
 
 

 
 
“Sivil Toplum Diyalogu – Türkiye ile Avrupa Birliği’nden işçilerin bir araya getirilmesi” 

konulu ETUC/EPSU faaliyetinin ilişkin özet rapor 
 

16-20 Kasım 2009, Ankara  
 
1) Arka plan  
 
Bu hafta içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin amacı EPSU/PSI üyelerine, EPSU Yerel ve 
Bölgesel Yönetim Komitesi’nin çalışmaları hakkında bilgi edinme fırsatı sunmak ve ortak 
konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunmaktır.  18 Kasım tarihli ortak oturum gününde daha 
genel EPSU faaliyetleri tartışılmış ve Avrupa Komisyonu ile bilgi alışverişinde bulunulmuştur. 
 
Her iki çalıştayda da ETUC Türkiye koordinatörü Yücel Top projenin genel amaçlarını 
sunmuştur (bkz. powerpoint sunumları). Seminerde EPSU sekretaryasının (Penny Clarke ve 
Richard Pond) yanı sıra STAL Portekiz’den (Jose Manuel Marques ve Jorge Fael) ve CGT-
fdsp Fransa’dan (Michelle Kauffer) temsilciler yer almıştır.  Türkiye’den ise Genel-İş, Yol-İş 
ve Hizmet-İş’ten katılımcılar seminerde yer almıştır.  
    
Aşağıda çalıştaya yönelik Türkçe dokümanlar sıralanmaktadır:  

 Toplu Sözleşme, Kamu Hizmetleri, Yerel ve Bölgesel Yönetim ve temel hizmetler konulu 
EPSU Kongre kararları: http://www.epsu.org/r/493     

 EPSU dışarıdan hizmet alımı kontrol listesi: http://www.epsu.org/a/5956  
 EPSUCOB@ ağına ilişkin bilgilendirme dokümanı: http://www.epsu.org/a/5957  
 Eurotrainers için Türkçe EPSU – ETUCO Araç kiti http://www.epsu.org/a/913  
 EPSU ETUI-REHS raporu “Kamu sektöründe sendikal hakların daha iyi bir biçimde 

savunulması ve teşvik edilmesi”, bölüm I & II, Eylül 2008 (Türkçe İdari Özet 
http://www.epsu.org/a/4076  ve raporun 11.kısmından itibaren Türkçe olarak, Türkiye’ye 
ilişkin ulusal kısım  http://www.epsu.org/a/5840 .    

 Yerel ve bölgesel yönetim sektöründe sosyal diyalog: genel bakış, Nisan 2009, Türkçe 
http://www.epsu.org/a/5375  

 “Yeni” üye devletler ve aday ülkelerdeki yerel ve bölgesel yönetimlerde, sosyal diyalogun 
güçlendirilmesi. Raporun tamamı İngilizce ancak “Bulgulara genel bakış” bölümü Türkçe 
http://www.epsu.org/a/1452 . 

  
Bu rapora ve powerpoint sunumlarına EPSU web sitesinden de ulaşabilirsiniz 
http://www.epsu.org/a/5840 
 
 
2) Temel tartışma konuları 
 
Tartışmaların büyük bir bölümü kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi ve dışarıdan hizmet 
alımına muhalefet konusundaki sendika stratejileri üzerinde durmuştur.  Bu noktada, EPSU 
politikası ve “araçları” tartışılmıştır (örneğin, dışarıdan hizmet alımı ve özelleştirmeyle 
mücadele amaçlı örnek eylemleri içeren Akıntıyı Tersine Çevirmek,– bkz. Leipzig örneği  
http://www.epsu.org/a/4705 -  dışarıdan hizmet alımına ilişkin kontrol listesi, CEMR ile 
yeniden yapılandırma çalışmaları).  Yeni Lizbon Anlaşması’nın kullanabileceğimiz öğeleri 
olduğu konuşulmuştur – kamu yararına yönelik hizmetlere ilişkin Protokol, yeni madde 14, 
Temel Haklar Şartı, referans ‘sosyal piyasa ekonomisi’.   STAL / CGT-fdsp temsilcileri 
deneyimlerini aktarmışlardır. Temel noktalar aşağıda özetlenmiştir: 

 Türkiye’de yerel kamu harcamalarına yönelik bir üst limit bulunmaktadır ve bütçenin 
yalnızca %30’u personel masraflarına ayrılabilir. Buna göre, belediyeler bazen kendileri 
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tercih etmedikleri halde dışarıdan hizmet satın alma ya da yalnızca geçici işçi 
çalıştırmaya zorlanmaktadırlar. Özellikle taşeronlar söz konusu olduğunda, dışarıdan 
alınan hizmetlerle ilgili birçok sorun yaşanmaktadır.  Belediyeler kamu ihalelerini düzgün 
bir biçimde gerçekleştirememektedir.     

 Dışarıdan hizmet alımı ve özelleştirme ile ilgili olarak yerel otoritelerin daha fazla dikkate 
alınması gerekmektedir ve bu durumun hizmetleri nasıl etkilediği izlenmeli ve 
değerlendirilmelidir.  EPSU, CEMR ile bu konuları sosyal diyalogda tartışmıştır (bkz. 
Yerel hizmetlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor).   CEMR’nin henüz Türkiye’de 
bir üyesi bulunmamaktadır ancak ulusal tartışmaların gerçekleştirilmesi kolaylaştırılabilir.  
Genel anlamda, belediyelerin özel sektörü dâhil etmeleri için adil ve şeffaf sistemlere 
sahip olmaları gerekmektedir.   

 Tüm ülkelerde, EPSU sendikalarının dışarıdan satın alınan hizmetlerdeki işçileri 
örgütlemesi zordur ancak Türkiye’de resmi ve kayıt dışı ekonomi arasındaki farklar, 
sektörel standartların olmayışı (ücret ve çalışma süresi gibi temel koşulların sektörel 
düzeyde sabit olduğu ülkelerde özel şirketlerin belediyelerle yapılan toplu sözleşmelerde 
düşük fiyat verme imkânları daha azdır) ve sendikal faaliyetlere ilişkin hukuki engeller 
(bkz. aşağıdaki kısım) sebebiyle bu durum çok zordur.  Dışarıdan satın alınan 
hizmetlerde çalışan işçilerin örgütlenmesi ve standartların sağlanmasına yönelik 
paylaşımlara devam edilmesi faydalı olacaktır.  Örneğin, STAL özel sektördeki işçileri 
temsil edebilmek üzere tüzüğünde değişiklik yapmıştır; Ver.di  asgari ücret için baskı 
yapmakta; UNISON ve Birleşik Krallık’taki diğer sendikalar iki aşamalı iş gücü 
anlaşmaları imzalamışlardır … Kamu sözleşmelerindeki sosyal konulu maddelere ilişkin 
94 numaralı ILO sözleşmesi kullanılabilecek diğer bir araçtır.  EPSU politikası yasal 
asgari ücretin ortalama kazancın %60’ı düzeyinde olmasını gerektirmektedir.  

 
Türkiye hala örgütlenme, toplu sözleşme ve grev eylemi özgürlüklerine ilişkin temel 
hakları konu alan ILO şartları (ve AB Şartı) ile uyumlu değildir.  Sendika reformu ile ilgili 
taslak metinler tartışılmış ve bu dosya ile ilgili ilerleme kaydedilmesinin zaruri olduğu 
görüşüne varılmıştır.  Her iki gruptaki tartışmalar sonucu reformun temel noktaları aşağıdaki 
gibi belirlenmiştir:  

 Noter onayı sisteminin kaldırılması gerekmektedir.  İşçilerin sendikaya katılmaları için bir 
aracıya başvurma zorunlulukları olmamalıdır; işçiler istediklerinde tercih ettikleri örgüte 
üye olabilmelidirler;  

 Sendikalar üyelerinin isimlerini hükümete bildirmek zorunda olmamalıdırlar (aynı 
zamanda veri koruma ile ilgili sebeplerden dolayı); işverenlerin de isimleri bilmesi 
gerekmemelidir (özellikle herhangi bir anlaşma imzalanmadan önce); 

 %10’luk endüstri/ sektörel örgütlenme barajı gerçek bir engeldir ve bunun kaldırılması ya 
da azaltılması gerekmektedir;  temsilci sendikaları belirlemek için diğer kriterler 
kullanılabilir (genel üyelik düzeyleri, Ekonomik ve Sosyal Komite’ye üyelik …)  

 % 50+1 işyeri barajı de gerçek bir engeldir (özellikle %10’luk sektörel baraj ile birlikte tam 
bir engeldir) ve azaltılması ya da kaldırılması gerekmektedir 

 İşverenlerin etkilendikleri hususlarda sendikaları bilgilendirmesi ve onlara danışmaları 
gerekmektedir (dışarıdan hizmet alımına ilişkin kararlar dahil …) 

 Hükümetin sendika karşıtı işverenlere karşı daha etkili yaptırımlar getirmesi ve sendikal 
hakların yasanın yanı sıra uygulamada da yerine getirildiğini sağlaması gerekmektedir 

 
Avrupa Komisyonu ile görüş alışverişimiz AB sosyal diyalogu ile sendikalar konusundaki 
AB-Türkiye ilişkilerinde yaşanan gelişmeler üzerinde yoğunlaşmıştır.  Türkiye’nin bu alanda 
ILO ve AB standartlarıyla uyumlu olması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Sosyal ortakların 
meşru ve temsilci nitelikte olması gerekmekte ve bunların tüm düzeylerde etkili bir biçimde 
işlemesi ve AB sosyal diyalogunda rol oynamaları gerekmektedir.  Yeni Lizbon 
Anlaşması’nda olumlu bir takım değişiklikler olmuştur: Temel Haklar Şartını içermektedir, 
sosyal diyaloga ilişkin konumu güçlendirmekte ve sosyal politikalara yeni ve “yatay” bir 9. 
madde eklemenin yanı sıra “sosyal piyasa ekonomisi” kavramını getirmektedir.  Bu 
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değişiklikler sayesinde AB ile bütünleşme sürecinde sosyal politikanın daha güçlü bir yere 
sahip olduğunu söyleyebiliriz.   
 
Sektörel düzeyde toplu sözleşmeler ve işyeri seçimlerinin avantajları gibi Avrupa’daki 
birçok ulusal endüstriyel ilişki sistemlerinin ortak özellikleri olan konular üzerinde duran 
tartışmalara devam edilmesinin faydalı olacağı belirtilmiştir (ve CGT-fdsp tecrübesi ile 
gösterilmiştir).  İş yeri sağlık ve güvenliği ile işçilerin bilgilenme ve işçilere danışma haklarına 
(toplu işten çıkarılmalarla ilgili olanlar dâhil) ilişkin AB sosyal müktesebatının belirli bir 
büyüklüğü aşan iş yerlerinin tümünde iş yeri yapılarının kurulmasını gerektirdiği belirtilmiştir.  
Sektörel sözleşme ya da çerçevelerin olmaması halinde, sonuçların azami düzeye 
getirilebilmesi için sendika taleplerinin belediyeler aracılığıyla koordine edilmesi de 
mümkündür (bu, 2007 yılında düzenlenen EPSU/PSI LRG çalıştayının önerilerinden biridir).    
 
Sendika üyeliği ve toplu pazarlık eğilimleri ile ilgili bazı bilgiler sunulmuştur. Birçok ülke, 
işin ve işçilerin değişen doğası ile sendikalara yönelik olumsuz tutum ve/veya kısıtlayıcı 
politikalar sebebiyle çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. Sendikal haklara ilişkin 
durumun istisna olduğu ve sendikal haklara ilişkin gerekli reformların gerçekleştirilmesi için 
Türk Hükümetine baskı yapılmaya devam edilmesinin önemi açıktır.  Türk Hükümetinin aynı 
zamanda bu hakların uygulamada geçerli olduğunu sağlamaya yönelik uygulama 
mekanizmalarını güçlendirmesi gerekmektedir. Türkiye’deki iş müfettişleri ile sağlık ve 
güvenlik müfettişlerinin güçlendirilmesi ve bunlardan dolayı ücret alamayan işçilerin 
sorunlarının üstesinden gelinmesi gerekmektedir (sendikalar bu son konuyla ilgili bazı 
başarılı eylemler gerçekleştirildiğini bildirmişlerdir). 
 
Türkiye’de (ve diğer ülkelerde, örneğin Portekiz’de) kentsel ve kırsal alanlarda sunulan 
hizmetlerin düzeyi ve kalitesinde farklılıklar vardır. SGI Protokolü kamu hizmetlerine 
“evrensel erişimin” önemini belirtmektedir.  Ülkesel gelişim ve “yere dayalı” gelişim 
stratejisine daha fazla vurgu yapması beklenen yeni AB uyum politikasından faydalanabiliriz.   
EPSU, aynı zamanda, 2010 yılında suyun temel insan hakkı olduğunu desteklemeye yönelik 
su kampanyası başlatmayı amaçlamaktadır. Amaç suyun liberalleşmesini ve 
özelleştirilmesini engellemektir.     
 
Kaliteli kamu hizmetleri sağlanması kamu sektöründe kaliteli istihdama bağlıdır.  Mevcut 
ekonomik kriz ile birlikte birçok ülke kamu sektörü çalışanlarının ücretlerinde yapılacak 
kesintiler dâhil kamu harcamalarında birçok kesinti öngörmektedir. Geleceğe ilişkin farklı 
görüşler bulunmaktadır ancak bizim beklentimiz sorunların artacağı yönündedir. 2010 AB 
“yoksullukla mücadele” yılıdır ve bizler kamu harcamaları ve artan oranlı vergilendirme gibi 
konularda bunu göz önünde bulundurmalıyız (bkz. “kaliteli kamu finansmanı” konulu EPSU 
çalıştayı http://www.epsu.org/a/5397). 
 
Kayıt altına alınmayan göçmen işçiler dâhil, göç konusu ve göçmen işçilerin haklarına 
ilişkin görüş alış verişinde bulunuldu.   3-4 Kasım 2009 tarihinde Atina’da gerçekleştirilen 
konuyla ilgili EPSU çalıştayının raporu ve anketi dağıtılmalıdır.   Çalıştay aşağıdaki konulara 
ilişkin ihtiyacın altını çizmiştir: 

 Adil ve insancıl göç politikası  
 Aktif sendikalar 
 Ayrımcılık yapılmaması, eşit muamele ve bütünleşmeye ilişkin politikalar 
 Göçmenlerin kaliteli istihdam fırsatlarına erişimini sağlamaya yönelik dinamik bir kamu 

sektörü (belediyeler dâhil).  
Birçok ülkenin hem göç almakta hem de vermekte olduğu doğrudur; Örneğin Türkiye 
geleneksel olarak göç veren bir ülkedir (Almanya’ya, Birleşik Krallık ve Belçika’ya...) ancak 
Türkiye’de Ermenistan, Gürcistan, Irak ve Çin’den gelen yaklaşık 350,000 göçmen işçi 
olduğu tahmin edilmektedir… 
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AB’de kadın-erkek eşitliği ve yaş, etnik köken, dini inanç,  cinsel eğilim, bedensel engel 
sebebiyle ayrımcılık yapılmamasını sağlamak için ilkeler ve politikalar geliştirilmiştir…  
EPSU’nun kadın- erkek eşitliği konularında faaliyet gösteren bir komitesi bulunmaktadır ve 
son dönemlerde kadın ve erkeklerin katılımına ilişkin bir anket yayımlanmıştır.  Bu anket en 
son Yönetim Kurulu toplantısında sunulmuştur.   
 
Sendikaların, EPSU yerel ve bölgesel yönetimler daimi komisyonunda neden ve nasıl 
işbirliği yaptıkları da tartışılmıştır.   STAL’ın belirttiği gibi, “işyeri bizim faaliyetimizin merkezi 
ancak bizler yalnız yaşamıyoruz; deneyimlerimizi paylaşmak, işbirliği geliştirmek ve ortak 
sıkıntı ve çözümleri belirlemek için zaman yaratmalıyız..”  Portekiz ve Fransa’da ve EPSU’ya 
bağlı sendikaların bulunduğu diğer ülkelerde, EPSU üyeleri EPSU yapılarındaki yerlerin 
paylaşım biçimleri hususunda fikir birliğine varmışlardır, bu durum Türkiye için de geçerli 
olmalıdır.   
 
3) Kapanış Yorumları  
   
EPSU, ETUC “sivil diyalog” girişiminin bir parçası olmanın önemli olduğunu düşünmektedir 
ve umuyoruz ki katılımcılar tartışmaları ilginç ve faydalı bulmuşlardır. Özellikle, Türkiye’de 
sendika reformu ile ilgili olarak yukarıda belirtilen farklı noktalarda ilerlemeyi nasıl 
destekleyebileceğimizi görebilmek amacıyla bu tartışmaları temel alacağız.   
 


