde 
12). Veriler başka amaçlar için kullanılmayacaktır. Veri sahipleri kişisel verilerine erişme hakkına sahip 
olacaktır. Tüm destek beyanları, önerilen vatandaş girişimine kayıt yapıldığı tarihten sonra en geç 18 ay 
veya, idari veya yasal soruşturma olduğu durumlarda, ilgili soruşturmaların tamamlandığı tarihten en geç 
bir hafta sonra yok edilecektir.  

Online Toplama Sistemi 
HEMEN ŞİMDİ bu adresten elektronik olarak destek verebilirsiniz www.invest-in-education.eu 

veya önerilen bu vatandaş girişimi için alınan geçerli destek beyanı sayısını doğrulamak ve 
belgelendirmek için gerekli verileri vererek yazılı olarak da yapabilirsiniz (sayfa 3). Böylelikle her bir 

katılımcı ülkenin hükümeti tarafından yapılacak rastgele örnekleme kontrolleri 
gerçekleştirilebilecektir. 

Buna bağlı olarak, Avrupa Birliği imza kampanyasını destekleyen kişilerin gerçek olduğunu güvence altına 
alacaktır.  

Avrupa Vatandaş Girişimi “Eğitime Yatırım Yapın” Kayıt Numarası– ECI (2013)000006 
 

 

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2013-000015/public/
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2013-000015/public/certificate.do
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2013-000015/public/privacy.do
http://www.invest-in-education.eu/
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Destek Beyanı Formu 
Avrupa Vatandaş Girişimi “Eğitime Yatırım Yapın” kayıt numarası  

– ECI (2013)000006 

NO TAM İSİM UYRUK 

VERİLERİN DOĞRULANMASI İÇİN 
VERİLEN KİMLİK BELGESİNİN TÜRÜ VE 

SAYISI  
Duruma göre kimlik kartı veya pasaport 

seçiniz: 
(İkisinden birini seçiniz)  
     Kimlik Kartı Numarası: ……… 
Veya Pasaport Numarası…………… 

TARİH VE 
İMZA 

00 (Örnek Α΄) 
David Andrew 
Marsh  

Kıbrıs Kimlik Kartı No:  353637  

00 (Örnek Β΄) 
Carol 
Demetriou 
Williams 

Kıbrıs  Pasaport No:         Ε 954789  

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     
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ÖRGÜTLÜ KURUMLARDAN DESTEK 
TOPLAMAK 

İmza kampanyasının en başta aldığı teorik, çoğu zaman da istekli destek her zaman 
için gerçek elektronik imza sayısına dönüşmediğinden dolayı, örgütlü kurumlardan 
Girişim için destek toplama yolu fazlasıyla olağandışı bir hikaye ortaya çıkarmaktadır.  

Söz konusu kurumlar dediğimizde yükseköğretim kurumlarından bahsediyoruz. Sayın 
Diamantopolou’nun Şubat ayında bıraktığın yerden devam ederken, en üst düzeyde 
bulunan neredeyse tüm devlet ve özel üniversiteler ile irtibata geçtik, ve bu kurumların 
her biri hem idari ve akademik düzeyde hem de öğrenciler düzeyinde imza 
kampanyasını desteklemek için tüm iletişim araçlarını kullandığından dolayı elde 
edeceğimiz sonuçların oldukça memnuniyet verici olacağı izlenimine vardık. 

Mayıs 2014 başlarında Kıbrıs için toplanan 300 elektronik imzanın bir kısmı tabii ki ilk 
baştaki istekli havanın bir göstergesi değildi. Duruma fazlasıyla baktıktan sonra, 
yukarıda belirtilen kurumlarla gerçekleştirdiğimiz çabaları yenileyerek destek 
isteyeceğimiz kurumlar çemberini genişletmeye karar verdik. Buna bağlı olarak, siyasi 
partiler, gençlik örgütleri, öğretmen sendikaları, toplum konseyleri, belediyeler ve 
STK’ların oluşturduğu uzun bir potansiyel destekçi listesi hazırladık. 

Taraflar ile gerçekleştirdiğimiz toplantıların her zaman için hepsinde bizim irtibat ve 
bağlantı noktamız olacak ve onlara bıraktığımız ve toplantı esnasında imzalamalarını 
istediğimiz destek beyan formlarından imzaları toplayacak bir kişiyi belirledik. 
Uygulamaya başladığımız bu yeni pratik yaklaşımdan itibaren gönüllülerin her biri, 
herhangi bir olası durumda kullanmak üzere yanında bir form taşımaya başladı. 

Aşağıda Girişimi destekleyen kurumların bir listesini bulabilirsiniz:  



 

31 
 

1. Sosyal Reform Derneği - OPEK 
2. Kıbrıs Akademik Diyalog – CAD 
3. Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi 
4. Avrupa Gençlik Hareketi – EYM 
5. Friedrich-Ebert-Stiftung - FES  
6. Kıbrıs Üniversitesi - UCY 
7. Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi – CUT  
8. Kıbrıs Açık Öğretim Üniversitesi – OUC 
9. Lefkoşa Üniversitesi – UNIC 
10. Kıbrıs Avrupa Üniversitesi – EUC 
11. Kıbrıslı Rum İlkokul Öğretmenleri Sendikası – POED 
12. Kıbrıs Rum Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası – OELMEK 
13. Teknik Eğitim Öğretmenler Sendikası – OLTEK 
14. DISI Meclis Grup Sözcüsü ve Eğitim Komisyonu Üyesi Nicos Tornaritis 
15. AKEL Eğitim İşlerinden Sorumlu Birim Başkanı, Christos Christofides 
16. AKEL Parti Eğitim Komitesi Üyesi Milletvekili Andros Kafkalias 
17. Gönüllülük ve STK’lar Komisyonu Üyesi, Yiannakis Yiannaki 
18. AKEL Gençlik Örgütü – EDON 
19. DISI Gençlik Örgütü – NEDISY 
20. EDEK Gençlik Örgütü - EDEN  
21. Yeşil Parti Gençlik Örgütü 
22. Birleşik Demokratlar Gençlik Örgütü. 
23. Kıbrıs Gençlik Konseyi – CYC 
24. Kıbrıs Gençlik Kurulu 
25. Kakopetria Toplum Konseyi 
26. Dherynia Belediyesi 
27. Latsia Belediyesi 
28. Aglantzia Belediyesi  
29. Lefkoşa Belediyesi  

 
 Kurumlarla Yapılan Toplantılar 

Yukarı belirtilen kurum temsilcileri ile yaptığımız toplantılar, ECI manifestosunda 
belirlenen amaç ve hedefler veya imza kampanyasının öncü ve elçilerinin görüşlerine 
kimi zaman uymayan görüşleri dinleme şansını duyduğumuzdan dolayı oldukça ilginç 
geçti. Buna karşın, Girişimin amaç ve hedefleri Kıbrıs’a uygun bir şekilde 
belirlendiğinden dolayı bunlar üzerinde genel bir fikir birliği sağlanmış göründüğünden 
dolayı, imza kampanyasını çoğu zaman koşulsuz bir şekilde desteklemeye devam 
ettiler.  
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Örneğin, DISI meclis sözcüsü ve aynı partinin Eğitim Komisyonu üyesi, Milletvekili, 
ekonomik krizden dolayı eğitim harcamalarına yapılan kesintileri gerekli bir kötülük 
olarak görüp desteklemeye devam ederken,  daha iyi bir eğitim hedefleri ve 
araştırma/geliştirmeye daha fazla para harcanması konusunda hemfikir olduğundan 
dolayı imza kampanyasını prensipte destekleyeceğini belirtmiştir.  
 
Öte yandan, toplantı için bizi karşılayan heyete de başkanlık eden AKEL Eğitim 
Bürosu Başkanı Sayın Christofides, oldukça içten bir şekilde Girişim elçisi Profesör 
Pissarides’in neo-liberal olarak adlandırdığı görüşleri ile Yunanistan Eski Eğitim 
Bakanı olarak Sayın Diamantopoulo’nun bazı görüşlerine katılmadığını bizimle 
paylaşmıştır. Aynı zamanda AKEL olarak AB ile çeşitli konularda ayrıştıklarını 
söyleyerek bizi de AB’nin neler yapabileceği veya Girişim konusunda ne kadar ileriye 
gidebileceğine dair yüksek beklentiler taşımamamız konusunda uyardı. Buna karşın, 
doğru bir yönde olduğundan dolayı imza kampanyasının tamamen arkasında da 
duracaklarını söyledi. 
 
NEDISY Gençlik Örgütü Başkanı Socrates Frangou, atanan genç öğretmenlerin kalıcı 
olarak devlette öğretmen olması ile ilgili zayıf şanstan endişe ederken, Gençlik Kurulu 
Başkanı Panayiotis Sentonas ise Örgüt Kurulunun tüm siyasi partilere bağlı gençlik 
örgütlerinden gelen temsilcilerinden oluşmasına karşın, politika belirleme konusunda 
zorluk yaşamadıklarını, genellikle de kararların oybirliği ile alındığını söyleyerek bizi 
şaşırttı. Bu nedenle de bizi desteklemeleri bir sorun teşkil etmemektedir.  
 
Gönüllülük Komisyonu Üyesi Yiannis Yiannaki, kendisinin de savunucu olduğu sivil 
toplumdan gelen bir imza kampanyasını desteklemek konusunda hiç bir çekinceleri 
olmadığını belirtmiş ve kendilerinin de öncelikli planları arasında bulunan devlet 
tarafından verilen eğitimde gönüllülük bakımından insan haklarını daha geniş bir 
kapsamda desteklemek için bizi yardımcı olma önerimizi kabul etmiştir.  
 
Son olarak ise başkentin belediye başkanı Constantinos Yiorkadjis, hedef ve 
amaçlarımıza tamamen katıldığını belirterek bize iyi şanslar dilemiştir!  
 
Aşağıda toplantılardan sonra yerel basında çıkan basın açıklamalarının bir listesi 
bulunmaktadır. Bu basın açıklamalarının içeriklerini genellikle basımdan önce iki taraf 
da onaylar, fakat kimi durumlarda kurumlar, Girişimi desteklediklerine dair kendi 
bildirilerini hazırlamış ve imza kampanyasına kendi kitleleri içerisinde destek aramak 
için elektronik posta listelerini ve sosyal medyayı kullanmışlardır.  
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BASIN AÇIKLAMASI 
(23 Haziran 2014) 

 
DISI Meclis Sözcüsü ve Eğitim Komisyonu üyesi Nicos Tornaritis, 

Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Fransa, Almanya, Portekiz ve Bulgaristan ile 7 
Ülkeden Oluşan Avrupa Komitesinin Kıbrıslı Organizatörü ve Avrupa 
Vatandaş Girişimi “Eğitime Yatırım Yapın” organizasyonunu yapan Dr. 
Iacovos Psaltis ve Girişimi destekleyen Kıbrıs Gönüllüler Ekibi üyesi ve Kıbrıs 
Gençlik Konseyi Projeler Görevlisi Yiannis Trimithiotis ile görüştü. Milletvekili, 
eğitim harcamalarını kesintilerden muaf tutacak bir mevzuatı Avrupa 
Parlamentosuna sunmak amacıyla Avrupa vatandaşlarından 1.000.000 imza 
toplamayı hedefleyen ilgili girişim hakkında bilgilendirildi. 

Prensipte, Sayın Tornaritis imza kampanyasına kendi kişisel 
desteğini sunmuştur ve Kıbrıs için gerekli olan 4.500 destekçisi bulma 
kampanyasını destekleme çabalarını koordine etmek adına Demokratik 
Seferberlik Partisinin çeşitli örgütlerinde ve diğer kurumlar organlarında 
konunun ele alınacağına dair mutabakata varılmıştır.  
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BASIN AÇIKLAMASI 
(26 Haziran 20014) 

 
AKEL Eğitim Bürosu Görevlisi Christos Christophides ve Avrupa Vatandaş Girişimi 

“Eğitime Yatırım Yap” heyeti ile gerçekleştirilen toplantıda milletvekili, Avrupa Parlamentosuna 
eğitim harcamalarını AB’deki GSYİH harcamalarının % ortalaması altında kesinti yapmaktan 
muaf tutacak bir mevzuat önerisinde bulunmak amacıyla Avrupa Vatandaşlarından 1.000.000 
destekçi bulmayı hedefleyen ilgili girişim hakkında bilgilendirildi.  

 Avrupa Vatandaş Girişimi Heyeti, Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Fransa, Almanya, 
Portekiz, Bulgaristan ile 7-Ülkeden oluşan Avrupa Komitesinin Kıbrıslı Organizatörü, Avrupa 
Vatandaş Girişimi “Eğitime Yatırım Yapın” organizatörü, Eğitim Yönetiminde Mesleki Bilimler 
Doktoru Iacovos Psaltis ve Girişimi destekleyen Kıbrıs Gönüllüler Ekibi Koordinatörü Vassilis 
Kiliaris’den oluşmaktadır. AKEL’den ise milletvekili, Parti Eğitim Komitesi üyesi Andros 
Kafkalias ve EDON Merkez Örgüt Sekreteri  Konstantinos Stylianou de toplantıda hazır 
bulunmuştur. 

Christophides,doğru yönde atılan bir adım ve sosyal adalet önlemi olarak gördüğü 
Girişime yönelik koşulsuz desteğini belirtirken, AKEL örgütleri üzerinden de Kıbrıs için gerekli 
olan 4.500 destekçinin bulunmasına katkı koymak adına çeşitli girişimlerde bulunacağını 
söylemiştir. Öte yandan, Girişimi tebrik eden Kafkalias, eğitim harcamalarına yapılan kesinti ne 
olursa olsun bu durumun öğrencilerin başarısına veya eğitim sisteminin performansında bir 
iyileştirmeye yol açmayacağını da ortaya koymuştur. AKEL Gençlik Örgütü EDON ise diğer 
faaliyetlerinin yanında Lefkoşa’da Gazimağusa Kapısı bölgesinde 3-5 Temmuz 2014’de 
gerçekleştirecekleri 27. Gençlik ve Öğrenci Festivalinde de kampanyayı destekleyecektir. 
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BASIN AÇIKLAMASI 
(1 Temmuz 2014) 

 
Demokratik Seferberlik Partisi Meclis Sözcüsü ve Eğitim Komisyonu üyesi ile 

Avrupa Vatandaş Girişimi “Eğitime Yatırım Yapın” heyeti arasındaki toplantıdan sonra 
Demokratik Seferberlik Partisi Gençlik Örgütü NEDISY ile Girişim heyeti girişimin amaç ve 
hedefleri anlatmak adına bir araya gelmiştir.  

NEDISY toplantıda Başkanı Sofronis Frangou ve Genel Sekreteri Ioannis  Papouis 
tarafından temsil edilirken, Avrupa Vatandaş Girişimi ise Avrupa Vatandaş Girişimi Heyeti, 
Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Fransa, Almanya, Portekiz, Bulgaristan ile 7-Ülkeden oluşan Avrupa 
Komitesinin Kıbrıslı Organizatörü, Avrupa Vatandaş Girişimi “Eğitime Yatırım Yapın” 
organizatörü, Eğitim Yönetiminde Mesleki Bilimler Doktoru Iacovos Psaltis ile Girişimi 
destekleyen Kıbrıs Gönüllüler Ekibi Koordinatörü Vassilis Kiliaris ve Kıbrıs Gönüllüler Ekibi 
üyesi ve Kıbrıs Gençlik Konseyi Projeler Görevlisi Yiannis Trimithiotis ile temsil edilmiştir.  

NEDISY liderleri, eğitim harcamalarını kesintilerden muaf tutacak bir mevzuatı 
Avrupa Parlamentosuna sunmak amacıyla Avrupa vatandaşlarından 1.000.000 imza toplamayı 
hedefleyen ilgili girişim hakkında bilgilendirildi.  

Frangou ve Papouis, imza kampanyasına olan tam desteğini belirtirken Kıbrıs için 
önerilen minimum destekçi sayısı olan 4.500 imzaya ulaşma çabalarına katkı koymayı da 
üstlenmiştir. İmza kampanyalarını kendi sosyal medyalarında bulunan gençler ve öğrenciler ile 
paylaşacak, aynı zamanda son tarih 6 Ağustos’a kadar olan süreçte organize edecekleri 
etkinliklerde destek verecekler. 
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       Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου 

       C Y P R U S  Y O U T H  C O U N C I L  
        K ı b r ı s  G e n ç l i k  K o n s e y i    
 
1 Temmuz 2014, Lefkoşa. 

Konu: Kıbrıs Gençlik Konseyi’nin Avrupa Vatandaşlık Girişimi “Eğitime Yatırım Yapın”a Desteği 

Sevgili dostlar,  

Bu girişimi başlatan ve koordine eden yedi üyeli Avrupa Komitesinden gelen (Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, 
Fransa, Almanya, Portekiz ve Bulgaristan) istek sonrasında Kıbrıs Gençlik Konseyi (CYC) olarak Avrupa 
Vatandaş Girişimi (ECI) “Eğitime Yatırım Yapın”a olan güçlü destek ve aktif katılımımızı ifade etmek 
istiyoruz. 

“Eğitime Yatırım Yapın” Girişimi, gönüllüler ve ortaklardan oluşan bir ağ üzerinden, 6 Ağustos 2014 tarihine 
kadar Avrupa’nın her yerinden en az 1.000.000 imza toplamayı amaçlamaktadır. Bu imzalardan 4.500 
tanesinin Kıbrıs’da olması beklenmektedir. Avrupa’nın yeni yasal enstrümanı “Avrupa Vatandaş Girişimini” 
kullanılacak ve bu imzalar eğitim harcamalarını kesintilerden muaf tutacak bir mevzuat önerisinin AB 
düzeyinde desteklenmesine olanak sağlayacaktır. 

Avrupa Vatandaş Girişimi “Eğitime Yatırım Yapın” ile ilgili daha fazla bilgiye http://invedcy.eu/ ve 
http://invest-in-education.eu/ adreslerinden ulaşabilirsiniz. 

Kıbrıs’daki genç STK’ları destekleyen tek platform (siyasi parti bağlantılı olsun ya da olmasın) ve kaliteli 
eğitim çağrılarının sürekli bir destekçisi olarak CYC, kesin bir şekilde bu kampanyanın hedeflerini 
paylaşmaktadır ve başarılı bir sonuca ulaşılması için de gerçek desteğini sunacaktır. 

Bundan dolayı sizleri gerekli destek bilgilerini BURAYA girerek girişime destek olmaya davet ediyoruz!  

Buna ek olarak, kampanyanın hedefine ulaşmasına katıda bulunmak amacıyla sizden özellikle bu mesajı 
bağlantılı olduğunuz kişilere iletmenizi umut ediyoruz. Aynı zamanda, BURADA bulacağınız ilgili Destek 
Beyanını da kullanarak arkadaşlarınız, meslektaşlarınız ve üyelerden de imza toplayabilirsiniz (Destek 
Beyanlarının, en geç Temmuz 2014 sonunda CYC ofislerine iletilmesi gerekmektedir). 

Saygılarımla, 
Despina Chapoupi 
Başkan  
Kıbrıs Gençlik Konseyi 

                               
 
 
 
 
 

 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/?lg=en
http://invedcy.eu/
http://invest-in-education.eu/
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2013-000015/public/index.do?lang=en
http://www.cyc.org.cy/uploads/files/020793922.pdf
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BASIN AÇIKLAMASI 
(14 Temmuz 2014) 

  
KIBRISLI RUM İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SENDİKASI POED’IN AVRUPA VATANDAŞ GİRİŞİMİ 

“EĞİTİME YATIRIM YAPIN”A KATKISI 
 

Avrupa Vatandaş Girişimi “EĞİTİME YATIRIM YAPIN” İLE POED Yönetim Kurulu arasında 
gerçekleştirilen toplantıda, eğitim harcamalarını kesintilerden muaf tutmak için Avrupa Parlamentosuna 
karşı başlatılan imza kampanyasına dair destek beyanları ortaya konuldu. Özellikle de mevzuat önerisi, son 
5 yılın Avrupa ortalamasının altında olan Hükümet’in eğitim harcamalarının parçası olarak her bir ülkenin 
kamu harcamaları açığının hesaplanmasını hariç tutmaktadır.  

Girişim, Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Fransa, Almanya, Portekiz ve Bulgaristan’da başlatılmış 
olup tüm Avrupa Birliği Üye Devletleri tarafından desteklenmektedir. İlgili mevzuat önerisinin Avrupa 
Parlamentosu tarafından dikkate alınması için, tüm Avrupa’da minimum 1.000.000 imzaya ulaşılması 
gerekmektedir. Kıbrıs için ise bu sayı 4500’dür.  

Kıbrıs’da Girişimi destekleyen Kıbrıs Gönüllüler Ekibi adına ve imza kampanyasını hazırlayan 
ve destekleyen 7 adet Avrupa Ülkesinden Oluşan Organizasyon Komitesi’nin Kıbrıslı organizatörü 
göreviyle, Eğitim Yönetiminde Mesleki Bilimler Doktoru, Avrupa Vatandaş Girişimi temsilcisi Iacovos 
Psaltis, Kıbrıs için gerekli imzaların toplanmasına koydukları değerli katkıdan dolayı okul öncesi ve ilkokul 
öğretmenlerine şükranlarını sunarak, bu yaştaki çocukların eğitiminde gösterdikleri anlamlı görevden dolayı 
başarılar dilemiştir. Son olarak ise Sayın Psaltis, POED’in vereceği desteğin, kampanyanın hedefine 
ulaşması için şüphesiz bir önem sembolü olduğunu da vurgulamıştır. 

POED Yönetim Kurulu adına ise Başkan Filios Phylaktou, Genel Sekreter Apostolos 
Apostolides, Başkan Yardımcısı Christophoros Theophanous, Genel Mali İşler Sorumlusu Dora Katselli, 
Genel Sekreter Muavini Lukas Tsoukas toplantıya katılan isimler olmuştur. Ülkemizdeki eğitim sorunlarının 
mevcut durumu ile ilgili bilgi paylaşımı yapılmış ve Girişim ile ilgili Başkan Phylaktou şunları söylemiştir: 
“Girişimin eğitim finansman politikası, felsefemiz ile bire bir örtüştüğünden dolayı şüphesiz ki böyle bir çaba 
POED tarafından sonuna kadar desteklenecektir”. 
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BASIN AÇIKLAMASI 
(16 Temmuz 2014) 

  
GÖNÜLLÜLÜK VE STK’lardan SORUMLU KOMİSYON ÜYESİNDEN AVRUPA VATANDAŞ GİRİŞİMİ 

“EĞİTİME YATIRIM YAPIN”A TAM DESTEK 
 

Avrupa Vatandaş Girişimi “EĞİTİME YATIRIM YAPIN” temsilcisi ile Gönüllülük ve STK’lardan 
sorumlu Komisyon Üyesi arasında gerçekleştirilen toplantıda Yiannis Yiannaki, eğitim harcamalarını 
yapılacak kesintilerden muaf tutmak için Avrupa Parlamentosuna karşı başlatılan imza kampanyasına karşı 
içten desteğini aktardı ve Girişimi duyurmak ve desteklemek için de yetkisi altındaki tüm uygun yolları 
kullanacağını belirtti. Aynı zamanda ise gençlerin ve genel anlamda da Sivil Toplumun katılımını artırmak 
amacıyla gönüllülük hareketini daha kapsamlı ve kaynaştırıcı bir yaklaşım ile yeniden yapılandırmaya dair 
planlarını da açıkladı. 

Girişim, Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Fransa, Almanya, Portekiz ve Bulgaristan’da başlatılmış 
olup tüm Avrupa Birliği Üye Devletleri tarafından desteklenmektedir. İlgili mevzuat önerisinin Avrupa 
Parlamentosu tarafından dikkate alınması için, tüm Avrupa’da minimum 1.000.000 imzaya ulaşılması 
gerekmektedir. Kıbrıs için ise bu sayı 4500’dür. Özellikle de mevzuat önerisi, son 5 yılın Avrupa 
ortalamasının altında olan Hükümet’in eğitim harcamalarının parçası olarak her bir ülkenin kamu 
harcamaları açığının hesaplanmasını hariç tutmaktadır. 

Kıbrıs’da Girişimi destekleyen Kıbrıs Gönüllüler Ekibi adına ve imza kampanyasını hazırlayan 
ve destekleyen 7 adet Avrupa Ülkesinden Oluşan Organizasyon Komitesi’nin Kıbrıslı organizatörü 
göreviyle, Eğitim Yönetiminde Mesleki Bilimler Doktoru, Avrupa Vatandaş Girişimi temsilcisi Iacovos 
Psaltis, Kıbrıs için gerekli imzaların toplanmasına koydukları değerli katkıdan dolayı Komisyon üyesine 
şükranlarını sunarak, Gönüllüler ve STK hareketini yeniden yapılandırma alanında gösterdiği anlamlı 
görevden dolayı başarılar dilemiştir. 

Sonuç olarak; her iki taraf da özellikle insan haklarına vurgu yaparak daha kapsamlı bir şekilde 
eğitimde gönüllü olmayı teşvik edecek, okullar ile ilgili bir politika taslağı hazırlanmasında yürütülen hazırlık 
çalışmalarında işbirliği içerisinde bulunmayı kabul etmiştir. 
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BASIN AÇIKLAMASI 
(18 Temmuz 2014) 

 
KIBRIS GENÇLİK KURULU, AVRUPA VATANDAŞ GİRİŞİMİ “EĞİTİME KATKI YAPIN”I DESTEKLİYOR  

 
Kıbrıs Gençlik Kurulu ve Avrupa Vatandaş Girişimi “EĞİTİME YATIRIM YAPIN” arasında dün 

bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Girişim heyetini, eğitim harcamalarını kesintilerden muaf tutmak için 
yürüttükleri imza kampanyasından dolayı tebrik ettikten sonra Kurul Başkanı Panayiotis Sentonas, ilgili 
imza kampanyasına dair ortak düşüncelere sahip olduklarını belirtti ve özellikle ülkemizin yaşamakta 
olduğu ekonomik kriz koşulları altındaki gençlerle ilgili konuları desteklemek bakımından Kurul’un planlarını 
ortaya koydu.  

“Eğitime Yatırım Yapın” Girişimi, Yunanistan ve Avrupa için Reformu Beyin Takımı Diktio 
tarafından hazırlanmış ve bir yandan tüm Avrupa Birliği Üye Devletleri tarafından desteklenirken Kıbrıs, 
Yunanistan, İtalya, Fransa, Almanya, Portekiz ve Bulgaristan olarak yedi ülke tarafından temsil 
edilmektedir. İlgili mevzuat önerisinin Avrupa Parlamentosu tarafından dikkate alınması için, tüm Avrupa’da 
minimum 1.000.000 imzaya ulaşılması gerekmektedir. Kıbrıs için ise bu sayı 4500’dür. Özellikle de 
mevzuat önerisi, son 5 yılın Avrupa ortalamasının altında olan Hükümet’in eğitim harcamalarının parçası 
olarak her bir ülkenin kamu harcamaları açığının hesaplanmasını hariç tutmaktadır. 

Sentonas, imza kampanyasını mevcut tüm elektronik ve basılı destek beyanları üzerinden 
ülkenin gençlerine tanıtarak Kıbrıs için gerekli olan minimum imzayı toplamak adına mümkün olan tüm 
katkıyı koyacaklarına dair Kurulun isteğini belirtmiştir. 

 Avrupa Vatandaş Girişimi Heyeti, imza kampanyasını başlatan ve destekleyen  7 Avrupa 
Ülkesinden oluşan Komitenin Kıbrıslı Organizatörü Dr. Iacovos Psaltis ve Girişimi destekleyen Kıbrıs 
Gönüllüler Ekibi Koordinatörü Vassilis Kiliaris, Girişimin sosyal medya sorumlusu gönüllü Yiannis 
Trimithiotis, Girişimin internet sitesinden sorumlu Alexandros Tambakis’den oluşmaktadır. Gençlik Kurulu 
adına ise toplantıda Başkan’ın dışında, Yönetici Sekreteri Vekili Maria Kazamia –Costara hazır 
bulunmuştur.  
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BASIN AÇIKLAMASI 
(29 Temmuz 2014) 

 
İLKÖĞRETİM SENDİKASI POED’DEN SONRA, ŞİMDİ DE ORTA EĞİTİM SENDİKASI OELMEK 

AVRUPA VATANDAŞ GİRİŞİMİ “EĞİTİME YATIRIM YAPIN”A DESTEĞİNİ SUNUYOR  
 

Yakın zaman önce OELMEK Yönetim Kurulu ile Avrupa Vatandaş Girişimi “EĞİTİME 
YATIRIM YAPIN” arasında gerçekleştirilen toplantıda, Orta eğitim Öğretmenleri Sendikası Başkanı Sayın 
Taliadoros, eğitim harcamalarını kesintilerden muaf tutmak için başlatılan imza kampanyasına başkanı 
olduğu sendikanın destek beyanlarını açıkladı. Özellikle de mevzuat önerisi, son 5 yılın Avrupa 
ortalamasının altında olan Hükümet’in eğitim harcamalarının parçası olarak her bir ülkenin kamu 
harcamaları açığının hesaplanmasını hariç tutmaktadır.  

“Eğitime Yatırım Yapın” Girişimi, Yunanistan ve Avrupa için Reformu Beyin Takımı Diktio 
tarafından hazırlanmış ve bir yandan tüm Avrupa Birliği Üye Devletleri tarafından desteklenirken Kıbrıs, 
Yunanistan, İtalya, Fransa, Almanya, Portekiz ve Bulgaristan olarak yedi ülke tarafından temsil 
edilmektedir. İlgili mevzuat önerisinin Avrupa Parlamentosu tarafından dikkate alınması için, tüm Avrupa’da 
minimum 1.000.000 imzaya ulaşılması gerekmektedir. Kıbrıs için ise minimum sayı 4500, maksimum ise 
9000’dir.  

 Avrupa Vatandaş Girişimi Heyeti, imza kampanyasını başlatan ve destekleyen  7 Avrupa 
Ülkesinden oluşan Komitenin Kıbrıslı Organizatörü Dr. Iacovos Psaltis, Girişimin sosyal medya sorumlusu 
gönüllü Yiannis Trimithiotis, Girişimin internet sitesinden sorumlu Alexandros Tambakis’den oluşmaktadır. 
OELMEK adına toplantıya Başkan dışında, Başkan Yardımcısı Alkisti Varnava, Genel Sekreter Michalis 
Ierides, Genel Mali İşler Sorumlusu Andreas Sophocles, Örgüt Sekreteri Sotiris Papamoyseos, Genel 
Sekreter Asistanı Yiannos Socratous ve Genel Mali İşler Sorumlusu Asistanı Lakis Gabriel katılmıştır.    

 Sayın Psaltis, OELMEK’in Kıbrıs için gereken minimum destekçiyi toplamak için OELMEK’in 
vereceği desteğin çok önemli olduğunu belirtmiş ve verilecek destek için minnettar olduğunu söyleyerek 
yeni Yönetim Kuruluna Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın liderleri olarak yeni görevlerinde başarılar 
dilemiştir. 
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BASIN AÇIKLAMASI 
(6 Ağustos 2014) 

 
LEFKOŞA BELEDİYESİ, AVRUPA VATANDAŞ GİRİŞİMİ “EĞİTİME YATIRIM YAPIN”I 

DESTEKLİYOR 
 

Başkent Lefkoşa’nın Belediye Başkanı Sayın Yiorkadjis’in, eğitim harcamalarının kesintilerden 
muaf tutulmasına yönelik başlatılan imza kampanyasında kaydedilen ilerlemeye yönelik bilgilendirildiği 
toplantı Belediye Başkanı ile Avrupa Vatandaş Girişimi (ECI) “EĞİTİME YATIRIM YAPIN” arasında 
gerçekleştirildi. Özellikle de mevzuat önerisi, son 5 yılın Avrupa ortalamasının altında olan Hükümet’in 
eğitim harcamalarının parçası olarak her bir ülkenin kamu harcamaları açığının hesaplanmasını hariç 
tutmaktadır.  

“Eğitime Yatırım Yapın” Girişimi, Yunanistan ve Avrupa için Reformu Beyin Takımı Diktio 
tarafından hazırlanmış ve bir yandan tüm Avrupa Birliği Üye Devletleri tarafından desteklenirken Kıbrıs, 
Yunanistan, İtalya, Fransa, Almanya, Portekiz ve Bulgaristan olarak yedi ülke tarafından temsil 
edilmektedir. İlgili mevzuat önerisinin Avrupa Parlamentosu tarafından dikkate alınması için, tüm Avrupa’da 
minimum 1.000.000 imzaya ulaşılması gerekmektedir. Kıbrıs için ise minimum sayı 4500, maksimum ise 
9000’dir.  

Avrupa Vatandaş Girişimi Heyeti, imza kampanyasını başlatan ve destekleyen  7 Avrupa 
Ülkesinden oluşan Komitenin Kıbrıslı Organizatörü Eğitim Yönetiminde Mesleki Bilimler Doktoru Iacovos 
Psaltis, Girişimin sosyal medya yöneticisi, gönüllü Yiannis Trimithiotis, Kıbrıs Gençlik Konseyi Sekreteri 
Nicolas Christofis’den oluşmaktadır. ECI heyeti üyeleri, imza kampanyasının tanıtıldığı iki ayak üzerinde 
analizlerini gerçekleştirmiştir: eğitim kalitesinin iyileştirilmesi ve girişimcilik ve reformu geliştirmek ile gençler 
için yeni işler yaratmak adına araştırma/geliştirme alanında daha fazla harcama yapmak.  

Belediye Başkanı kampanyanın amaç ve hedeflerine tamamen katıldığını belirterek heyete 
başarılar diledi. Bu arada, Avrupa İşleri Sorumlusu Charoula Theocharous da personel ve belediye meclis 
üyelerini imza kampanyasını desteklemeye davet etti. Ayrıca ilgili talep www.nicosia.org.cy adresi ile 
belediyenin Facebook sayfasına da yerleştirildi https://www.facebook.com/NicosiaMunicipality 

Sayın Psaltis, kampanyanın bitiş tarihine gelindiğinden ve mümkün olan en iyi şekilde bir 
sonuca ulaşıldığından ve yapılan son tahminlere göre en az 4500 en fazla da 9000 olan imza sayısı 
toplandığından dolayı Lefkoşa Belediyesi’nin kampanyaya verdiği desteği sembolik olarak değerlendirdi. 

 
                                          

             

http://www.nicosia.org.cy/
https://www.facebook.com/NicosiaMunicipality
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İMZA KAMPANYASININ BASIN 
TARAFINDAN TANITILMASI & BASININ 
BAŞARI YOLUNDAKİ ROLÜ 

Basın açıklamaları yayınlamak, imza kampanyasını tanıtmak için kullanılan 
yöntemlerden sadece bir tanesidir. 16 Mayıs’da gerçekleştirilen etkinlik, kampanyayı 
basında, özellikle de elektronik ortamda oldukça memnuniyet verici şekilde tanıtma 
şansını sunmuştur. Sadece gerekli olan 4.500 imzaya değil aynı zamanda Avrupa 
rekoru olan 9.500 destek beyanına ulaşmamızda bize destek olan her bir haber 
ajansı ve basın üyesine şükranlarımızı sunuyoruz. 
 
Kronolojik olarak haber ajansı ve medya kuruluşlarının isimleri şöyledir: Kıbrıs Haber 
Ajansı (CNA), CyBC, Super Fm Radyo, Maxi Gazetesi, Astra Radyo, Phileleftheros, 
Simerini, Politis, Cyprus Mail ve Financial Times Gazeteleri ile Philnews, Sigma live, 
Studycyprus.eu ve Paideia News elektronik gazeteleri.  
 
Aşağıda ismi verilen gazetecilere de teşekkürü bir borç biliriz (yine kronolojik sırayla): 
Saskia Constantinou, Katerina Eliadi, Frosso Georgiou, Vicky Nioulikou, Athina 
Violaris, George Pavlides, Olga Pierides, Soula Hadjikyriacou, Eleni Vrettou, Antigone 
Dhroushiotou, Zoe Telegraphou, Dimitris Sidiropoulos, Tassos Mourtouvanis, 
Christina Tserkezi, Christina Kyriakidou, Evangelia Sizopoulou, Paris Potamitis ve 
Kyriakos Pierides.  
 
27 Haziran’da sunduğu Avrupa İşleri ile ilgili program ile bize Girişim’i detaylıca 
anlatma olanağını sunan Astra Radyo’nun sevgili gazetecisi Zoe Telegraphou’ya 
özellikle üç katlı Diyalogue Yayınevinde çalışan tüm personele imza kampanyasını 
imzalattığından dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. 
 
Öte yandan, kampanya boyunca CyBC’de  Girişime geniş yer verilmesi özellikle de 
CyBC’nin 3. Radyo Talk Show’u olan Demetris Sidiropoulos ile “Yüz Yüze” 
programının 5 Temmuz yayını ile Paris Potamitis ile TV öğlen kuşağındaki haber 
programı, imza kampanyasının bütün ada çapında tanıtılmasına ve böylelikle de en 
kritik zamanda destek almamızı daha kolay hale getirmiştir.  
 
Phileleftheros gazetesinde eğitim ile ilgili konulardan sorumlu olan gazetesi Christina 
Kyriakidou’da inanılmaz bir iş çıkarmıştır. Sistematik olarak imza kampanyasında 
kaydedilen gelişmelere yer vermesinin dışında, girişimin internet sitesi www.invest-in-
education.eu, Facebook sayfası “Eğitime Yatırım Yapın” 

http://www.invest-in-education.eu/
http://www.invest-in-education.eu/
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https://www.facebook.com/invedcy ve internet sitemiz http://invedcy.eu üzerinden 
ciddi bir araştırma yürüterek Girişimin gidişatı ile ilgili özel bir rapor hazırlamıştır.  
 
Okuyucuların 6 Ağustos 2014 tarihi ile bu raporun hazırlanmasına kadar olan “ertesi 
gün” sürecinde Girişim’in basında yer almasıyla ilgili detayları bulabileceği, yukarıda 
verilen basında yer alma detayları ile ilgili kapsamlı kayıtları aşağıdaki tabloda 
bulabilirsiniz. Bizim bilmediğimiz fakat çabalarımıza katkı koyan basından başka 
kişiler ve gazeteciler olabilir; her şekilde değerli gördüğümüz girdilerinizi burada 
belirtmediğimiz için üzgünüz. Genele bakacak olursa, imza kampanyasının basında 
yer alması, kampanyanın bilinmesi ve Kıbrıs için mükemmel sonuçlar elde etmemize 
yol açan sürece ivme kazandırmak için önemli bir araç olmuştur.  

s/s Tarih Mecra/gazeteci 
ismi 

Program/Köş
e Yazısı Katılımcılar Zama

n 
Süre/Keli
me Sayısı 

01 07.05.14 CyBC Radio 2 
İngilizce 
Program /  
Saskia 
Constantinou 

Round and 
About  

I. Psaltis 09:30 15 dakika 

02 08.05.14  Super Fm 
Radyo / 
Katerina 
Eliades 

Morning Talk 
Show  

I. Psaltis 08:50  10 dakika 

03 11.05.14 Maxi Gazetesi / 
Frosso 
Georghiou 

Eğitim Köşesi 
/ Röportaj 

I. Psaltis ------- 800 Kelime 

04 12.05.14 CyBC Radyo İlk 
Program / Vicky 
Nioulikou 

Gençlik 
Programı 

I. Psaltis 17:00 40 dakika 

05 13.05.14 CyBC Radyo İlk 
Program / 
Athina Violaris 

Syn Athina  I. Psaltis 16:00 50 dakika 

06 14.05.14  Astra Radyo / 
George 
Pavlides 

Avrupa İşleri  I. Psaltis 08:20  10 dakika 

07 14.05.14 CyBC Radyo İlk 
Program / Olga 
Pierides 

Kültür 
Sayfaları 

I. Psaltis 10:00  20 dakika 

08 16.05.14 CyBC TV 1 
(RIK 1)/ Soula 
Hadjikyriacou 

Haber Bülteni Etkinlik 
sunucuları 

20:46 1.5 dakika 

09 16.05.14 Cyprus Mail / 
Stephanos 
Evripidou 

Yerel Haberler -------  351 kelime 

10 17.05.14 CyBC Radio 3 / 
Eleni Vrettou 

Morning Talk 
Show 

I. Psaltis & V. 
Kiliaris 

09:15 45 dakika 

11 02.06.14 Phileleftheros 
Gazetesi/Antigo

  5 Dakika / 
Röportaj  

I. Psaltis ------- 450 kelime  

https://www.facebook.com/invedcy
http://invedcy.eu/
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ne 
Dhroushiotou 

12 18.06.14 MyCyRadio / 
Yiannis 
Trimithiotis & 
Ellada Ioannou  

Youth on Air V. Kiliaris 17:00 1 saat 

13 19.06.14 Phileleftheros 
Gazetesi 
/Christina 
Kyriakidou  

İlk Sayfa 
Röportajı 
/Kesintilere 
karşı savaş   

------- ------- 350 kelime 

14 20.06.14 CyBC Radyo İlk 
Program / Olga 
Pierides 

Kültür 
Sayfaları 
(EUH’de 
gerçekleştirile
n 16 Mayıs 
etkinliğine 
dair) 

I. Psaltis 12:00 25 dakika  

15 23.06.14 CyBC Radyo İlk 
Program / Vicky 
Nioulikou 

Youth 
Programme 

V. Kiliaris & Y. 
Trimithiotis  

17:00 60 dakika 

16 26.06.14 CyBC Radyo İlk 
Program / Olga 
Pierides 

Without 
Luggage  

I. Psaltis 
(14.07.14) 

16:30  30 dakika 

17 26.06.14 CyBC Radyo İlk 
Program / Olga 
Pierides 

Without 
Luggage 

I. Psaltis () 16:30 30 dakika 

18 27.06.14 Astra Radyo / 
Zoe 
Telegraphou 

European 
Themes  

I. Psaltis & Y. 
Trimithiotis  

09:30 30 dakika 

19 28.06.14 CyBC Radio 3 / 
Eleni Vrettou  

 Morning Talk 
Show  

I. Psaltis & V. 
Kiliaris 

 09:30 45 dakika 

20 05.07.14 CyBC Radio 3 / 
Demetris 
Sidiropoulos  

 Face to Face  I. Psaltis & V. 
Kiliaris 

12:00 60 dakika 

21 11.07.14 Elektronik 
bülten  
Studycyprus / 
Christina 
Tserkezi  

Eğitim 
Köşesi/Röport
aj  

I. Psaltis ------- 1.300 
kelime 

22 16.07.14 CyBC TV / 
Tassos 
Mourtouvanis 

BIZ / EMEIΣ 
(Prodüksiyon) 

I. Psaltis & V. 
Kiliaris 

11:00 120 dakika 

23 16:07:14 Super Fm 
Radyo / 
Katerina 
Eliades 

Morning Talk 
Show 

I. Psaltis 08:40 10 dakika 

24 18.07.14 CyBC Radio 3 / 
Eleni Vrettou 

Morning Talk 
Show 

ECI’nin 
gelişimine dair 

09:00 02 dakika 

25 24.07.14 CyBC TV 1 
(RIK 1) / Paris 
Potamitis  

From Day to 
Day  

I. Psaltis 15:00 15 dakika 
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26 31.07.14 Sigma Live Makale/ 
Avrupa’daki 
aktif 
vatandaşın 
rolü 

V. Kiliaris  ------- 800 kelime  

27 02.08.14 CyBC Radio 3/ 
Kyriakos 
Pierides 

Morning Talk 
Show 

V. Kiliaris, Y. 
Panayiotou & 
M. Kola  

09:30 45 dakika 

28 04.08.14 Phileleftheros 
Gazetesi 

Makale/ 
Avrupa’daki 
aktif 
vatandaşın 
rolü 

V. Kiliaris …….... 800 kelime  

29 08.10.14 MyCyRadio / 
Yiannis 
Trimithiotis & 
Ellada Ioannou 

Youth on Air I. Psaltis 
V. Kiliaris 
A. Tambakis 

17:00 1 saata 
 
 
 

 
 

                        
 
 
 
 

                                      

Sosyal Medya 

Kampanyamız için kullandığımız çok güçlü bir tanıtım aracı ise sosyal medya ve 
özellikle de internet sitemiz http://invedcy.eu ve Facebook sayfamız 
https://www.facebook.com/invedcy olmuştur. Maalesef her iki sosyal medya platformu 
da daha sonraki süreçte, Haziran 2014 sonu gibi hazırlanıp uygulamaya konulmuştur. 
 
Buna karşın, Facebook sayfamız, bir ay içerisinde 300 kişiye (şu ana kadar 365 kişi) 
ulaşmıştır ve bu sayfa  kişiler ile günlük olarak etkileşime geçtiğimiz ortam olmuştur. 
Bugüne kadar yaklaşım yüz tane (100) yazı postalanmış ve bu yazılar da dünyanın 
her yerinden yaklaşık 14.500 kişinin dikkatini çekmiştir.  
 
Detay verecek olursak, yirmi iki (22) ülkeden, on iki (12) dilin konuşulduğu kırk beş 
(45) farklı kentten okuyucularımız vardır. Bu kişilerin yüzde elli altısı (%56) kadın ve 
yüzde kırk dördü (%44) erkek iken en popüler yaş aralığı da 25-34 yaştır (%40).  

http://invedcy.eu/
https://www.facebook.com/invedcy
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İnternet sitemiz iki amaç taşımaktadır. Bir yanda, kişilerin Kıbrıs için uyarlanan 
Girişimin kapsamına giren eğitim konuları ile ilgili yazılar yazabilmesi için geniş bir 
alan sağlarken, aynı zamanda da basın açıklamaları, etkinlikler, takvim, amaçlar ve 
hedefler, biz kimiz, destekçiler ve iletişim gibi çeşitli alanlardaki faaliyetler bakımından 
Girişim’in gidişatını da takip edebileceği bir bilgi havuzu olarak da hizmet vermektedir. 
 
İnternet sitesi ve Facebook Sayfası Kıbrıs Gönüllü Ekibinin en aktif iki üyesi 
tarafından yapıldı, tasarlandı ve yönetilmektedir: binlerce teşekkür borçlu olduğumuz 
Alexandros Tambakis ve Yiannis Trimithiotis.  
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GEREKLİ MİNUMUM DESTEK 
BEYANINI ALMAK İÇİN İŞE 
KOYULMAK  

25 Haziran’da elektronik imzaların sayısının üç katına çıktığı ve 778 sayısına 
ulaştığını öğrendiğimiz zaman Mayıs başında aldığımız ilk sonuçların şokundan 
sonra çeşitli yerlerde önemli bir hareketlilik yaşandığı ve bunların da meyve vermeye 
başladığını görebiliriz. Halen daha gerekli olan minimum 4500 imzaya kadar uzun bir 
yolumuz olduğundan dolayı kutlama yapmak veya iyimser olmak için bir sebebimiz 
yoktu.  
 
Buna karşın, bu gelişmeler ve gösterdiğimiz çaba karşısında, nihai hedefe ulaşmak 
mümkün görünmekteydi. Hiç bir şekilde rahatlamışız havasını yaratmak istemedik. Bu 
nedenle de kendimizi toparladık ve potansiyel olarak imza toplayacağımız kişiler için 
yanımızda sürekli bir destek beyanı bulundurmayı alışkanlık haline getirdik be destek 
almak için yenilenmiş bir süreci başlattık.  
 
Bizi gençlik ve belediye festivalleri, süpermarketler, restoranlar, toplantılar, 
kafeteryalar, kilise bahçeleri, radyo istasyonları, aile buluşmaları, açık pazarlar, berber 
dükkanları, evlilik resepsiyonları, köy ve köy meydanları ve... plajlarda imza toplarken 
görebilirsiniz! Yaklaşık dört yüz (400) imzanın toplandığı 3-5 Temmuz EDON Festivali 
veya beş yüzden (500) fazla imzanın toplandığı 11-13 Temmuz Kokkinochoria 
bölgesindeki hafta sonunda bu faaliyetleri görmüş olabilirsiniz. 
 
 

 
 
Bu faaliyetlerle ortaya çıkan diğer bir fayda da aslında akıl edemediğimiz, çok da göz 
önünde bulundurmadığımız veya aklımıza gelmeyen ve en kötüsü de hiç 
düşünmediğimiz bir durumu ortaya çıkarmıştır. Öncelikle imza toplamaya başlamak 
için en iyi yerin yanı başımızdaki çevre olduğunu fark edemedik; ikinci olarak ise bu 
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insanların çabamızı destekleyecek ve katkı koyacak en etkili ortaklar olduğunu ön 
göremedik.  
 
İnsanlar çabalarımızı takdir ederken, tesadüf eseri imza kampanyasını duyan bir kaç 
kişi kampanyaya dahil olup imza toplamak istedi. Bu insanlar bizim ortağımız, 
akrabamız, meslektaşımız, arkadaşlarımız, ortaklarımız ve komşularımız. Dahası; bu 
pozitif tepkileri aldıkça bize çok da yakın olmayan insanlardan yardım istemek için 
cesaretlendik ve aslında bu insanların Girişime dahil olmaya bu kadar istekli olduğunu 
hiç düşünmedik.  
   

 
 

Tabii ki girişime dahil olan herkes ilk aşamada kendi kararlarını vermediler ama bu 
gönüllülüğün anlamı değil mi ki zaten. Öte yandan, kendi başlarına yüzlerce imza 
toplayarak kampanyaya destek bulan gönüllüler ile de karşılaştık. Ortaya koydukları 
ufak veya kocaman çaba için herkese tek tek teşekkür ediyoruz. Sonuç olarak, gerekli 
minimum 4.500 imza ile 4.499 arasındaki tek fark sadece bir imzadır!!! 

 
Kıbrıslı Türklerin Girişime Katkıları 

Eminim Kıbrıslı Türk arkadaşlarımız da Girişim içerisinde daha aktif bir rol üstlenmek 
isterdi fakat bölünmüşlük her zaman için bu tür faaliyetlerde bir engel teşkil ediyor. 
Buna karşın, mevcut engeller Şener Elçin, Mertkan Hamit, Tuğberk Kaya ve Baraka 
Kültür Merkezi gibi arkadaşlarımızın kampanyayı desteklemesini ve Girişime 
kaydolmasını durduramadı. Şener, imza kampanyasını kuzeydeki Kıbrıs Türk 
Öğretmenler Sendikalarına taşırken, Mertkan ise Mağusalılardan onlarca imza 
topladı, Tuğberk ise Festivaldeki tüm CTP temsilcilerinin imza kampanyasına imza 
atmasını sağladı. 
 
EDON Festivalinde tanıştığımız BARAKA temsilcileri ile memnuniyetle yüzlerce 
Kıbrıslı Rum Edon’lunun dışında kendilerinin de destek vereceğini söyledi. Hem 
uygulamada gösterdikleri katkı hem de desteklerinin taşıdığı anlamdan dolayı onlara 
teşekkür ediyoruz. Sivil toplum girişimleri tıpkı Kıbrıs’ın işgal edilmesi sorunu da 
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ortaktır. Kıbrıs’da yeniden birleşme olduğu zaman, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkler, 
karşılıklı saygı, daha iyi eğitim, araştırma/geliştirmeye daha fazla harcama yapılması 
ve gençlerimiz için daha fazla iş yaratma gibi ortak çıkarlar ve hedefler ortaya koymak 
adına daha etkin bir şekilde birlikte çalışabilecektir. 
 

 
 

İyimserliğin ilk işaretleri 

İyimserliğin ilk işaretleri Temmuz ortası ile birlikte her iki haftada bir Brüksel’den gelen 
sonuçlar istikrarlı bir artış gösterip de kimi zaman ikiye katlanıp 21’inde ise %200’ün 
üstüne çıktığı noktada ortaya çıkmaya başlamıştır.  
 
Karşılaştığımız bu etkileyici gelişmeler, minimum 4.500 imzaya ulaşacağımıza dair 
emin olmamıza sağladı ve bununla birlikte maksimum 9.000 rakamına ulaşmaya 
çalışmaya başladık. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ve 25 Temmuz itibariyle 
elektronik imzalar %160’dan fazla bir artış göstererek toplam sayıyı gerekli minimum 
rakama yakın olan 3.780’e taşıdı. 
 
Daha önce de belirtildiği üzere, kimi zaman %200’ün üstüne çıkan elektronik imza 
sayılarındaki istikrarlı artışa baktığımız zaman, maksimum 9.000’e ulaşacağımıza 
kesinlikle emindik. Diamantopolou’nun eğitim ile ilgili bir radyo programına katılıp da 
Kıbrıs’ın bu noktada en iyi sonuçlar aldığını, son tarih 6 Ağustos’a kadar Avrupa için 
1.000.000 imzanın çok da mümkün olmadığını söylemesiyle kendimize güvenimiz 
geldi.  
 
Girişim için son tarih olan Ağustos 2014 sonunda Kıbrıs için nihai sonuçların 
açıklanmasıyla, maksimum 9.000 destek beyanına ulaşacağımıza dair tahminimiz 
onaylandı. Bize açıklanan resmi elektronik imza sayısı ise 9.408’e çıktı (bkz. 
aşağıdaki tablo).  
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Sınırlandırmalar 

Maksimum imza sayısına ulaşarak elde edilen inanılmaz başarıya rağmen, Girişim 
kampanya boyunca bir çok zorluk, belirsizlik, tezatlık, çelişkiler ve beklenmedik 
olaylara maruz kalmıştır. Bunlardan bazıları kampanyayı ilk kez yapmanın verdiği 
deneyimsizlik veya tesadüfe, bazıları işleri ağırdan alma kültürüne, bazıları yetersiz 
iletişime ve diğer sıkıntılar ise insan ve/veya materyal kaynaklarının eksikliğine bağlı 
ortaya çıkmış olabilir. Bazı engeller ise yanlış anlaşılmadan ve son olarak da girişimin 
bir bütün olarak gönüllülük esasına dayanmasından dolayı kampanyanın yapısından 
dolayı doğmuş olabilir. Öncelikle, 7 Avrupa Ülkesi Üyesi bulunan Organizasyon 
Komitesinin Kıbrıs Temsilcisinin, kampanyayı erken bir dönemde başlatabilecek kadar 
yeterli zamanı yoktu. Yaklaşık altı ay boyunca, ilk çekilen video ve bazı kişilere toplu 
e-posta gönderilmesi dışında, misyon için ortak arama adına önemli adımlar 
atılmamıştır. Kıbrıslı temsilci, bilgilendirme ziyareti için Brüksel’de olduğundan dolayı, 
Şubat ayının başında Sayın Diamantopolou Kıbrıs’da iken de daha etkili bir strateji 
oluşturma şansı da kaçırılmıştır.  
 
16 Mayıs’da gerçekleştirilen “Günümüzde Kıbrıs hangi tür eğitime yatırım yapmalıdır” 
temalı etkinlik imza kampanyasını basına tanıtmak ve dinleyiciler içerisinde 
kampanyayı ileriye taşımak için elimizdeki en etkili araç olduğu daha sonra 
kanıtlanan, Gönüllüler Ekibinin temelini oluşturan aktif sivil toplum üyelerini kendimize 

TARİH ELEKTRONİK 
İMZA SAYISI 

KAĞIDA 
İMZA 

ATANLARI
N SAYISI 

İMZA 
ATAN 

KİŞİLERİ
N 

TOPLAM 
SAYISI 

 

+ - + - % 

İMZALARLA 
ULAŞILAN 
MİNİMUM 

HEDEF 
YÜZDELİĞİ 

 

06/5/14 0300* Χ 0300* - - 006.66% 

16/5/14 0278* Χ 0278* -0022 -007.33 006.17% 

27/5/14 0300* Χ 0300* +0022 +007.33 006,66% 

04/6/14 0281* Χ 0281* -0019 -006.33 006.24% 

25/6/14 0778 Χ 0778 +0500 +159.33 017.28% 

07/7/14 1125 Χ 1125 +0347 +044.60 025.00% 

21/7/14 2327 Χ 2327 +1202 +206.84 051.71% 

25/7/14 3780 Χ 3780 +1543 +162,44 084.00% 

06/8/14 8453 Χ 8453 +4673 +223.62 187.84% 

06/8/14 Χ 0955 9408 +0955 +011.29 209.06% 
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çekmemiz için bir imkan sunmuş olsa da dikkatimizi esas görevimiz olan destek 
beyanlarının toplanmasından çekmemiz ve bu etkinliği düzenlemek dört (4) ayımızı 
almıştır.  
 
İlk kötü sonuçları alana kadar, basında memnuniyet verici şekilde yer alma ve tanıtım 
ilanıyla birlikte yukarıda belirtilen etkinliğin davetiyesinin binlerce kişiye 
gönderilmesinin ilgili sonuçları doğuracağından dolayı memnuniyet duymaktaydık. 
Öte yandan, Kıbrıs için yine de en az zaman gerektiren ve karmaşık olmayan kendi 
içerisinde karmaşık online elektronik destek sistemini uygun bir şekilde 
değerlendiremedik. Bir diğer konu ise, destek beyanlarının kişisel verilerin ifşa 
edilmesi endişesi olmuştur ve bu konu uzun vadede Kıbrıs için önem taşımamakla 
birlikte, daha fazla insanın gönüllüler ekibine katılması için ikna edilmesini ciddi bir 
şekilde etkilemiştir.  
 
Kıbrıs’da eğitime yapılan genel devlet harcamaları o dönem Avrupa’da en iyi 2. 
Olarak GSYİH içerisinde yüzde 7.18 iken ki Avrupa ortalaması yaklaşık %5’dir, 
başarılı bir kampanyanın yürütülmesinde en uygun temaları belirlemek de imza 
kampanyasının markalaştırılması aşamasında eşdeğer bir zorluk olmuştur. Aynı 
zamanda, kamuoyunun büyük bir kesimi yapılan harcamaların büyük bir kısmının 
öğrencilerin başarılarına herhangi bir yansıma olmaksızın eğitimcilerin yüksek 
maaşlarına gittiğini düşünmektedir ve bundan dolayı bazı kesintilerin gerekçesi olabilir 
veya en azından eğitim finansmanında ek bir artış olmamalıdır. 
 
Özellikle siyasi partilere ve diğer büyük kurumlara duyulan büyük güvensizlik ve 
şüphe sonrasında toplumda yerleşmiş olan her şeyin arkasında bir partizanlık veya 
başka bir çıkar vardır yargısından dolayı, imza kampanyasında üstesinden gelmemiz 
gereken bir diğer konu da şüphe olmuştur. Diğer taraftan, Kıbrıs’daki sivil toplum 
kuruluşu, bizim de sürekli açıklamak durumunda kaldığımız oldukça yeni bir 
konsepttir.  
 
Son olarak ise, ileri bir adım atmadan önce fazlasıyla zahmetli düzenlemeleri anlamak 
zorunda kaldık. Yunanistan’daki imza kampanyasını başlatanlarla aramızdaki ağır 
iletişim, prosedüre bağlı bazı sorunların açıklığa kavuşturulması ve alternatif 
yöntemler bulunmasının önünde bir engel olmuştur. Örneğin; online olarak destek 
sonuçlarını gösterecek otomatik bir sistemin olmaması hem imza verenlerin 
motivasyonunu kırmakta hem de kaydettiğimiz ilerlemeyi görmemize olanak 
sağlamamaktadır. Yerel sonuçları istek gönderip üç (3) haftadan sonra alabiliyorduk 
ve Avrupa’daki toplam sonuçları da hiç bir zaman almadık. 
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ERTESİ GÜN 
Daha sonraki günler için çalışmaya başladığımızda, Kıbrıs Girişimini desteklemek için 
kullandığımız temaları da göz önünde bulundurarak bu başarılı girişim içerisinde 
kazandığımız deneyimi en iyi ne şekilde kullanacağımıza dair fikir paylaşımı için imza 
kampanyası sonrasındaki ilk gönüllüler toplantımızı gerçekleştirdik. Aşağıda bu 
toplantı için gönüllüler ekibine gönderdiğimiz davetiyeyi görebilirsiniz: 

Toplantıya Kıbrıs Gönüllüler Ekibinin eski ve yeni üyeleri katıldı ve başarılı sonuçlara 
ulaşan kampanyanın verimli bir şekilde değerlendirmesini yaptıktan sonra diğer 
kararların yanında Kıbrıs’da Girişimin sonuçlarına dair kapsamlı bir raporun 
hazırlanmasına ve Kıbrıs’daki Avrupa Komisyonu Temsilciliği ile bir kutlama etkinliği 
düzenlenmesine karar verilmiştir.  

Sevgili Meslektaşlarımız ve Kıbrıs Gönüllüler Ekibinin üyeleri değerli dostlar 

31 Ağustos’da ilgili girişim için yapılan kampanyanın resmi kapanışı ile ve Diktio’dan 
raporu beklerken, genel hedef olan Avrupa’da 1.000.000 imza toplanması başarılı 
olmasa da, Kıbrıs’ın minimum rakam olan 4.500 ve maksimum 9.000 imza sayısına 
ulaştığını açıklayabiliriz. Sonuç olarak 8500 elektronik imza ve 1000 adet yazılı imza 
topladık. Tüm bunlar da kişisel ve birlikte çok çalışmanın bir sonucu olarak ortaya 
çıkmıştır.  

Avrupa Vatandaş Girişimi “Eğitime Yatırım Yapın” organizasyonunu yapan Kıbrıs, 
Yunanistan, İtalya, Fransa, Almanca, Portekiz ve Bulgaristan olmak üzere 7 Avrupa 
Üyesi Ülkeden oluşan Komite adına ve Kıbrıslı Organizatör olarak, gerçekleştirdiğiniz 
harika işlerden dolayı sizlere içten minnetimi sunmak istiyorum. ülkemiz ve tüm 
Avrupa Birliği sizlerle eminim çok gurur duyuyordur.  

Şimdi kampanyamız Avrupa Parlamentosu’nda bulunan siyasi grupların desteğini 
almak için yeni bir döneme giriyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Shultz, 
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Fransa Başkanı Francois Hollande ve şu anda Avrupa Dönem Başkanlığını yapan 
İtalya Başbakanı Matteo Renzi’nin kampanyaya olan destekleri alınmıştır.  

Kıbrıs’da Girişimi önümüzdeki Cuma 24 Ekim 2014 saat 16:00’da Dayanışma Evi’nde 
(H4C) gerçekleştireceğimiz toplantı ile yeniden başlatıyoruz, ve siz de başarılı 
kampanyamızda kullandığımız aşağıdaki üç ayağın ilerleyen adımlarını planlamak 
adına sizi de bize katılmaya davet ediyoruz:  

Daha iyi Eğitim 
Araştırma/Geliştirmeye Daha Fazla Harcama  

Gençler için Daha Fazla İş 
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AVRUPA VATANDAŞ GİRİŞİMİ 
“EĞİTİME YATIRIM YAPIN”DAN 
ÖĞRENDİKLERİMİZ 
  

• Geç olmadan harekete geç. 
• Bir şeyi yapmaya başlamak için en iyi zaman şimdidir ve en iyi yapacak 

olan ise sensin. 
• Fonlar her zaman girişimleri ileriye taşımak için gerekli değildir. Kendini 

adamak daha önemlidir.  
• Çok çalışmanın her zaman karşılığı alınır. 
• Yaptığın işe ve başarılı bir sonuç çıkacağına dair misyonunu gerçekleştirme 

beceri/olanağına inan. 
• Bir görevi üstlendiğin zaman sorumluluklarında tutarlı ol. İnsanlar sana 

inanırsa seni takip edecektir. 
• Güvenirlilik kazanmak için, örnek teşkil etmen gerekir. 
• Bir şeyi yapmanın tek bir en iyi yolu yoktur. 
• İnsanların özellikle de yakın çevrendekilerin yapabileceklerini/becerilerini 

küçümseme. 
• İlk başlarda başaramayacağını düşündüğün işler için risk almaktan korkma 
• İnsanlara şüphe ile yaklaşma; çoğu düzgün bir şekilde seni dinleyecektir.  
• Görüşlerinde inatçı olmaktan kaçın; fikirlerin bir araya gelesiyle genelde bir 

den fazla sonuç elde edilir.  
• Ortaklarınızın önerdiği işleri kabul edin; insanlar yaptıkların işin büyüklüğü 

ne olursa olsun takdir görmek ister.  
    

 
Detaylar: 
 
Bir Avrupa Vatandaş Girişimi, kurallar doğrultusunda bir sene devam eder. Buna 
karşın, Kıbrıs’daki kampanyanın organize edilmesi ve yönetilmesine altı aydan daha 
kısa bir sürede dahil olmamıza karşın, başarılı bir şekilde minimum destek beyanı 
hedefini ikiye katladık. Herkesin birbirini tanıdığı Kıbrıs gibi küçük bir alanda yaşayan 
yoğun bir nüfusun olması, daha fazla nüfus ve daha yüksek imza hedeflerine sahip 
AB ortak devletleriyle karşılaştırıldığında bir avantaj olarak kabul edilebilir. 
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Yurttaşlık duygusunu yeniden canlandırmak zaman alır ve kararlı bir çaba ile ( 
gönüllüler ekibimizin Kıbrıs’da yaptığı gibi), veya diyalog, tartışma ve toplantılar 
yaparak (basındaki röportajlar/sunumlar, paydaş toplantıları ve gönüllülerimizle sürekli 
yaptığımız toplantılar ve kurduğumuz iletişim gibi) veya yine de ECI gibi potansiyel 
mevzuat /öneri ile bağlantılı profesyonel ve bilimsel bir konunun araştırılması ile bir 
hedefe sadık kalmak mümkündür.  

İlgili araştırmaların yapılması konusu kişisel düzeyde yapılabilir (bir birey/vatandaş 
Girişim içerisinde verilen ilgili materyaller, yazılar ve internet sitesini inceleyebilir). 
Dolayısıyla, bu türden paralel eylem şekilleri, bir kişiyi daha ziyade onayladığı bir 
konuyla ilgili online destek beyanını doldurmasına ve daha sonra da eylemlerde yer 
almak adına gönüllü ekibine katılmasına yol açabilir.  

İlgili coğrafi bölge etkili ve verimli bir şekilde yeterli sayıda gönüllü tarafından 
açıklandığından dolayı, yukarıda özetlenen ECI Girişimine katılmak ile çıkardığımız 
dersler gelecekte başarılı olabilecek ECI kampanyalarına iyi bir model uygulaması 
olabilir. Buna karşın, bir yıl boyunca ECI’nın yönetimi, gerekli minimum ve maksimum 
imza sayısı/destek beyanına ulaşmak için olmazsa olmaz koşul olmalıdır.  

Sonuç olarak, insanları aktif yurttaşlık içerisine sokmak, söz konusu mevzuatı ilgili 
Avrupa Organı karşısında desteklemek için gerekli imza sayısını toplamak kadar eşit 
öneme sahiptir. İşin en başında imkansız gibi gözükse de herhangi bir finansman 
olan ufak bir vatandaş grubunun belirli bir sonuca ulaşmasıyla da bunun Kıbrıs’da en 
iyi şekilde ortaya konulmuş olduğunu gördük. 
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Ek 1 

Temel bilgiler 
Avrupa Vatandaş Girişimi nedir? 
 
Bir Avrupa Vatandaş Girişimi, AB’nin mevzuat yapabildiği konularda Avrupa 
Komisyonuna mevzuat önerisinde bulunmak için gerçekleştirilen bir davettir.  
 
Bir vatandaş girişiminin en az 28 üye devletin 7’sindeki en az bir milyon AB 
vatandaşı tarafından desteklenmesi gerekmektedir.  
 
7 üyenin her biri ve geriye kalan Avrupa Birliği Üye Devletleri için minimum bir imza 
sayısı vardır (bkz. bir sonraki sayfadaki tablo). 
 
Vatandaş girişimini düzenleyen kurallar ve prosedürler, Şubat 2011’de Avrupa 
Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından kabul edilen AB Tüzüğünde 
belirtilmiştir.  
 
Vatandaş girişimi olarak hangi önerilerde bulunmak mümkündür? 
 
Vatandaş girişimi, Komisyon’un mevzuat önerisinde bulunabileceği her alan için 
geçerlidir. Bu alanlara örnek ise çevre, tarım, ulaşım veya kamu sağlığı örnek 
gösterilebilir. 
 
Bir vatandaş girişimini kim ve nasıl organize edebilir? 
 
Bir vatandaş girişimini başlatmak için, vatandaşların en az 7 üye devlette yaşayan en 
az 7 AB vatandaşından oluşan bir “vatandaş komitesi” oluşturması gerekir. 
 
Vatandaş komitesi üyelerinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy verebilecek 
yaşta* olan AB vatandaşları olması gerekmektedir (bu yaş oy verme yaşı 16 olan 
Avusturya dışında 18’die). 
 
Vatandaş girişimleri kurumlar tarafından yönetilemez. Buna karşın, kurumlar tam 
şeffaflık içerisinde olmak koşuluyla girişimleri destekleyebilir veya teşvik edebilir. 
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Üye Devlet Minimum İmza Sayısı 

Avusturya 14250  

Belçika 16500  

Bulgaristan 13500  

Hırvatistan 9000  

Kıbrıs 4500  

Çek Cumhuriyeti 16500  

Danimarka 9750  

Estonya 4500  

Finlandiya 9750  

Fransa 55500  

Almanya 74250  

Yunanistan 16500  

Macaristan 16500  

İrlanda 9000  

İtalya 54750  

Letonya 6750  

Litvanya 9000  

Lüksemburg 4500  

Malta 4500  

Hollanda 19500  

Polonya 38250  

Portekiz 16500  

Romanya 24750  

Slovakya 9750  

Slovenya 6000  

İspanya 40500  

İsveç 15000  

Birleşik Krallık 54750  
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Vatandaş komitesi, vatandaşlardan destek beyanlarını toplamaya başlamadan önce 
ilgili internet sitesinden girişimlerini kayıt ettirmek zorundadır. Kayıt onaylandıktan 
sonra, organizatörlerin imzaları toplamak için bir yılı vardır. 
 
* Vatandaşların oy vermek için kayıt olması gerekmez, oy verecek yaşta olmaları 
yeterlidir.  
 
Kimler vatandaş girişimine kayıt olabilir ve nasıl? 
 
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy verme yaşında olan* tüm AB vatandaşları, 
bir vatandaş girişimine katılabilir (oy verme yaşı 16 olan Avusturya dışında 18) 
 
Bir girişime destek vermek için vatandaşların basılı veya online olarak organizatörler 
tarafından kendilerine sağlanan belirli bir destek beyanını doldurması gerekir. 
İnternet sitesi üzerinden bir girişime kayıt yapamazsınız. 
 
* Vatandaşların oy vermek için kayıt olması gerekmez, oy verecek yaşta olmaları 
yeterlidir.  
 
Bir vatandaş girişimi bir milyon imzaya ulaştığında ne olur? 
Komisyon böyle bir durumda girişimi dikkatlice inceleyecektir. Ve girişimi altıktan üç 
ay içerisinde: 
 
Komisyon üyeleri organizatörler ile bir araya gelecektir, böylelikle girişimde 
belirtilen konuların detaylı bir şekilde açıklanması söz konusu olacaktır. 
 
Organizatörler, Avrupa Parlamentosu’ndaki bir açık oturumda girişimlerini sunma 
şansını yakalayacaktır. 
 
Komisyon, vatandaş girişimi karşısında nasıl bir eylem önerdiğine ve varsa yapma 
veya yapmama nedenlerine dair resmi bir karşılık sunacaktır. 
 
Tebliğ halinde çıkacak olan cevap, Komisyon üyeleri heyeti tarafından resmi olarak 
kabul edilecek ve tüm resmi AB dillerinde yayınlanacaktır. 
 
Komisyon, bir girişimin sonucu olarak mevzuat önerisi yapma yükümlülüğüne sahip 
değildir. Komisyonun bir mevzuat önerisini sunmaya karar vermesi halinde, normal 
yasama süreci başlar: Komisyon önerisi, yasama organına verilir (genellikle Avrupa 
Parlamentosu ve Konsey veya kimi durumlarda Konsey) ve kabul edilirse, yasa haline 
gelir. 
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Ek 2 

EĞİTİME YAPILAN HARCAMALARI 
ÜLKENİN BÜTÇE AÇIĞININ BİR 
PARÇASI OLARAK DÜŞÜNMEYİN! 
EĞİTİM BİR YATIRIMDIR! 

2009 yılından beri, kamu bütçelerini güçlendirmek adına Avrupa’nın her yerinde katı 
tasarruf önlemleri uygulanmaktadır. Yakın zamanda, tasarruf önlemlerinin mali 
etkinliği ve krizin nedenleri, uluslararası uzmanlar ve kuruluşlar tarafından 
sorgulanmaktadır. Alınan önlemlerin demokratik süreçler ve sosyal hak standartları 
üzerindeki kısa ve uzun vadeli olumsuz etkileri de eleştiri almaktadır.  
2011 ve 2012 yıllarında, verilerin de olduğu yirmi ülkede eğitim alanında bütçe 
kesintileri yapılmıştır. Yunanistan, İtalya, Kıbrıs, Litvanya, Letonya, Macaristan, 
Portekiz, Romanya, Birleşik Krallık (Wales) ve Hırvatistan’da %5’in üzerinde kesintiler 
görülürken, Belçika Fransız Toplumu, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, İrlanda, 
İspanya, Fransa, Polonya, Slovenya, Slovakya ve Birleşik Krallık- İskoçya’da %1 ile 
%5 arasında kesinti yapılmıştır.  

 
Farkı Görün 

Ekonomik durgunluk gençlik için zor, fakat iyi eğitimlilerin yanında daha az eğitimli 
olan gençlik için daha zordur. Elde edilen veriler, çalışma piyasasında farklı eğitim 
seviyelerine bağlı olarak nesiller içerisinde ve nesiller arasında ciddi eşitsizlikler 
olduğunu vurgulamıştır: gençlik krizden önemli ölçüde daha fazla etkilenmiştir, ve bu 
etki düşük vasıflı gençlik için daha fazladır. Bu nedenle de eğitimin uzun vadeli önemli 
bir kişisel ve sosyal yatırım olduğu doğrulanmıştır. Hayatın diğer evlerinde ise bu 
durum: işsizlik her zaman için daha az eğitim almış çalışanlarda daha yüksektir. 
Eğitim, ekonomik durgunluğun işsizlik üzerindeki etkisini tersine çeviremez, fakat 
ekonomik ve sosyal kalkınmaya eğitimin ikinci katkısı olarak yardımcı olabilir. 
 
Krizden özellikle gençler etkilenmiştir. Avrupa’da gençler arasında işsizlik oranları 
2013’ün ilk çeyreğinde %23.5 olarak, nüfus açısından olması gerekenin iki katı olarak 
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çıkmıştır. Bazı ülkelerde, çalışmak isteyen gençlerin yarısından fazlası işsizdir. Geçler 
Avrupa’nın gelecek dinamizm ve refahının anahtarıdır. Gençlerde işsizlik bireylerin 
yanında toplum ve ekonomi üzerinde de ciddi bir etkiye sahiptir. 
 
‘Kayıp neslin’ oluşmasını engellemek adına, DIKTIO- “Yunanistan ve Avrupa’da 
reform AĞI”, mevcut mali krizi yaşayan toplumlarda ortaya çıkan eşitsizliklerden 
ötürü, AB ve üye devletlerde eğitimi bir öncelik haline getirmek adına “Eğitim bir 
yatırımdır! Eğitime yapılan harcamaları bütçe açığının bir parçası olarak görmeyin!” 
başlıklı bir Avrupa hareketinin yaratılması için ilk adımı attı 
 
Özellikle de DIKTIO-‘Ağ’, bütçesi 5 yıllık Euro bölgesi ortalamasının altında olan her 
ülkenin eğitim bütçesini ülkenin harcama açığının dışında bırakmayı önermektedir. 
Bu politika için olan fonların, Avrupa destek çerçeveleri, Avrupa Merkez Bankası veya 
hatta özellikle tasarlanmış kredilerden bütçeleri yeniden ayırarak elde edilmesi 
gerekmektedir ve bu fonlar, belirli eğitim hedeflerinin tamamlanması için 
kullanılmalıdır. 
 
 
Bütçe ve Reformlar 
 
Eğitimin temel amacı, uzun caddeli ekonomik büyümeye katkı sağlamasıdır. İşlerin 
kalitesi ve verimlilik büyümesi bakımından Avrupa 2020’nin başarısında büyük bir role 
sahiptir. Birinci ve en önemli endişemiz, yapılacak tasarrufun eğitimin bu işlevini riske 
atmasına izin vermemek olmalıdır. Ekonomik durgunluğun eğitim üzerinde olumsuz 
etkisi olmamasını sağlamak adına, minimum bir eğitim harcamasının mali bilançolara 
dahil edilmemesi gerekmektedir ( özel AB kredi/hibeleri üzerinden gibi). Yıllık 
harcamaları, hangisi daha yüksekse, GSYİH’in %5’ine kadar durgunluk öncesi son yıl 
için veya ülkenin aynı yıl içerisindeki gerçek harcamalarına izin vermek mantıklıdır. 
Bu uygulama, ileri ülkelerdeki standartları devam ettirir ve ortalamanın altındakileri 
büyüme konusunda teşvik eder.  
 
Bütçe artışı, yapısal reformlar ve AR&GE yatırımlarına bağlı olmalıdır. Her ülke, 
Avrupa’yı daha rekabetçi yapmak adına saygı duyulması gereken AB politikası 2020 
içerisinde niceliksel ve niteliksel hedefler belirlemiştir. 
Eğitimin ikinci rolünün bir sonucu olarak ise eğitim başarılarını sosyal bakımdan 
artırmak için en iyi zaman ekonomik durgunluğun olduğu zamandır. Eğitim bir 
yatırımdır: bu yatırımın temel toplumsal maliyeti ise öğrencinin beklenen çıktısıdır. Bu 
çıktıların sonucu ise yüksek verim ve faydalanıcının, şu anda Avrupa’da %12 olan, 
işsizlik oranını düşürmektir. 
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Girişimimizin hedefleri, Avrupa’daki tüm gençlere eşit eğitim ve öğretim olanakları 
sunarak eşitsizlikle savaşmak, kriz zamanlarında Avrupa’da yüksek kalite eğitim için 
yeterli ve uygun altyapı ve araçlar sağlamak ve büyüme, gelişme ve demokratik 
kuruluşları geliştirmek ve korumaktır. Avrupa, Amerika ve Çin karşısındaki rekabet 
edebilirliğini artırmak için eğitime yatırım yapmak zorundadır. Bu da, eğitim için 
yapılan kamu harcamalarında Euro bölgesi ortalamasının altında ve üstünde olan tüm 
AB Üye Devletleri için kazan-kazan durumudur. 

 
Akıllı Büyüme 

OECD’nin Bir Bakışta Eğitim 2013 raporunda da belirtildiği gibi, eğitime yatırım 
yapmak her zaman için uzun vadede kazanç sağlar ve Üye Devletler kamu bütçelerini 
ayırırken bunu unutmamalıdır. Geçtiğimiz on yıl içerisinde OECD ülkelerinin GSYİH 
büyümelerinin yarısından fazlası, yüksek öğrenim sahibi çalışanlarda emek gelirinin 
büyümesi ile bağlantılıdır.  
 
Yine de tüm OECD ülkelerinin GSYİH oranları global duraklama yılı olan 2009’da 
%3.8 oranında küçülse de, yüksek öğrenime sahip kişilerde emek gelirinin büyümesi 
genel olarak bu ülkelerin GSYİH’lerine yaklaşık %0.4 katkı yapmıştır. Öte yandan, 
orta düzeyde eğitim sahibi kişilerin emek geliri GSYİH’i %0.8 oranında küçültürken, 
düşük seviye eğitme sahip kişilerde azalan gelirken GSYİH’den %0.5 daha almıştır. 
Buna bağlı olarak, Nobel Ödüllü Ekonomist, Londra Ekonomi Okulu Regius Profesör 
Christopher Pissarides şunları demiştir: 
 

Ekonomik krizler gelir geçer fakat gençlerin onlara iş bulmalarını sağlayacak ve başarılı 
bir kariyer oluşturacak becerileri öğrenmeleri için tek bir şansları vardır. Geçici bir 
ekonomik kriz yüzünden eğitim yatırımlarını kesmek, geleceği görmemek demektir. 
Genç neslin yaşamlarını mahvedebilir. Eğitime yapılan harcamalar, geleceğe yapılan 
yatırımdır ve hükümetin mali bilançosunun bir parçası olmamalıdır. 
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Düzenleyen:  

Kıbrıs’da Avrupa Vatandaş Girişimi “Eğitime Yatırım Yapın”ı destekleyen ve teşvik 
eden Kıbrıs Gönüllüler Ekibi adına 

Iacovos Psaltis: Eğitim Yönetiminde Mesleki Bilimler Doktoru.  
Avrupa Vatandaş Girişimi “Eğitime Yatırım Yapın” 7 Avrupa Üye Devletinden oluşan 
Organizasyon Komitesinin Kıbrıslı temsilcisi. 
 
Aralık 2014  
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