
 

 

 

 

 

 
 

14 Ekim 2005 Tarihinde, Budapeste’de Toplanan “Yeni Üye Devletlerde ve Aday 
Ülkelerde Yerel ve Bölgesel Yönetimde Sosyal Diyalogun Güçlendirilmesi”1 

Konulu CEMR/EPSU Toplantisi Hakkinda Kisa Rapor 
 
 
Konferans, 22’den fazla Avrupa ülkesinden (bkz. ekli liste) sendikalari ve yerel mercileri 
temsil eden 90 üzerinde katilimci ile ilgi görmüstür. Oturumlarda CEMR Isverenler Platformu 
Baskani Aleksander AAGAARD ve EPSU Baskan Yardimcisi Joelle BERNARD baskanlik 
yapmistir. 
 
 
Açilis konusmalari ve Konferansin arka plani 
Yerel ve bölgesel yönetim için sektörel Komite baskani olarak, Aleksander AAGAARD 
Konferansi açti ve Macaristan’dan Saglik ve Sosyal Yardim Isçileri Demokratik Sendikasi 
(EDDSZ) Baskani Agnes CSER ile Budapeste Belediyesi saglik ve firsat esitliginden sorumlu 
müdür Antal KALMAN katilimcilara hos geldiniz konusmalari yapti. 
 
Bunun ardindan, Aleksander AAGAARD yerel ve bölgesel yönetim için sektörel Komitenin 
çalismalari hakkinda kisaca bilgi verdi.  EPSU ve CEMR’nin sosyal diyalog hakkinda 
deneyim alisverisi desteklemek ve ortak ilgi alanlarini belirlemek isteginde oldugunu 
vurguladi.  Görüsleri bu rapora eklenmistir.   
 
 
Avrupa Komisyonu tarafindan sunus 
Francois ZIEGLER (Avrupa Komisyonu, Istihdam ve Sosyal Diyalog Birimi Genel Müdürlügü) 
reformlarin mutabakat içinde uygulanmasi ve Avrupa çapinda ekonomik ve sosyal 
politikalarin dengelenmesinde sosyal diyalogun rolü hakkinda konustu. Sosyal diyalogun 
“topluluk müktesebatinin” (AT Antlasmasi madde 137-138)  ayrilmaz bir parçasi ve AB 
üyeligi için “Kopenhag kriterlerinin” de bir parçasi oldugunu vurguladi. Bu baglamda, (sosyal 
diyalog dahil) katilimci demokrasi ve herkes için firsat esitligi fikrini de kapsayan, “demokrasi” 
kavramiyla baglantili bir yönetisim aracidir. Ziegler bunun ardindan, bilgilendirme, istisare ve 
isçilerin ve mevcut iki ve üç tarafli sosyal diyalog yapilarinin katilimi açisindan, yeni Üye 
Devletlerde sosyal diyalogun gelismesine genel bir bakis sundu.   
 
Yeni Üye Devletlerin bazi sosyal politika alanlarinda, hiçbir sekilde AB 15’in gerisinde 
kalmadigini vurguladi.  Ancak, yine de vurgulanmasi gereken birkaç sorun oldugunu belirtti: 
isveren örgütlerinin olmamasi, sendika üye sayilarinin azalmasi, yerel ve bölgesel düzeyde 
zayif iki tarafli toplu müzakere yapilari, asiri düsük ücretler, yüksek düzeylerde issizlik ve 
istihdamda istikrarsizlik. F. Ziegler bu sorunlari ele almak için, sosyal ortaklarin üye sayilarini 
arttirmalari ve toplu sözlesmeleri imzalayacak ve uygulatacak özekligi kazanmalari 
gerektigini belirterek sözlerine son verdi.   
 
Bunu izleyen tartismalarda, bazi katilimcilar Komisyonun üyelik gerçeklestikten sonra, 
Komisyonun Kopenhag kriterlerinin2 gerçeklesmesi hakkinda izleme raporlari hazirlamaya 
son verdikten sonra sosyal diyalogu desteklemek için neler yapabilecegini sordu. F. Ziegler 

                                                 
1 Avrupa Komisyonu’nun mali destegi ile düzenlenmistir. 
2 Ancak, bazi AB politikalarinin (örnegin Istihdam Yönergeleri) uygulanmasi için sosyal ortaklarin katilimi ve 
Komisyonun bunu izlemesi gerekli oldugu belirtilmelidir.    
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sosyal diyalogu destekleme amaçli farkli AB yapilari hakkinda genel bilgi verdi  (AB bütçe 
hatlari, Avrupa Yapisal Fonlari3, sektörler arasi ve sektörel faaliyetlere destek). Ancak, 
sosyal diyalog gönüllü ve bagimsiz bir süreç oldugundan, Komisyonun sosyal ortaklar ve 
Üye Devletlerin sosyal diyalogu düzenleme sekillerine müdahale olanaklarinin sinirli 
oldugunu vurguladi. Komisyonun ve Avrupa Adalet Divani’nin rolünün katilimci demokrasi 
ilkelerine uyulmasini saglamak oldugunu, ama bunun uygulanmasina iliski belirli 
düzenlemeleri tespit edemeyeceklerini belirtti.  Son çare olarak, sendikalar veya isverenler, 
suiistimalleri Komisyona bildirebilir veya bir Üye Devlet yükümlülüklerini ciddi olarak ihlal 
ettigi takdirde Avrupa Adalet Divani’na basvurabilirler. Bununla birlikte, yeni kurulmus olan 
Temel Hakla kurumu gelecekte daha sistemli bir izleme rolü üstlenebilir. 
 
 
Yerel ve bölgesel yönetim için çalismasinin baslica bulgularinin sunulmasi  
ECOTEC’ten Tina WEBER, meslektaslari Anne-Mari Nevela ve Anna Drozd’un yardimi ile, 
çalismanin baslica bulgularini sundu. Sunusu bu rapora eklenmistir. 
 
Tina Weber daha birkaç yil öncesine kadar, incelenen ülkelerin çogunda yerel ve bölgesel 
yönetim alaninda neredeyse hiç sosyal diyalog olmadigini vurguladi. Bu nedenle, daha 
üstesinden gelinmesi gereken birçok zorluk olmakla birlikte, saglanan ilerlemenin 
küçümsenmemesi gerektigini veya birçok olayda mevcut durumu düzeltmeye yönelik siyasal 
iradenin belirgin oldugunu belirtti. 
 
Sunusunun ardindan, ülkelere iliskin belirli bölümler hakkinda çesitli yorumlar yapildi.  
Yorumda bulunanlar raporun kesinlestirilecegi Ekim sonuna kadar, gözlemelerini yazili olarak 
ECOTEC’e iletmeye davet edildi. 
 
Bazi katilimcilar sosyal diyalogla iliskili belirli konularda daha genel sorular yönelttiler, 
örnegin: sadece isçiler ve hükümetler arasinda sosyal diyalog bulunan ülkelerde nasil 
çalisilabilir ve yerel merciler hangi tarafta yer almaktadir? Hangi sorunlarin hangi düzeyde 
tartisilmasi gerektigi belirlenebilir mi?  Kamu kesiminde sendika üyelik düzeylerinin yüksek 
olmasina ragmen, (özel sektöre kiyasla) etkin bir sosyal diyalog olmamasi neye baglanabilir?   
 
 
Paneller 
Ögleden sonra düzenlenen panellerde çalismanin iki ana temasi üzerinde duruldu: 
 
1. Yerel ve bölgesel yönetimde diyalogun gelistirilmesinin itici güçleri, önündeki engeller 

ve basari etkenleri nelerdir?  
2. Kamu sektörünün yeniden yapilanmasi ve modernizasyonu  yerel ve bölgesel yönetimi 

nasil etkilemektedir?  Gelecekte baslica güçlükler nelerdir?  
 
Ilk panele su konusmacilar katildi: Kalle LIIVAMÄGI, Estonya Devlet ve Yerel Yönetim 
Kurumlari Isçileri Sendikasi; Piotr CZUBINSKI, Polonya, Krasnik Belediye Baskani ve 
Markus GUSTAFFSON, Isveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birligi (SALAR). 
Ikinci panele su konusmacilar katildi: Zafer ÜSKÜL, Türkiye Belediye ve Kamu Hizmeti 
Isçileri Sendikasi (Belediye-Is); Jozef TURCÁNY, Turcianske Teplice Belediye Baskani ve 
Slovakya Sehir ve Ilçeler Birligi Baskan Yardimcisi (ZMOS), ve Peter NOLAN, Irlanda 
IMPACT Ülke Sekreteri. 
 
Panellerde vurgulanan konular arasinda sunlar vardi: 
 

                                                 
3 Yeni Avrupa Sosyal Fonu (2007-2013) yönetmelik taslaginda kamu yönetiminde kapasite gelistirme için mali 
destek öngörülmekte olup, buna sosyal diyalog yapilari da dahil edilebilir. 
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• Sosyal diyalog yapilarinin gelistirilmesi ve sosyal ortaklarin müzakereye tesvik 
edilmesinde merkezi yönetimlerin rolü: Uygulamada örgütlenme özgürlügünün 
önündeki yasal engeller sosyal diyalogu  belirgin biçimde önlemekle birlikte, proaktif 
destek olmamasi da bir engel olusturmaktadir. Ayrica, sosyal diyalogun kapsam ve 
içeriginin sadece merkezi yönetim tarafindan kararlastirildigi durumlarda, diyalogun 
yerel ve bölgesel düzeyde gelismesi için çok az imlan veya neden kalmaktadir. 

 
• Incelenen birçok ülkede desantralizasyon gerçeklesmektedir, ama sorumluluklar 

devredilir ve dagitilirken, ücretler dahil finans konularindaki kararlar merkezi olmaya 
devam etmektedir. Sosyal ve ekonomik bütünlesme geregi bölgeler ve belediyeler 
arasinda bir tutarlilik düzeyi gerektirmektedir. Sektörde ulusal düzeyde koordine bir 
sosyal diyalog bunu saglayabilir.  Taraflardan birinde çok fazla sayida oyuncu varsa, 
sosyal diyalog daha zorlasmaktadir.  

 
• Reformlarin mutabakat içinde uygulanmasinda sosyal diyalogun rolü: Buna bir örnek 

olarak yakin zamanda egitim sektöründe gerçeklesen reformlara iliskin , diyalogun 
varliginin (veya yoklugunun) oynadigi belirleyici rolden söz edildi.  

 
• Hiçbir alan sosyal diyalog kapsami disinda degildir, ama özellestirme gibi hassas 

konularin ele alinmasi zor olabilir. Birçok durumda, özellestirmenin neden kamu 
finansmani olmamasidir. Her durumda, bu konuda diyalogun genisletilerek yurttaslarin 
katilimi aglanmali ve fiyatlar ve hizmet kalitesi üzerindeki uzun vadeli etkiler dikkatle 
degerlendirilmelidir. Incelenen birçok ülkede dikkat çeken baska bir husus da yeni 
özellestirilen sirketlerde isçilere hisse önerilmis olmasidir. 

 
• Birçok taseronluk düzenlemesinde isçiler için düsük ücretler ve kötü çalisma kosullari 

öngörülmektedir. Daha fazla sayida kamu yetkilisi taseron kullanimini istemediklerini 
ve/veya ancak belirli sartlarin yerine getirilmesi halinde taseron kullanilabilecegini kamu 
sözlesmelerinde sart kosarlarsa, bu sorunlarin üstesinden gelinebilir.  

 
• Gerek sendikalar gerek isveren örgütleri üye olmanin saglayabilecegi avantajlari 

vurgulamali ve üyeleri diyalog ve müzakere yoluyla isyeri standartlari olusturmanin 
yararlari hakkinda ikna etmelidir. Isverenler ve sendikalarin firsat esitligi gibi ortak 
hedefleri vardir ve ortak eylemle bu yönde ilerleme saglanabilir.   Birçok sendika ve 
isveren örgütü üyelerine sosyal hizmetler de sunmaktadir. Ancak üyelik aidatlari çok 
düsükse (veya çok sayida “bedavaci” varsa) bu zor olabilir. 

 
• Belediye baskanlarinin genel olarak toplumda oynadigi rol ve sendikalarla iliskileri 

hakkinda da bazi yorumlar yapildi. Bu, tartismada “katilimci demokrasinin” anlami ve 
saydamlik ve tüm sivil toplum gruplariyla etkilesim geregi ile baglantilandirildi.   

 
• Son olarak, sosyal haklari gelistirmede AB mevzuatinin rolü vurgulandi. “Sosyal 

müktesebat,” örnegin iç pazar direktifleri gibi hususlara kiyasla mütevazi kalmakla 
birlikte, saglik ve güvenlik, çalisma kosullari, cinsiyet esitligi gibi pek çok önemli AB 
standardi da uygulamaya konulmustur. Bunlar ortak standartlarda bir asgari düzey 
saglama ve dolayisiyla Üye Devletler arasinda yukariya dönük yakinlasmayi 
desteklemede kilit rol oynamaktadir.  Öte yandan, bazi katilimcilar AB liberalizasyon 
direktiflerinin istihdam üzerindeki olumsuz etkilerini ve sosyal ortaklar olarak AB 
politikalarinin gelecekteki yönelimini etkilemek geregini vurguladi.  

 
 
Özet ve sonuçlar 
CEMR Politika Sorumlusu Angelika POTH-MOGELE sonuç konusmasinda tartismanin ana 
noktalarini özetledi. Incelemede özellestirme ve yerel ve bölgesel yönetimin yeniden 
yapilandirilmasi ile ilgili olarak belirtilen birçok konunun hem “eski” ve “yeni” Üye Devletler 
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hem de aday ülkeler için ortak sorunlar oldugunu vurguladi. CEMR ve EPSU’nun sektörel 
Komitenin (su anda tartisilmakta olan ve 2006-2007 yillarini kapsayacak) çalisma 
programinda bu tür ortak sorunlari ele alarak, Konferansta ele alinan konulari aktif biçimde 
izleme amacinda oldugunu vurguladi. Ayrica, bilgilendirme, istisare, katilim ve reformlarin 
mutabakat içinde uygulanmasi bakimindan sosyal ortaklar ve yerel ve bölgesel yönetimler 
için içerik ve anlamini vurgulayarak, sosyal diyalog hakkinda yol gösterici esaslar hazirlama 
fikrini destekledigini belirtti.  Konferanstaki tartismalarin ortaya çikan konularin, muhtemelen 
ulusal çapta yuvarlak masa toplantilari ve/veya deneyim alisverisi yoluyla- incelenmeye 
devam edilmesi ve ayni zamanda farkli ülkelerde sosyal diyalogla ilgili gelismeleri 
destekleme gereginin altini çizdigini söyledi. Son olarak, sektörel sosyal diyalog Komitesinin 
gelecekteki faaliyetlerine yeni Üye Devletler ve aday ülkelerden aktif girdi ve katilim 
gelmesini istedigini vurguladi. 
 
EPSU Genel Sekreteri Carola FISCHBACH-PYTTEL sonuç konusmasinda kamu 
hizmetlerinin esas olarak siyasal süreçlerle sekillendirildigini söyledi. Yerel mercilerin  diger 
hizmet saglayicilarina benzemedigini ve yurttaslarin sadece “tüketicilerden” ibaret olmadigini 
hatirlatti. Bu nedenle, yerel mercilerin, sosyal adalet ve bütünlesik bir toplum hedefini göz 
önünde tutarak, yurttaslara nasil hizmet saglayacaklarini özgürce belirleyebilmesinin önemi 
oldugunu belirtti. Bu özgürlügün ancak özellestirmeye uygulanabilir kamusal alternatifler 
oldugu takdirde mümkün olacagini sözlerine ekledi. Dolayisiyla, yerel hizmetlerin kalitesini 
arttirilmasi ve bu hizmetlerin sürdürülebilir kalkinmaya katkisinin vurgulanmasinin EPSU ve 
CEMR’nin ortak ilgi alani oldugunu söyledi.  
 
 
Bundan sonraki adimlar 
Konferans izleme çalismalari 31 Ocak 2006’da Brüksel’de yapilacak olan ve bölgesel 
yönetim için sektörel Komite genel kurul toplantisinda yapilacaktir.  
 
 
 
 
23.11.05 


