
        

 

 

Yönetici Özeti 

 

Avrupa Sömestri ve Kamu 
Yönetiminin Modernizasyonu 
 

 

Peña-Casas, R.; Sabato, S.; Lisi V.; Agostini, C. 

 

Kasım 2015 

 

European Social Observatory 

www.ose.be 

Rue Paul Emile Janson 13 | 1050 Brussels | Telefon: 32 2 537 19 71 | E-posta: info@ose.be 

 

 

 

with the financial support of the European Commission 

mailto:info@ose.be


  © European Social Observatory 

 

Avrupa Sömestri ve kamu yönetiminin modernizasyonu – Yönetici özeti  1 

 

Yönetici Özeti 

 

Kamu yönetiminin modernizasyonu, 2012’den bu yana Avrupa Sömestri’ nin beş temel önceliğinden 

biri olmuştur. Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (EPSU)1 için hazırlanan bu OSCE 

araştırma raporu, Sömestr çerçevesinde ele alınan türden reformlara odaklanıyor. Başka bir 

deyişle, Avrupa Birliği tarafından önerilen ve Üye Devletler tarafından uygulanan kamu 

hizmetlerinin örgütlenmesini ve işlemesini etkileyen türden önlemlere odaklanıyor. 

 

Bu raporun amaçları şunlardır: 

(1) kamu yönetiminin modernizasyonu konusunda Avrupa Birliği’nin önerilerine ve Üye Devletlerin 

yanıtlarına dair kapsamlı bir kavrayışı geliştirmek; 

(2) hem AB seviyesinde hem de ulusal seviyelerde toplumsal ortakların Sömestr sürecine katılım 

seviyesini araştırmak; ve 

(3) Sömestr sürecine kamu sendikalarının katılımını iyileştirmek için öneriler sunmak. 

 

Raporda önce 2011’den günümüze kadar Avrupa Sömestri’ nin döngülerine dair bir tarif sunuluyor. 

Bunun ardından, Avrupa Komisyonu ile Konseyi’nin kamu yönetimi konusunda Ülkelere Özel 

Önerilerde Üye Ülkelere ilettiği öneriler analiz ediliyor. Aynı zamanda, Ulusal Reform 

Programları’nda aktarıldığı şekilde, bu önerilere yanıt olarak ulusal düzeyde uygulanan reformlar da 

inceleniyor. Son olarak, hem ulusal hem de Avrupa seviyesinde Avrupa Sömestri’ ne sendikaların 

katılımına dair son gelişmeler ele alınıyor. 

Araştırmada hem Avrupa Birliği’ndeki duruma tepeden bir yaklaşım hem de beş ülke (Çek 

Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İrlanda ve İtalya) temelinde ayrıntılı vaka incelemeleri yer alıyor. 

Avrupa Sömestri’ nde kamu yönetiminin modernizasyonu yaklaşımını ele almak için şu altı analitik 

boyut kullanıldı: 

 Yönetim ve kurumlar  (AB) kamu yatırımlarının etkinliği 

 Kamu yönetiminin modernizasyonu için araçlar  Adalet sistemleri 

 Şirketler üzerindeki yönetim yükü  Yolsuzluk 

Buna ek olarak, Avrupa Sömestri sürecine kamu hizmetleri sendikalarının ne kadar dahil olduğunu 

değerlendirmek için, EPSU’ya bağlı kuruluşlarda bir web anketi gerçekleştirildi. 

 

Ekonomi politikası koordinasyonu için ‘geliştirilmiş’ Avrupa Sömestri 
 

Avrupa Sömestri karmaşık bir süreçtir, buna rağmen ülkelerin yerel politika tercihleri açısından 

önemi de giderek artmaktadır. Avrupa Sömestri bir ekonomi politikası koordinasyonu sürecidir. 

Farklı hukuki temelleri olan ve değişik politika alanlarıyla ilişkilenmiş çeşitli araçları ve prosedürleri 

bir araya getirir. 2011’de ilk uygulanmasından bu yana, Yıllık Büyüme Araştırması (AGS), Ulusal 

Reform Programları ve Ülkeye Özel Öneriler (CSR) gibi temel belgelerin yayınlanması için kesin bir 

takvim tarafından tanımlanan belirli adımlar temelinde düzenlenmiştir. Mevcut Komisyon, siyasi 

                                                           
1.  Bu rapor, Avrupa Komisyonu’ndan maddi destek alan bir EPSU toplumsal iletişim projesi kapsamında oluşturuldu: 

“Kamu yönetiminin modernizasyonu - toplumsal diyalog ve toplu pazarlık açısından etkileri”, VS/2014/0531. 
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sahipliği artırmak ve prosedüre toplumsal ortakların katılımını geliştirmek dahil, bu süreci 

‘geliştirmek’ için çeşitli yenilikler yapmıştır. Bunlar şöyledir: 

 Ülkeye Özel Önerilerin (CSR) temelini oluşturan iki belgenin (CSR’lere eşlik eden Personel 

Çalışma Belgeleri ve Uyarı Mekanizması Raporu’nu takip eden Kapsamlı Değerlendirme) eş 

zamanlı yayınlanması; 

 Üye Ülkelerin, Ulusal Reform Programlarını “yeniden odaklamaya” ve belgelerin geliştirilmesine 

ulusal Parlamentoları ve toplumsal ortakları dahil etmeye davet edilmesi; 

 AB rehberliğinin incelenmesine ve tartışılmasına daha fazla zaman tanımak için Ülke 

Raporlarının erkenden sunulması. Bu yeni takvim, Üye Ülkelerle ikili toplantıların ve sahada 

durum saptama çalışmalarının düzenlenmesine imkan verecek şekilde tasarlandı; 

 Avrupa Parlamentosu ve AB seviyesindeki toplumsal aktörler gibi süreçte yer alan diğer önemli 

aktörlerle ilişkiyi artırmaya yönelik öneriler. 

 

Kamu yönetiminin modernizasyonu: ‘Verimliliğe’ doğru azalan bir 

eğilim mi? 
 

2012 yılından bu yana, Avrupa Sömestri döngüleri, kamu yönetiminin modernizasyonunu kapsamlı 

bir şekilde ele aldı; elbette bu, kamu hizmetlerinin ve bu hizmetlerin desteklenmiş büyümeye 

katkısına dair güçlü bir politik vurgu ile birlikte yapıldı. Sunulan hizmetlerin kalitesi vurgulanmakla 

beraber, verimlilik, tedarikçi açısından ele alınan rekabetçilik temelinde değerlendirilmektedir. Bu 

da kamusal hizmet sağlayıcılar için, “daha azı ile yetinerek, daha iyisini yapmak” gibi çelişkili bir 

zorlukla yüzleşmek, başka bir deyişle, bütçe açısından kemer sıkma koşulları altında yüksek 

kalitede hizmet sunmak anlamına geliyor. 

2012’den bu yana kamu yönetimi alanında yayınlanan CSR’lerin genel değerlendirmesi bize, 

CSR’lerin sayısı toplamda azalmakta olsa da, kamu yönetimiyle doğrudan ilgili olan CSR’lerin 

sayısının görece sabit kaldığını, bu da bu konuya verilen önemin arttığını göstermektedir. Çoğu Üye 

Ülkeye, kamu yönetimi alanında peş peşe ya da en azından Sömestrin şimdiye kadarki dört yılının 

üçünde CSR’ler sunulmuştur. Sadece küçük bir grup ülkeye bu türden bir tavsiye sunulmamıştır 

(Lüksemburg, Hollanda ve İsveç). Bu bulgu, Avrupa Sömestri’ nde bu konunun ne ölçüde düzenli 

bir şekilde ele alındığına ve Üye Ülkelerin çoğunluğuna bu alanda reformlar gerçekleştirmeleri için 

uygulanan baskılara dair anlamlı bir kavrayış sunmaktadır. Buna ek olarak, CSR’lerin metinlerinde 

kamu yönetiminin modernizasyonuna dair geçen referanslar dikkatle analiz edildiğinde, 2012 

yılında bu bağlamda değinilen “kamu hizmetleri” kavramının, 2015 yılında, yerini daha dar bir 

kavram olan “yönetimsel modernizasyona” bıraktığı ortaya çıkmaktadır. Ancak tüm bu dönem 

boyunca “(akıllı) regülasyona” yapılan vurgu, kamu yönetimine dair yayınlanan CSR’lerde sabit bir 

özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

2015 yılında yayınlanan CSR’lere daha yakında bakıldığında, kamu yönetiminin modernizasyonuna 

dair önerilerin en yoğun şekilde “yönetim organizasyonu ve kurumları” boyutunda toplandığı 

görülmektedir (37 taneden 20’si). Buna tezat olarak, son yıllarda sıkça adı geçen bir hedef olan 

“şirketler üzerindeki yönetim yükünün azaltılmasına” dair CSR’lar ise ciddi bir şekilde azalmıştır. 

Üstelik bu boyut, rekabetçilikle en yakından ilgili boyuttur. Bu araştırmada tanımlanan diğer kamu 

yönetiminin modernizasyonu kategorilerinde de CSR’lar yayınlanmıştır, ancak bunların sayısı, 

yönetim boyutundaki CSR’lara göre kayda değer ölçüde daha azdır. 
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Ulusal yaklaşımlar: Eşitsiz olsa da kayda değer bir reformlar dizisi 
 
2015 Ulusal Reform Programları analiz edildiğinde, AB içerisinde kamu yönetiminin 

modernizasyonuna dair farklı boyutlarda kayda değer bir reformlar dizisi meydana geldiği 

görülmektedir. 2014-2015 Sömestri’ nde her bir Üye Ülkede ortalama 6.1 reform uygulanmıştır. 

Ancak filtreleme çalışması sonucunda, her bir ülkede uygulanan reformların sayısındaki dağılımda 

kayda değer farklar görülmektedir. Dağılımın en uç noktasında, kamu yönetiminin modernizasyonu 

alanında çok sayıda reformun aynı anda gerçekleştirildiği bir grup ülke vardır (Bulgaristan, 

Hırvatistan, İtalya, Slovakya ve Romanya). Bu dağılımın diğer ucundaysa, daha az yoğunlukta 

reform faaliyeti sergileyen ülkeler (Lüksemburg, Polonya, Hollanda ve Birleşik Krallık) ile hiçbir 

tanımlı reform gerçekleştirmeyen ülkeler vardır (Danimarka ve Estonya). Üye Ülkelerin çoğunluğu 

dört ile altı arasında reform uygulamıştır. 

“Yönetim organizasyonu ve kurumlar”, kamu yönetiminin modernizasyonu alanında en sık olarak 

ele alınan boyutlardan biridir; özellikle de vergi sisteminin etkinliğini hedef alan alt boyutta bu söz 

konusudur. Vergi sistemlerinin ekonomik açıdan kapsamını ve etkinliğini geliştirmeye yönelik 

reformlar üzerinde çalışan ülkelerin sayısı 16’dır. Bu, Sömestr içerisinde çok önem taşıyan bir 

politika alanıdır, çünkü sadece Üye Ülkelerin finans kapasitesi ile değil, aynı zamanda potansiyel 

bütçe tasarrufları ile de ilgilidir. 

Ancak, “şirketler üzerindeki yönetim yükünü azaltma”, 2015 Ulusal Reform Programlarında kamu 

yönetiminin modernizasyonu alanında en çok sayıda reformun tanımlandığı boyuttur; beş ülke 

(Danimarka, Estonya, Lüksemburg, Hollanda ve Polonya) hariç, toplamda 42 reform uygulanmıştır. 

Bu önemli reform faaliyeti, 2015 yılında bu boyuta açık olarak referans veren az sayıdaki CSR ile 

tezat oluşturmaktadır. Bu durum, Sömestrin öncelikli bir odağı olarak, “bürokrasiyi azaltmaya” 

yönelik reformların önceki yılların CSR’ları çerçevesinde zaten gerektiğine, bunun da, o zamandan 

bu yana AB çapında yoğun bir reform dalgası yarattığına işaret etmektedir. 

Buna ek olarak, “kamu ve AB yatırımlarının etkinliği” ve “modernizasyon araçları” ile ilgili boyutlar 

da kayda değer sayıda reformun konusu olmuştur. “Adalet sistemlerinin” geliştirilmesi ve 

“yolsuzlukla” mücadele ise, kamu yönetiminin modernizasyonu alanında en az sayıda reformun 

tanımlandığı boyutlar olmuştur. Spesifik olarak bakıldığında, son sözü edilen alanlar, Orta ve 

Güneydoğu Avrupa Üye Ülkelerinin önceliği durumundadır; bu ülkeler aynı zamanda yolsuzlukla 

mücadele konusunda sıkça CSR iletilen ülkelerdir. 

 

Sendikaların sürece katılması: Belirtilen öncelikler ve eylem hattı 

arasında büyük bir uçurum 
 

Avrupa seviyesinde ekonomik ve toplumsal koordinasyona paydaşların daha çok dahil olması 

ihtiyacı, 2020 Avrupa stratejisi ve Avrupa Sömestri kapsamında ve aynı zamanda Juncker 

Komisyonu tarafından ileri sürülen AB seviyesinde toplumsal iletişime yeniden vurgu yapılması 

bağlamında, 2010’dan beri yayınlanan AB resmi belgelerinde vurgulanmıştır. 

Ancak, resmi söylemlerin ötesine bakarsak, Sömestre toplumsal ortakların (özellikle de 

sendikaların) katılımı şimdiye kadar düşük olmuştur. AB seviyesindeki toplumsal ortaklar sık sık 

daha çok katılım göstermeye davet edilmiştir; buna örnek olarak 2013 yılında, AB toplumsal 

ortaklarının paydaş katılımını desteklemesine yönelik yapılan ortak deklarasyon gösterilebilir. Bazı 
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durumlarda, sürecin takip edilmesi ve katılımın geliştirilmesi için araçlar oluşturmaya da 

çalışmışlardır (örn. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) tarafından geliştirilen “AB ekonomik 

yönetiminde toplu pazarlıkların ve ücretlerin koordinasyonu için araç kiti”). Buna rağmen, alınan yol 

sınırlı kalmıştır. 2014-2015 Avrupa Sömestri’ne bakıldığında, ETUC hala toplumsal diyalog ile AB 

sosyo-ekonomik yönetimi arasında bağlantıların olmamasını ve tüm süreci karakterize eden bir 

demokrasi eksikliğini kınamaktadır.  

Ulusal düzeyde bakıldığında, bu araştırmadaki ülke vaka incelemelerinin analizi, sendikaların farklı 

derecelerde sürece dahil olduğuna dair kanıtlar ortaya koymuştur; bu aynı zamanda her bir ülke 

için geçerli toplu pazarlığın özellikleriyle çok yakından ilgiliydi. Ulusal düzeyde sürece dahil 

olunmasının sonucunda, Ulusal Reform Programları’nın (NRP) geliştirilmesine yönelik prosedürlere 

toplumsal ortakların dahil edilmesi beklenmektedir. Ancak bu prosedürler çoğu zaman yetersizdir 

ve toplumsal ortaklar, NRP’lerin içeriği üzerinde genellikle etkili olamamaktadır. Buna rağmen, bazı 

durumlarda (Finlandiya, Fransa) sürece dahil etme çalışmaları görece daha iyi organize edilmiş gibi 

durmaktadır; diğer bazı durumlarda ise, toplumsal ortaklar, belirli özel ekonomik durumlar ve bütçe 

sorunları yüzünden, politika geliştirilmesine neredeyse hiç dahil olamamıştır. Çoğu durumda (Çek 

Cumhuriyeti, Fransa ve İtalya), ulusal ekonomik ve toplumsal komiteler, toplumsal ortaklara 

danışılması için başlıca forum alanlarıdır. Bu görüşmeler sırasında sendikalar genellikle konfederal 

organizasyonlar tarafından temsil edilir. 

Kamu hizmetleri sendikalarına daha yakında bakıldığında, Sömestre katılım konusunda EPSU’ya 

bağlı kuruluşlar arasında yapılan bir çevrimiçi ankete çok az sayıda yanıt geldi. Bu bile kendi 

başına, Sömestr hakkında bilginin az olduğuna ve Sömestre katılım düzeyinin düşük olduğuna dair 

bir göstergedir. 

 

Sendikaların Avrupa Sömestri’ ne daha çok katılmasına dair öneriler 
 

2012’den bu yana Avrupa Sömestri döngülerinde kamu yönetiminin modernizasyonu konusuna 

verilen öneme bakıldığında, kamu sendikalarının bu sürece etkili bir şekilde dahil olması için 

çabalarını artırmaları büyük önem taşımaktadır. Sendikalar bu sayede süreci ve sonuçlarını 

etkilemek için tüm fırsatları en iyi şekilde kullanabileceklerdir. Aşağıdaki tabloda olası bazı giriş 

noktaları tanımlanmaktadır ve (mümkün olması durumunda) ülke raporu düzeyinde müdahalenin 

önemine işaret edilmektedir. 
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Avrupa Sömestri’ne dahil olma konusunda EPSU’ya ve bağlı kuruluşlara önerilere dair 
özet tablo 

Giriş noktası  Ne zaman Nasıl 
Kısıtlamalar / 

Alternatif stratejiler 

Yıllık Büyüme 
Araştırması (AGS) 

Kasım’da yayınlanır 

AGS’nin 
benimsenmesinde

n önceki tartışma 

- Kamu yönetiminin modernizasyonuna dair 
konuların gerektiği gibi ele alındığından emin 

olmak için ETUC temsilcileri ile koordinasyonun 
sağlanması. 

- Avrupa Parlamentosu veya parlamento 
içerisindeki belirli gruplarla işbirliği imkanlarının 

araştırılması. 

AB seviyesinde toplumsal 
iletişimin Avrupa Sömestri 

ile daha yakından 
bağlantılı olup 

olmayacağını ve bu 
bağlantıların nasıl 

olacağını, ayrıca bunun 

için uygun forumların 
nereler olacağını daha 

yakından takip edin. 

Ulusal Reform 

Programı (NRP)  

Nisan’da yayınlanır 

Belgenin 

hazırlanması 

Ulusal hükümetlerle: 

- NRP’nin hazırlanmasına anlamlı bir zamanda 

dahil olunmasını sağlamak için şeffaf ve 
zamana hassas prosedürler oluşturulması 

amacıyla (diğer paydaşlarla birlikte hareket 
ederek) baskı oluşturulması 

- NRP’lerin taslak seviyede hazırlanmasından 
sorumlu bakanlıklarla (genellikle Maliye 

Bakanlıkları) veya kamu yönetimi ile ilgili 
konulardan sorumlu bakanlıklarla doğrudan 

bağlantıya geçilmesi 

Konfederal seviyede: 
- NRP’deki konfederal pozisyonun taslağını 

hazırlamaya yönelik prosedürler hakkında 
bilgilenmenin ve bu prosedürlere dahil 

olunmasının sağlanması: 
- Bildirimlerin gerektiği gibi değerlendirilmesini, 

böylece PA’yla ilgili konuların yeterli şekilde ele 
alınmasının sağlanması. 

Ulusal düzeydeki Avrupa 

Sömestri prosedürleri ile 

ulusal toplumsal iletişim 
zeminleri arasında daha 

iyi bağlantılar oluşturmaya 
çalışın; zira NRP’nin 

hükümetle ilişkili niteliği 
gereği, ulusal düzeyde 

karar verme sürecini 
etkilemek için güçlü bir 

kapasite gerekir. 

Ülke Raporları (CR) 

ve Ülkeye Özel 
Öneriler (CSR) 

Sırasıyla Şubat ve 
Mayıs’ta 

yayınlanmaktadır 

Eylül ile Ocak 

arasında 
(CSR’ların 

yayınlanmasından 
önce) 

 

CSR’ların içeriği üzerinde etki sahibi olmak için, 

Ülke Raporlarına bildirim sağlamak, en etkili 
müdahale yoludur. Bu şu şekillerde yapılabilir: 

a) Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanması 
gereken CSR’ları/konuları doğrudan önermek 

(kanıtlara dayalı analiz temelinde); 

b) İlgili ülkelerde “Avrupa Sömestri Yetkilisi” ile 
irtibat halinde kalmak; 

c) ‘Üye Ülkelere yönelik durum saptama 
misyonlarına’ ve/veya Avrupa Komisyonu ile 

Üye Ülkeler arasındaki ikili toplantılara katılmak 
(Aralık, Mart ve Nisan’da gerçekleşir); 

d) Avrupa Komisyonu’ndaki çeşitli delegasyonların 
“ülke masaları” ile doğrudan bağlantıya 

geçmek. 

- CSR’ler AB seviyesinde 

daha genel politika 
oryantasyonlarını takip 

eder; bu yüzden 
içeriklerini değiştirmek 

zordur. 

- Avrupa Komisyonu’nun 
önerilerini geliştirdiği 

sürecin karmaşıklığı, 
CSR’ların taslaklarının 

hazırlanması sırasında 
müdahale etmek için 

doğru kanalların 
bulunmasını zorlaştırır. 

Ülkeye Özel Nihai 
Öneriler 

Konsey tarafından 
Haziran’da kabul edilir 

Mayıs ile Haziran 
arasında (nihai 

CSR’ların 
onaylanmasından 

önce) 

EPSU’yu ilgilendiren belirli önerilere karar veren 
Bakanlar Konseyi’nin oluşturulmasına katılan 

bakanlığın hedef alınması. 

Eldeki kısıtlı zaman ve 
“tersine kalifiye çoğunluk 

kuralı” uygulanması 
nedeniyle nadiren geçerli 

bir seçenektir. 

CSR’ların 
uygulanması 

sırasında 

Diğer aktörlerle (STK’lar, akademisyenler, siyasi 
partiler) birlikte daha geniş ulusal ağların 

faaliyetlerine katılarak, CSR’ların uygulanmasının 
takip edilmesi. 

 

 

 


