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AB SÜRECÝNDE TÜRKÝYE DE SOSYAL DÝYALOG
ALANINDAKÝ GELÝÞMELER
Dr.Necati KAYHAN*

1- SOSYAL DÝYALOG VE ÖNEMÝ
A- Giriþ
Sosyal diyalog, uluslararasý çalýþma örgütü (ILO) tarafýndan, hükümet, iþçi ve
iþveren kesimleri temsilcileri arasýnda, ortak ekonomik ve sosyal konularda her türlü
müzakere, istiþare ve bilgi deðiþimi olarak tanýmlanmaktadýr.
Kuþkusuz sosyal diyalog kavramý ve tanýmý ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye
deðiþiklik gösterebilmektedir.
Demokratik siyasal sistemde sosyal taraf olarak nitelenen iþçi ve iþveren üst
örgütlerinin temsilcileriyle toplumsal zemin içerisinde etkin yer tutan diðer organize
çýkar gruplarýnýn temsilcilerinin kurumsal birliktelikle ülkenin temel ekonomik ve sosyal
politikalarýnýn belirlenmesi ve uygulanmasýna katýlmalarýna; yani sosyal taraf temsilcileriyle diðer organize çýkar gruplarýnýn temsilcilerinin gönüllülük ilkesiyle bir araya gelerek, demokratik tartýþma ve karar alma süreci içerisinde, ülkenin makro düzeyde iktisadi ve sosyal politikalarýnýn belirlenmesi ve uygulanmasýna katýlmasýný saðlayan
mekanizmaya sosyal diyalog diyoruz. (Dereli,1996:156)
Toplumsal ve bireysel huzur ve mutluluðun kesiþme noktasýnda, toplumda
karþýtlýk çatýþma kültürü yerine uzlaþma kültürünün ürünü olan sosyal diyalog bulunmaktadýr. Sosyolojik bakýþ açýsýyla, bireyi toplumun çekirdeði olarak kabul edersek,
gruplarýn da bu çekirdekten oluþmasý dolayýsýyla, bireysel anlayýþ ve iletiþim baþarýsý,
ciddi ve sonuca ulaþtýran bir diyalog, toplumun düzen ve ilerlemesi için gerekli ön
koþul haline gelmiþtir. Sosyal diyalogun olmadýðý yerde anlayýþ ve karþýlýklý güven
olmaz. Anlayýþ ve güven eksikliði ise, çatýþma ve sosyal hastalýklarýn baþlangýç noktasýdýr.
Toplumumuzda, aile içinden baþlayýp, komþuluk iliþkilerine; iþçi - iþverenden,
derneklerden, sendikalardan, siyasal partilere kadar uzanan çizgide "diyalog" beraber
yaþamanýn, birlikte üretip, paylaþmanýn, barýþýn, güzelliðin önkoþuludur.
Diyalog, söylenilenleri baþkalarýna kabul ettirme, düþünüleni tasdik ettirme
aracý da deðildir. Diyalog, düþündüklerimizi baþkalarýyla paylaþma, baþkalarýnýn
düþüncelerinden yararlanma; katkýlarla düþünce platformunu etkinleþtirme, zenginleþtirme ve çoðaltmadýr.
*Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Baþ Ýþ Müfettiþi
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Sosyal Diyalogun saðlýklý iþlemesi sonucu, saðlanan katýlým ve uzlaþma,
endüstri iliþkilerinde yabancýlaþmayý önleyen, çalýþma barýþýný oluþturan, verimliliði arttýran, kalkýnmayý saðlayan etkenlerdir.
B- Küreselleþmenin Sosyal Diyaloða Etkileri
21.yy. þartlarýnda küreselleþmenin ciddi bir realite haline geldiði dünyamýzda,
hem Türkiye hem dünya için sosyal diyalog her zamankinden daha çok ihtiyaç arz
etmektedir. Kesintisiz saðlýklý iletiþimin egemen olduðu bir ortamda, birey, iþletme,
ülke, ulusal ve uluslararasý rekabet olumlu olarak etkilenecektir. Günümüzde yaþanan
küreselleþme olgusu, tüm ülkeleri etkisi altýna almýþ ve teknolojide meydana gelen
geliþmeler, uluslararasý rekabetin giderek yoðunluk kazanmasý, ülkeler ve iþletmeler
için hýzlý bir deðiþim ve sorunlarý da beraberinde getirmiþtir. Endüstri toplumundan
bilgi toplumuna, emek yoðun teknolojiden yüksek teknolojiye, ulusal ekonomik politikalardan dýþa dönük dünya ekonomik politikalarýna, merkeziyetçi yönetimlerden yerel
yönetimlere, büyük iþletmelerden KOBÝ'lere, devletin ekonomik hayattaki rolünün
azaltýlmasýna (özelleþtirme) ve iþletme odaklý politikalara geçiþ gibi ekonomideki
yaþanan tüm bu yapýsal deðiþim, iþletmelerimizi etkisi altýna alarak üretim modeli ve
iliþkileri yeniden yapýlandýrýlmaya zorlamaktadýr. Bugün, küresel dünya, küresel aktörleri, uluslararasý kuruluþlarý ve þirketleri ile kurallarýný önceden belirlediði bir oyunu, bu
oyunu oynamaya hevesli ve bu ligde yer almak isteyen oyuncular ile oynamayý düþünmektedir. (Iþýðýçok, 1997:37)
Oyunun kurallarý hýzla deðiþebilen hayli esnek, kimi zaman önceden
öngörülebilen, kimi zaman ise belirsizlikler üzerinde mesafe almayý göz önüne alacak
bir süreci temsil ediyor. Bu baðlamda, siyasi iradeye, yöneticilere ve sendikacýlara
düþen görev, küresel dünyanýn parametrelerini iyi analiz edip, kendilerini hedefe taþýyacak uygun yol haritalarý üzerinde çalýþmaktýr. Ancak her ne kadar dünyadaki hýzlý
deðiþim, ekonomiyi ön plana çýkartmýþsa da, insan merkezli stratejiler önemini
korumakta, sosyal devlet anlayýþý gereði politik tercihler, insanýn konumunu
iyileþtirmeye yönelik olarak kullanýlmaktadýr. Bu deðiþim þartlarýndan bütün dünya
özellikle geliþmekte olan ülke halký olumsuz olarak etkilenmektedir. Geniþ kitlelerin
Refahýný temin için Türkiye gibi geliþen ekonomiler baþta iþsizlik sorunu olmak
üzere, mesleki eðitim, verimlilik, çalýþma barýþý, ekonomik istikrar, sosyal güvenlik
reformu ve ücretlerde düzenleme ve esneklik vb çeþitli sorunlarla baþa çýkmaya çalýþmaktadýr. Bu mücadelede, ülkeler ve iþletmeler, uluslararasý rekabet ortamý içerisinde
rekabette üstünlüðü korumak amacýyla deðiþik tedbirler almaya baþlamýþlar ve bu
baðlamda sosyal diyalog ve iþbirliði çabalarýna hýz vermiþlerdir. Özellikle çalýþma hayatýnda sosyal diyalog ve iþbirliðinin önemi daha iyi kavranmýþ ve bu yönde çalýþmalar baþlatýlmýþtýr.
Nitekim, Almanya, Danimarka Ýtalya, Ýspanya, Portekiz gibi geliþmiþ Batý
Avrupa Ülkelerinde üçlü, ikili diyalog ve anlaþmaya iliþkin örnek uygulamalara artan
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oranda rastlamaktayýz. Bugün daha da ileri gidilerek sorunlarýn çözümü ve Avrupa
Sosyal Politikasý'mn güçlendirilmesi için AB düzeyinde sosyal diyaloga iliþkin düzenlemelere gidildiði gözlenmektedir. (Iþýk-2006: 12)
Dünyadaki bu sosyal geliþmeler sürecinde Ülkemizde de son yýllarda sosyal
diyalog alanýnda kurumlaþma adýna ciddi adýmlar atýlmýþ olmakla beraber, sosyal
diyalog kültürünün yerleþmesi bakýmýndan daha fazla çabalara ihtiyaç bulunmaktadýr. Sosyal adalet, sosyal denge, sosyalleþme ve sosyal barýþ hedeflerine varýlmasý,
rekabet gücünün ülke genelinde ve iþletme de artýrýlmasý büyük önem arz etmektedir.
Küreselleþme olgusunun ortaya koyduðu yeni ekonomik koþullar, iþverenleri, iþletme
yönetimlerini ve çalýþanlarý, uluslararasý rekabet ortamýnda rekabet gücünü artýrmaya
itmistir. Bunu gerçekleþtirmek ise sosyal ortaklarýn uyuþmazlýklarý bir tarafa býrakýp
ortak çýkarlarý ön plana çýkarmak suretiyle iþbirliðinde bulunmalarýyla mümkündür.
Bugün itibariyle, sosyal partnerlerin en önemli toplumsal sorumluluðu oyunu evrensel
ve yenilikçi kurallara baðlý kalarak oynamak suretiyle Türkiye'nin büyümesini, istihdamýný ve rekabet gücünü artýrmak olmalýdýr. Katýlým ve uzlaþma, endüstri iliþkilerinde
yabancýlaþmayý önleyen, çalýþma barýþýný oluþturan, verimliliði arttýran, kalkýnmayý
saðlayan en önemli etkenlerdir. Bu çerçevede ekonomik geliþmenin gerçekleþtirilmesinin bir zorunluluk olduðuna þüphe yoktur.(Bingöl, 2000:4)
Ancak ekonomik geliþmenin sosyal geliþmeyi de beraberinde getirmesi gerekir.
Ekonominin gerekleri ile çalýþanlarýn gereksinimleri arasýnda eþgüdüm saðlanmasý da
bir baþka zorunluluk olarak ortaya çýkmaktadýr. Bu eþgüdümü saðlamanýn ise en etkin
ve barýþçý aracý da, her düzeydeki sosyal diyalogun geliþtirilmesiyle doðru orantýlýdýr.
2- AB’nde SOSYAL DÝYALOGA ÝLÝÞKÝN DÝREKTÝFLER VE UYGULAMALAR
a- AB’nde Sosyal Diyalog
Bütün geliþmiþ batý ülkelerinde olduðu gibi Sosyal Diyalog Kültürünün kurumlaþtýðý Avrupa Birliði (AB)'nde sosyal politikanýn, öteden beri iþçi ve iþveren örgütleri
arasýndaki diyalog yoluyla geliþtirilmesi tercih edilmektedir. Gerçekten sosyal diyalog,
AB içinde çok önemli bir araç olup üçlü ve ikili diyalog, AB sosyal modelinin temel
unsurudur.
Uluslararasý düzeyde sosyal diyalog ve uzlaþý; "üçlü iþbirliði" adý altýnda ve ILO
(144 sayýlý sözleþme) çerçevesinde baþta AB olmak üzere birçok ülkede yaygýn olarak
uygulanmaktadýr.(TÝSK,1992:15) Geliþmiþ ülkelerde hükümet-iþçi-iþveren üçlüsü ya da
iþçi-iþveren ikilisi arasýnda ülkenin temel ekonomik ve sosyal politikalarýnýn biçimlendirilmesi, sorunlara ortak çözüm yollarý üretilmesi amacýyla anlaþmalarýn imzalandýðý bilinmektedir. Yeni ekonomik þartlar iþletme-sektör bazýnda da S.D. ve iþbirliðinin önemini artýrmýþtýr.
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Özellikle AB düzeyinde Maastricht Anlaþmasý ile AB müktesebatýnýn bir parçasý
haline gelen sosyal diyalog; AB sosyal modelinin temel unsuru, geniþleyen AB'de
kaliteli yönetimin anahtarý ve ekonomik sosyal reformlarýn itici gücü olarak görülmektedir. AB, iþ dünyasý ve iþçi sendikalarýnýn sosyal politika ve istihdam konularýnda
karar alma sistemine dahil olmalarýný saðlamaktadýr. ' Nice Anlaþmasý'nýn 138 ve 139.
maddeleri, Avrupa Komisyonu'na mevzuat önerilerinin genel yönelimi ve içeriði
konusunda, ekonomik ve sosyal kesim örgütlerine danýþma zorunluluðu getirmektedir.
(ÝKV,2003:9)
Komisyon, sosyal diyalogu taraflar arasýnda "dengeli" bir yaklaþýmla
geliþtirmekle yükümlü bulunmaktadýr. Bu çerçevede Komisyon, sosyal politika alanýnda karar alma süreçlerini iþletmeye baþlamadan ve somut bir öneriyi resmen açýklamadan önce, AB düzeyindeki sosyal ortaklar ile istiþarede bulunur. Bu çerçevede
Avrupa düzeyinde sosyal taraflarý temsil eden ve özellikle çalýþma hayatý ve sosyal
politikalarda görüþlerine baþvurulan, Avrupa Sanayi ve Iþveren Konfederasyonlarý
Birliði (UNICE), Avrupa iþçi Sendikalarý Konfederasyonu (ETUC) ve Avrupa Kamu
Teþebbüsleri Merkezi (CEEP)'nin sosyal politika konularýnda sorunlara iliþkin
aralarýnda oluþturduklarý çerçeve anlaþmalar, AB direktifleri haline gelmiþtir. (Iþýk,2006: 4)
Bu anlamda sosyal diyalog çerçevesinde sosyal ortaklar arasýnda yapýlan bu
anlaþmalar AB'nin baðlayýcý mevzuatý haline gelebilmektedir. Bugüne kadar sosyal
ortaklar aralarýnda, part-time çalýþma, ebeveyn izni, belirli süreli çalýþma, tele çalýþma,
hayat boyu meslek eðitimi alanlarýnda anlaþmalar imzalamýþlardýr. Bu anlaþmalar
direktif halini almýþtýr. AB’nde toplumsal kesimlerin Birlik politikalarýnýn oluþumuna
katýlýmý, Ekonomik ve Sosyal Komite aracýlýðýyla saðlanmaktadýr.
Komite, Avrupa'daki STK'larla AB'nin organlarý arasýnda köprü görevi görmekte ve birlik sosyal diyalogu geliþtirmektedir.
Öte yandan, AB ülkelerinde Ekonomik ve Sosyal Konseyler, sivil toplum kuruluþlarýnýn ekonomik ve sosyal kararlarýn alýnmasýna ve oluþturulmasýna doðrudan
katkýda bulunduðu platformlar olarak, önemli bir iþlev görmektedir.
AB’ni 2010 yýlýna kadar dünyanýn en rekabetçi, dinamik ve bilgi ekonomisi
haline getirmeyi amaçlayan Lizbon Stratejisi hedeflerinin gerçekleþtirilmesi; ekonomi ,
istihdam ve sosyal politikalar arasýnda olumlu ve dinamik bir etkileþimi ve hükümetlerin sosyal taraflarla ve sivil toplum kuruluþlarýyla ortak çaba göstermesini gerektirmektedir. AB'ye göre üçlü yapý; ekonomik geliþme, istihdam artýþý ve sosyal katýlýmýn
saðlanmasýnda en etkili araçtýr.
AB'nin istihdam, sosyal koruma ve sosyal dýþlanma ile mücadele konularýnda
üye devletlerin ve Birliðin koordineli politikalar geliþtirmeleri amacýyla uygulamaya koyduðu "açýk koordinasyon yöntemi" de, sosyal taraflarýn söz konusu alanlarda poli64
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tikalarýn belirlenmesi, uygulanmasý ve deðerlendirilmesi süreçlerinde aktif katýlýmýný
içermektedir.
Diðer taraftan AB'nde sektörel sosyal diyalog komiteleri, ki bunlar halihazýrda
31 adettir, (istihdama iliþkin Komite'nin yanýsýra deniz balýkçýlýðý, tarým, madencilik,
demiryollarý, karayolu taþýmacýlýðý, geçici çalýþma, tekstil, giyim, inþaat, ticaret,
telekomünikasyon, posta hizmetleri vb. alanlardaki komiteler), Birlik'te sosyal politikalarýn oluþturulmasýna katký saðlamaktadýr.(Ýren,2003:15)
AB, aday ülkelerin Birliðe katýlým sürecinde de sosyal diyaloga büyük önem
vermektedir. Bu çerçevede þu hususlarý saðlamaya çalýþmaktadýr.
- Sosyal ortaklarýn kapasitelerinin artýrýlmasý,
- Sosyal ortaklarýn adaylýk sürecine katýlýmlarý,
- Sosyal ortaklarýn ortak deðerlendirme raporlarýnýn (istihdam, sosyal dýþlanma
gibi) hazýrlanmasýna katýlýmlarý,
- Sosyal ortaklarýn ulusal kalkýnma planlarýnýn hazýrlanmasýna ve Avrupa
Sosyal Fonu'ndan nasýl yararlanýlabileceðine katýlýmlarý. (TÝSK,2006:64)
b. AB'nin Sosyal Diyaloða Ýliþkin Konsey Direktif ve Tüzükleri
AB nin SD alanýndaki dört AB direktifi, 2 AB tüzüðü
özetlenirse;

kýsaca ana baþlýklarýyla

1. Avrupa Ýþ Konseylerinin Kurulmasý ve Çalýþanlara Bilgi Verilmesi ve
Danýþýlmasýna Dair 22 Eylül 1994 tarih ve 94/45/EC sayýlý Konsey Direktifi
Bu direktifin amacý, topluluk içindeki iþletmelerde ve topluluk içindeki iþletme
gruplarýnda çalýþan iþçilerin bilgilendirilmesi ve iþçilere danýþýlmasý hakkýnýn geliþtirilmesini saðlamaktýr. (TÝSK,2006:65)
Direktif, üye devletlerin iþ hukukunu bu konuda yaklaþtýrmayý deðil, birlik
ölçeðinde faaliyet gösteren iþletmelerde bilgilendirme ve danýþma iþlevlerini doðrudan
yerine getirecek organlarýn kurulmasýný amaçlamaktadýr.
2. Avrupa Þirket Kanununa Ýliþkin 8 Ekim 2001 tarih ve 2157/2001 sayýlý
Konsey Tüzüðü
Tüzük, AB Müktesebatýna göre kurulan ve yeni bir tür þirket olan Avrupa
Þirketi'nin kuruluþ usul ve esaslarýný belirlemektedir.
3. Avrupa Þirketlerinde Çalýþanlarýn Yönetime Katýlýmýna Dair 8 Ekim 2001
tarih ve 2001/86/EC sayýlý Konsey Direktifi
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Bu direktifte, Avrupa Þirketinde çalýþanlarýn katýlýmý için düzenlemeler yapýlmakta ve iþçilerin þirket içindeki yeri ve rolü kabul edilmektedir. Direktifin ikinci
maddesinde katýlým çalýþanlarýn bilgilendirilmesi, danýþýlmasý yada çalýþanlarýn temsilcilerinin iþletme bünyesinde alýnan kararlarý etkileyebilecekleri herhangi bir mekanizma
olarak açýklanmýþtýr.
4. Ýþletmelerde Çalýþanlarýn Bilgilendirilmesi ve Danýþma Sürecinin
Ýþletilmesine Dair 11 Mart 2002 tarih ve 2002/14/EC sayýlý Konsey Direktifi
Bu direktifin amacý, Topluluk içindeki iþletmeler veya kuruluþlardaki çalýþanlarýn, bilgilendirme ve danýþma haklarý konusunda uyulmasý gereken asgari þartlarý
düzenleyen bir genel çerçeve oluþturmaktýr.
Bu direktif, çalýþanlarýn bilgilendirilmesi ve danýþýlmasý yöntemini belirlemede
üye ülkeleri serbest býrakmýþtýr.
Üye devletlerde faaliyet gösteren ve belirli bir büyüklüðe sahip tüm þirketlerin,
yönetim ile çalýþanlar arasýnda sürekli bir diyalog, bilgi akýþý ve iletiþimi saðlamak
üzere bilgilendirme ve danýþma mekanizmasý oluþturulmalarýný zorunlu kýlmýþtýr.
5. Avrupa Kooperatif Þirketi Kanunu'na Ýliþkin 22 Temmuz 2003 tarih ve
1435/2003 sayýlý Konsey Tüzüðü
6. Avrupa Kooperatif Þirketi Kanunu'nu Çalýþanlarýn Katýlýmýna Ýliþkin
Olarak Tamamlayan 22 Temmuz 2003 tarih ve 2003/72/EC sayýlý Konsey Direktifi
Bu direktifler, Avrupa Kooperatif Þirketi çalýþanlarýnýn bu þirkete katýlmalarýna
ve bu þirketlerdeki bilgilendirme ve danýþma konularýna iliþkin prosedürü belirlemektir.
Mevzuatýmýzda 94/95/EC,2001/86/EC,2002/14/EC ve 20032/72/EC sayýlý AB
direktifleri ile 2157/2001 ve 1435/2003 sayýlý AB Tüzüklerini karþýlayan düzenlemeler
mevcut deðildir.
AB'ne üye ülkelerde, çalýþanlarýn bilgilendirilmesi ve danýþma konusunda farklý uygulamalar mevcuttur. Bu amaçla oluþturulan mekanizmalar; iþ konseyi, iþletme
konseyi, iþçi komitesi, iþletme komitesi gibi isimlerle anýlmaktadýr. Ancak, mevzuatýmýzda, bu direktif ve tüzüklerin hükümlerini kapsayan düzenlemeler de bulunmamaktadýr.
c) Sosyal Diyaloða Ýliþkin AB Uygulamalarýnýn Ortak Özellikleri
Batý ülkelerinin SD uygulamalarý incelendiðinde genelde farklýlýklar bulunmakla
beraber bazý ortak özelliklerle de karþýlaþmaktayýz,
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Bunlar:
l- Toplumsal uzlaþma ( Sosyal Diyalog) mekanizmalarýnýn süreklilik gösterdiði
ülkelerde. Çoðunlukla TÝS, Yasal düzenlemelerle kurulmuþ, ülke,sektör, iþletme, iþyeri çapýnda üçlü, ikili, diyalogu öngören uygulamalar bulunmaktadýr. Ancak bu
"Sosyal diyalog platformlarý" istek dýþý, yasa zoruyla iþleyen bir yapýlanmadan ziyade
sistemdeki esas unsur olarak sosyal taraflarýn diyaloða istekli katýlmalarý dikkat çekmektedir. (Iþýðýçok, 1997:162)
2- Batýda SD kurullarýna organize olan toplumun bütün kesimlerini kapsayacak üye sayýlarýna göre oransal bir katýlýmýn saðlanmasýna özen gösterilmektedir.
Daha acýk bir ifadeyle, sadece en çok üyeyi bünyesinde barýndýran iþçi ve iþveren
kuruluþlarý deðil, tüm isçi ve iþveren, esnaf ve sanatkarlarýn üst kuruluþlarý,sosyal
taraflar ve sivil toplum kuruluþlarý vs. bu kurullarda güçleri oranýnda, temsil edilmektedir.
3- Sorunlarýn tartýþýlmasýnda, obiektivitiye baðlý kalýnmasýný saðlamak ve bu
tartýþmalara bilimsel bir boyut kazandýrmak için akademik kuruluþlar temsilcilerinin de
katýlýmýna özen gösterilmektedir.
4- Söz konusu kurum!arýn en önemli ve deðismeyen ortak özelliði kararlarýn
istiþari olmasýdýr. Ancak, bu özellik, toplumun hemen hemen tüm kesimlerinin sesini
yansýtmasý nedeniyle hükümetlerin kayýtsýz kalabilecekleri etkisiz mekanizmalar olduklarý anlamýný taþýmamaktadýr.
5- Bu kurullarda özerk bir yapýlanma söz konusu olup Devlet sadece taraflarýn
eylemlerine, onlarýn etkin iþleyiþlerine imkan verecek yasal, kurumsal ve diðer
çerçeveleri saðlamak suretiyle destek vermektedir.
6- Bu anlamda Sosyal Diyalogun kurumsallaþtýðý ülkelerde, hoþgörü, insan
haklarýna saygýnýn esas olduðu gerçek bir demokratik ortam, iþleyebilen serbest
piyasa ekonomisi, güçlü sendikacýlýk, uzlaþma kültürü ve organize bir toplum gibi temel
alt yapý þartlardaki uygunluðun göz ardý edilmemesi gerekir.
(eesc.europa.eu)
Ayrýca batýdaki S.D. platformlarýn iþleyiþinde deðiþim için gerekli olan etkin
katýlým, liderlik, iletiþim, vizyon, misyon vb unsurlarýn gereðinin yerine getirilmesine de
riayet edildiði görülmektedir. (Ýþbirliði Kurallarý Mess,2006:117)
3- TÜRKÝYE’DE SOSYAL DÝYALOG ALANINDAKÝ GELÝÞMELER :
Ülkemizde son zamanlarda SD iliþkin önemli geliþmeler kaydedilmiþ olmasýna raðmen ulusal ve sektörel düzeyde kýsýtlý bir ikili toplu sözleþme geleneði vardýr.
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Ulusal düzeyde ikili sosyal sosyal diyalog platformu yoktur. Sektörel düzeyde ikili
danýþma uygulamalarý metal, tekstil, inþaat ve çimento sektörlerindeki iþçi ve iþveren
kuruluþlarý tarafýndan esas olarak mesleki eðitim olmak üzere ortak faaliyet þeklinde
baþlatýlmaktadýr. Üçlü sosyal diyalog mekanizmalarý ise mevzuatta yerini almýþtýr
ancak uygulamada etkin henüz istenilen düzeye getirilememiþtir. Özellikle ülkemizde
çalýþanlarýn bilgilendirilmesi ve danýþma mekanizmasýnýn iþletilmesi bakýmýndan AB
Müktesabatýna uyum çalýþmalarý yönünden sosyal diyaloga iliþkin direktifleriden
2002/14/EC sayýlý iþletmelerde çalýþanlarýn bilgilendirilmesi ve danýþma sürecinin
iþletilmesine dair çerçeve direktif hükümleri önem kazanmaktadýr. Zira, 94/95/EC ve
2001/86/ EC sayýlý direktifler, topluluk çapýnda faaliyet gösteren iþletmelerde bilgilendirme ve danýþma mekanizmalarýný düzenlerken, 2002/14/EC sayýlý direktif ise
belirli bir büyüðe ulaþmýþ tüm iþletmelerde bilgilendirme ve danýþma mekanizmasýnýn
oluþturulmasýný öngörmektedir.
Bu konulara iliþkin 2821 sayýlý sendikalar ve 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile ülkemiz iþ yaþamýnda çeþitli düzenlemeler getirilmiþ bulunmakla beraber halen AB direktiflerine göre uyumsuzluk giderilememiþtir. (Gülmez,2006:46)
Þöyle ki:
2821 sayýlý S.K.na göre sendika temsilciliði müessesesi bulunmaktadýr. Ýþ
Mevzuatýnda iþçi temsilciliði müessesesi prensip olarak bulunmamaktadýr. Ancak TÝS
ile öngörülebilmektedir. Doðal olarak ülkemizde ki bir çok iþyerinde TÝS düzenlenmediðinden iþçi temsilciliði kurullarýnýn yaygýn olmadýðý, olanlarda da AB direktiflerinin öngördüðü anlamda (S.K. Md.35) iþletme yönetimi ile ilgili çalýþaný bilgilendirme
ve danýþmaya yönelik uygulamalar olarak kurumlaþamamýþtýr.
Ayrýca yine 4857 sayýlý iþ K.’na göre çalýþanlarýn bilgilendirmesine iliþkin AB
direktiflerine göre,
Ý.K. Md.8 - Yazýlý sözleþme yapýlmayan hallerde, hizmet sözleþmesi hakkýnda
bilgilendirme,
Ý.K. Md 13 - Kýsmi/tam süreli açýk iþler hakkýnda bilgilendirme,
Ý.K. Md. 22 - Çalýþma koþullarýnda deðiþikliðin Ýþçilere bildirimi
Ý.K. Md 65 - Kýsa çalýþma ve iþyerinde faaliyetin durmasýnýn Iþ Kur ve taraf
sendikaya bildirimi,
Ý.K. Md.77 - Ýþ Saðlýðý ve güvenliði hakkýnda bilgilendirme, düzenlemeleri
bulunmakla beraber,
Ý.K.Md. 6 - Ýþyerinin veya bir bölümünün devri hakkýnda bilgilendirme
(2001/23/EC)
Ý.K.Md. 12 - Belirli/belirsiz süreli açýk iþler hakkýnda bilgilendirmeye
(1999/70/EC) iliþkin düzenlemeler bulunmamaktadýr.(Süral,2007: 3)
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Bu anlamda AB uyum sürecinde, çalýþma barýþý, verimlilik için öncelikle
2002/14/EC olmak üzere 94/95/EC ve 2001/86/ EC sayýlý direktiflerin gereði olarak
iþletmelerimizin güçlendirilerek SD iliþkin bilgilendirme ve danýþma mekanizmalarýnýn
kurulmasý önem arz etmektedir. (TÝSK,2006:76)
Diðer yandan iþ mevzuatýmýzda yer alan, konuya iliþkin bir kýsým ilgili madde
hükümlerinin incelenmesinden de anlaþýlacaðý gibi, halen uygulanan danýþma ve iþbirliði þekillerini, sosyal diyalog olarak nitelemek mümkün deðildir. Genelde, yasal zorunluluklardan ortaya çýkan mevcut iþbirliði þekilleri, diyalog için bir araya gelmelerin en
belirgin özelliði olan politika kararlarýný etkileme, konu, neden, süre ve süreç itibariyle,
belirli esaslara dayalý sistematik bir yaklaþýmdan yoksun bulunmaktadýr. Arýzi bir nitelik taþýmaktadýrlar. Ülkemiz sosyo-ekonomik sorunlarýn çözümünde Sosyal Diyalogun
önemine inanan ve bu alanda geliþim için her türlü projeyi destekleyip yürütmekte
olan ilgili tüm resmi ve sivil toplum Kuruluþlarýmýzýn bu anlamda son yýllarda üstün
çaba içerisinde olduklarý görülmektedir.1
Bilindiði üzere AB ye katýlým sürecinde uzun zamandýr ILO ve diðer birlik organlarý ile iþbirliði içerisinde çeþitli çalýþmalar sürdüren ülkemiz kendi demokrasi tarihi
birikimi itibarýyla SD kültürü yönünden en azýndan doðu Avrupa ülkelerine göre hayli
ileri düzeydedir. (Centel,2004:2)
Bu anlamda yeterince bilinçli olan ülkemizdeki sosyal ortaklarýn çalýþma
yaþamýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý hedefine iliþkin olarak izlenecek programýn özüne
dair, SD, katýlým, uzlaþma ve demokratikleþme prensiplerini önemseyerek gereðini
yapma kapasite ve gayreti içinde olmalarý umut vericidir.
Bu çerçevede Hükümetin resmi kurumlarýnýn da çalýþma yaþamýnýn dinamikliðine özen göstererek, bu alanda yasaklayýcý bir yaklaþýmla, katý kurallarla düzenlemeler getirmemesi gerekmektedir. Bu anlamda ÇSGB da sosyal barýþ ortamýný
zedeleyici, uzlaþmayý engelleyici uygulamalardan kaçýndýðý gözlenmektedir.
(Yýlmaz,2006:63)
Belirtilen çerçevede son yýllarda sürdürülen çalýþmalarýn sonucu ülkemizde
geliþtirilen, mevzuatýmýzca düzenlenen ikili ve üçlü diyalog uygulanan kurum ve
kurullar ana baþlýklar ile aþaðýda þekilde özetlenebilir.

1ÇSGB Sosyal Diyalog konusundaki sosyal taraflarca öngörülen tüm projeleri desteklemekte olup bunlardan bir taneside AB ce finanse edilen ITC-ILO ve DeLeeuw International tarafýndan yürütülen Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnýn içinde olduðu Türkiye de SD güçlendirme projesidir.
Sosyaldiyalog.projectteam.çsgb.htm 8.3.2007
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A.ÝÞLETME DÜZEYÝNDE ÝKÝLÝ DÝYALOG UYGULANAN KURUL VE
DÜZENLEMELER
1.Ýþ Saðlýðý Güvenliði Kurullarý
2.Ýzin Kurullarý
3.Toplu Ýþ Sözleþmeleri
4.Ýþyeri Disiplin Kurulu
5.Ýþyeri Danýþma Kurulu
6.Ýþyeri Sendika Temsilciliði
7.Toplam Kalite Çemberleri
Bunlardan baþka sektör bazýnda ikili iþçi iþveren örgütlerinin S.D.na iliþkin,
baþlýca örnek uygulamalardan olarak; Metal sektörü (MESS- T. Metal Sanayiciler
Sendikasý), Ýnþaat sektörü (ÝNTES -Yol Ýþ Sendikasý ) Tekstil Sektörü (Tekstil Ýþverenler sendikasý ile Muhatap iþçi sendikalarý ), Çimento Sektöründe (ÇMÝS- ÇÝMSE ÝÞ)
Cam sektöründe ve ilaç sektörü vb verilebilir.
Bu sektörlerde yaþanan sorunlarý çözmeye yönelik olmak üzere çalýþanlarýn
önerileri ve katkýlarý alýnarak geliþmeye yönelik bir çok alanda (Ekonomik kriz ile baþa
çýkma, OHSAS 18001, Ýþ Deðerlendirme ve Ücret vb.) eðitim, deðiþik yönetim stratejileri, organizasyon ve deðiþim strateji ve projeleri hayata geçirilmektedir. (Pirler,2006:
35)
Konfederal düzeyde ise son yýllarda TÝSK ile TÜRK Ýþ ve Hak Ýþ ile Devletin
MEB, ÇSGB Türkiye Ýþ Kurumu vb kurumlarla iþbirliði içerisinde Ýstihdam, Mesleki
Eðitim ve Çocuk Ýþçiliðini önlemeye yönelik AB ye katýlým süreci çalýþmalarýna yönelik
örnek iþçi iþveren sosyal diyalog projelerinin yürütülmekte olduðunu görmekteyiz.2
B- Ýkili Diyalog Platformuna Ýliþkin Deðerlendirme
Ulusal düzeyde, sadece iþçi ve iþveren sendikalarý konfederasyonlarýnýn temsilcilerinin bir araya geldiði resmi bir ikili yapý olmadýðý söylenebilir. Tabi ki sosyal ortaklar arasýnda gayri resmi temaslar olmaktadýr, ancak sosyal ortaklarýn sorunlarý tartýþýp
ortak görüþlere varabilmek için yýlda bir kaç kez bir araya geldiði daha resmi bir platform mevcut deðildir.
Ayný durum sendika konfederasyonlarýnýn kendileri için de geçerlidir. Bunlarýn
da iþçi sendikalarý konfederasyonlarýnýn iþverenlerle olan diyaloglarýnda daha güçlü bir
tutum sergileyebilmek ve üçlü platformlarda kendilerinin yapabileceði katkýlarý arttýrmak için hazýrlýk yapmak üzere bir araya gelebilecekleri daha resmi bir yapý bulunma2Ülkemizdeki konfederasyon düzeyinde yürütülen ikili projeler :
-TÝSK ve TÜRK-ÝÞ Eðitim ve Ýstihdamda Etkinlik Artýrma Pilot Projesi (20.4.2005-13.42006)
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maktadýr. Diðer yandan Avrupa Sendikacýlýðýnda gözlendiði gibi güçlü sendikacýlýðý
özendirme ve bölünmüþlüðü önlemek için iþkolu sayýsýný azaltmak gerekmektedir. Bu
amaçla iþkollarýný, uluslararasý normlara yaklaþtýrmak çerçevesinde, "Bütün Ekonomik
Faaliyetlerin Uluslararasý Standart Sýnai Tasnifi ve Endeksleri"nden yararlanýlmak
suretiyle halihazýr iþkollarýnýn sayýsý on sekize düþürülmelidir. Halen yürürlükteki sistemin bu çerçevede düzeltilmesi amacýyla 2821 Sayýlý Sendikalar Kanununun 60.
Maddesinde iþkollarý sayýsýnýn 18'e indirilmesi çalýþmalarýnýn bir an önce sonuçlandýrýlmasý çalýþma barýþýnýn yararýna olacaktýr. Ayrýca iþyerlerinde iþ mevzuatýmýzýn
öngörmediði iþçi temsilciliði boþluðunu doldurmak için çalýþma komitelerinin kurularak iþçi iþveren iliþkilerini kurumsal yapýya kavuþturmak önem arz etmektedir.
C. ÜÇLÜ, ÇOK TARAFLI DÝYALOG UYGULANAN KURUM VE KURULLAR
1.Asgari Ýþçilik Tespit Komisyonu
2.Asgari Ücret Tespit Komisyonu
3.Çalýþma Meclisi
4.DPT Özel Ýhtisas Komisyonlarý
5.Ekonomik ve Sosyal Konsey
6.Gemi Adamlarý Ýaþe Bedeli Tespit Kurulu
7.ILO-IPEC Projesi Ulusal Yönlendirme Komitesi
8.Ýl Mesleki Eðitim Kurulu
9.Ýþin Durdurulmasý veya Ýþyerinin Kapatýlmasýna Dair Komisyon
10.Ýþ Gücü Piyasasý Bilgi Danýþma Kurulu
11.Ýþçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paralarý Kullanmaya Yetkili Kurul
12.Ýþsizlik Sigortasý Fon Yönetim Kurulu
13.Ýl Ýstihdam Kurullarý
14.Ýnsan Haklarý Danýþma Kurulu
15.Meslek Standartlarý Komisyonu
16.Meslek Danýþma Komisyonu (MEDAK)
17.Mesleki Eðitim Kurulu
18.Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danýþmanlýk Hizmetleri Ýþbirliði Protokolü
19.Milli Prodüktivite Merkezi Genel Kurulu
20.MPM Yönetim Kurulu
21.Özürlüler Yüksek Kurulu
22.Özürlü ve Eski Hükümlü Çalýþtýrmayan Ýþverenlerden Ceza Olarak Kesilen
Paralarý Kullanmaya Yetkili Komisyon
23.Resmi Arabulucular Seçici Kurulu
- TÝSK ve TÜRK-ÝÞ Ulusal Gözlemevi Projesi(ETF Türkiye Destek Hizmetleri Projesi) (9.12.2005 - 4 yýl
süreli)
- TÝSK ve TÜRK-ÝÞ Çocuk Ýþçiliðine Karþý ToplumsalÝþbirliði Projesi (12.12.2005 - 30 Mart 2007)
TÝSK
ve
TÜRK-ÝÞ
Yerel
Düzeyde
Ýþgücü
PiyasasýnýÝzleme
ve
Yönlendirme
MekanizmalarýnýnEtkinleþtirilmesi Projesi (29.11.2006 - 29.9.2007)
- TÝSK ve HAK-ÝÞ Ýþ Kanununun Etkin UygulanmasýndaÝkili Sosyal Diyalog Modeli Oluþturma Projesi
(29.11.2006 - 29.9.2007)
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24.Sosyal Sigorta Yüksek Saðlýk Kurulu
25.SSK Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu
26.Sosyal Güvenlik Kurumu Danýþma Kurulu
27.Türkiye Ýþ Kurumu Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu
28.Türkiye Ýþ Kurumu Ýl Ýstihdam Kurullarý
29.Türkiye AB Karma Ýstiþare Komitesi
30.Ýþin Durdurulmasý veya Ýþyerinin Kapatýlmasýna Dair Komisyon
31.Üçlü Danýþma Kurulu
32.Ulusal Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Konseyi
33.Vergi Konseyi
34.Yüksek Hakem Kurulu (Koray, Çelik 2007:395), (ÇSGB,2007:15 )
D- ÜÇLÜ DÝYALOG PLATFORMLARINA ÝLÝÞKÝN BÝR DEÐERLENDÝRME
Yukarýda belirtilen Konsey, Kurul ve Komisyonlardan birkaç istisna dýþýnda
büyük çoðunluðu; Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel
Kurulu, Yönetim Kurulu ve Yüksek Saðlýk Kurulu, Ýþçi Ücretlerinden Ceza Olarak
Kesilen Paralarý Kullanmaya Yetkili Kurul, Özürlü ve Eski Hükümlü Çalýþtýrmayan Ýþverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paralarý Kullanmaya Yetkili Komisyon, ILO-IPEC
Projesi, Ulusal Yönlendirme Komitesi, Resmi Arabulucu, Sosyal Güvenlik Kurumu
Danýþma Kurulu, Yüksek Hakem Kurulu vb ÇSGB nýn aktif katýlýmýyla yürütülmektedir.
Türk çalýþma hayatýný ilgilendiren konular için oluþturulan üçlü sosyal diyalog
mekanizmalarý mevzuatlarda yer almaktadýr ancak uygulamada bazý eksikliklerle
karþýlaþýlmaktadýr. Bu mekanizmalarýn gerçek bir sosyal diyalog saðlama konusunda
eksiklikleri vardýr. Bunlardan birincisi, hükümet ile sosyal taraflar arasýnda iþbirliði
kültürünün yeterince olmamasý, uygun þekilde uzlaþmalara varýlmasýna izin vermemektedir. Diðer bir sorun olarak ise sosyal taraflarýn zayýflýðý gösterilebilir. Bu
taraflar, ortak insiyatif almada zayýftýr ve AB mevzuatýnýn sosyal politika ve istihdam
alanýndaki eðilimlerinin çok fazla farkýnda deðildirler.
Yukarýda sayýlan üçlü sosyal diyalog mekanizmalarý arasýndaki uygulamadan
kaynaklanan farklýlýklar bu mekanizmalar arasýnda dengesizlik yaratmaktadýr. Þöyle ki,
tam katýlým konusunda bir kriter olmadýðýndan bazý komisyonlarda üç iþçi konfederasyonunun temsili söz konusu iken bazý oluþumlarda sadece en çok üyeye sahip iþçi
konfederasyonun katýlýmý söz konusu olmaktadýr.
Türkiyede'ki SD un sorun alanlarýný tespit için sosyal taraflara yöneltilen 10
soruluk bir SWOT analizi anket sonucuna göre ise ; konuya iliþkim öncelikli ilk iki sorunun 1. Ulusal Düzeyde mevcut SD mekanizmalarýnýn daha iþlevsel hale gelmesi, 2. si
ise ikili, üçlü ve çok taraflý SD mekanizmalarýnýn daha etkin hale getirmek için tüm
sosyal taraflarýn mutabakatý ile davranýþ kurallarý oluþturulmasý ve buna devlet dahil
tüm sosyal taraflarca riayet edilmesi önerilmektedir. (www.sosyaldiyalog.net) Konunun
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uzmanlarýnca da ülkemizde SD alanýnda nitelik yönünden, nicel büyüme oranýnda
fazla mesafe alýnmadýðý, geliþmenin þekli kaldýðý ifade edilmektedir. (Koray, Çelik
2007:396)
4. EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY
Sanayileþmiþ ülkelerde, ekonominin istikrar içinde ve dengeli bir þekilde
geliþmesini saðlamak amacýyla, bu olgunun temel unsurlarýný teþkil eden toplumun
çeþitli sosyal sýnýflarýnýn katýldýðý "Ekonomik ve Sosyal Konsey" veya baþka adlarla
kurullar oluþturmuþtur. Avrupa Topluluðu bünyesinde de Roma Antlaþmasýnýn 139.
Maddesi uyarýnca 1958 yýlýnda "Ekonomik ve Sosyal Komite" kurulmuþtur.
(Iþýk,2006:2) Ülkemizde ise son yýllarda dünya ekonomisi ile bütünleþme çabalarý ile
girdiði uzun ve zorlu AB üyelik süreci, iþçi-iþveren ve hükümet iliþkilerini farklý bir zemine oturtma ihtiyacýný doðurmuþtur. (Koç,1999:15)
Bu anlamda ulusal düzeyde kurulan Ekonomik ve Sosyal Konsey (ESK) baþta
çalýþma hayatýný ilgilendiren konularda olmak üzere iþçi-iþveren ve hükümet kesimlerinin, diðer bazý kurum temsilcilerinin katýldýðý sosyal diyalog mekanizmalarýn en
önemlilerinden biridir. Ýlk kez 1995 yýlýnda Baþbakanlýk Genelgesi'yle düzenlenen
Ekonomik ve Sosyal Konsey, yasal çerçeveye 2001 yýlýnda kavuþmuþtur. 1995 yýlýndan 2001 yýlýna kadar ESK toplantýlarýnda kamu kesiminde yaþanan toplu iþ sözleþmesi görüþmesi nedeniyle yaþanan grevler, genel ekonomik durum, sosyal güvenlik ve
vergi reformu, eþel mobil sistemi, mevsimlik ve geçici iþçi istihdamý, enflasyonla
mücadele, kayýt dýþý sektör gibi konular görüþülmesine raðmen, Konsey ülkenin temel
sosyo - ekonomik sorunlarýna ortak çözüm üretecek bir platform olma özelliðine
kavuþamamýþtýr. Konseyin çalýþma þekli sosyal taraflarý bilgilendirmek, monolog
olmaktan öteye geçememiþtir (Uslu-2006:68). 2001 yýlý itibariyle yasal statü kazanan
ESK'nýn temel amacý, 4641 sayýlý ilgili kanunda, ekonomik ve sosyal politikalarýn oluþturulmasýnda toplumsal uzlaþma ve iþbirliði saðlamak, sürekli ve kalýcý bir ortam
yaratarak istiþari mahiyette ortak görüþ belirlemek olarak ifade edilmiþtir. Bu baðlamda Konsey herhangi bir toplum kesiminin çýkarlarý ve amaçlarý doðrultusunda çalýþan
ya da karar alan bir platform deðildir. Konseyin temel felsefesi tüm toplumu ilgilendiren
ve toplumsal mutabakatýn gerekli olduðu ekonomik ve sosyal konularýn görüþülerek
uzlaþma saðlanmasýdýr. ESK'larýn kararlarý baðlayýcý deðil tavsiye ve istiþari
niteliðindedir. (Önal-2003: 10)
A - ESK Konsey Kurulmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý Taslaðý
Normlarýna Göre ESK ' nin Etkinliðinin Deðerlendirimesi

AB

Uluslararasý kriterlere göre etkili bir ESK' nýn öne çýkan özellikleri özetlenirse:
1.Milli ESK'larýn temel kriterleri ne olmalýdýr ?
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a. ESK'lar ekonomik ve sosyal konularda temsili niteliði haiz kurum ve kuruluþ
temsilcilerinden oluþur,
b. Toplumu global olarak ilgilendiren ekonomik ve sosyal konularda hükümetler
için bir danýþma organýdýr,
c. Bu amaçla kendi insiyatifleri veya siyasi iradenin taleplerine istinaden hazýrlýk aþamasýndaki kanun taslaklarý ve/veya hükümet projeleri için istiþari mahiyette
görüþ beyan ederler,
d. Siyasi otoriteye baðýmlý olmayan özerk bir yapýyý haizdirler
e. Sonuç odaklý gerçek bir toplumsal uzlaþmaya zemin hazýrlarlar.
2.Milli ESK'lar ne deðildir ?
a.ESK'lar birer karar organý deðildir,
b. Görüþ ve tavsiyeleri hükümetler için baðlayýcý deðildir,
c. ESK'ya üye kurum ve kuruluþlarýn hükümetlerle geleneksel ikili iliþkilerini
ikame etmez,
d. Mevcut sosyal diyalog (toplu sözleþme vb.) mekanizmalarýný ikame etmez.
Belirtilen çerçevede ESK kanun tasarýsý taslaðý irdelendiðinde, önce
Genelgelerle daha sonra 4641 sayýlý Kanunla oluþturulan ESK bugüne kadar kendinden beklenen yararlarý ortaya koyamamýþtýr. Özellikle Genelgelerle getirilen düzenlemeler konseyin oluþumunda dengesiz daðýlýma, yetki ve sorumluluklarýn belirsiz
olmasýna sebep olmuþtur. 4641 sayýlý Kanunla getirilen düzenlemeler, Genelgelerle
getirilen düzenlemelere göre daha iyi olmasýna raðmen halen konseyde çok sayýda
devlet temsilcisi bulunmaktadýr. ( Ýren - 2005: 93)
Konseyin ülke sorunlarýna iliþkin geleneksel alýþkanlýklarý ve düne ait sloganlarý
sorgulayarak yeni perspektifler üretmesi, geleceðe ait bir vizyon ortaya koyabilecek
yapýda olmasý beklenmektedir. Diðer yandan, ESK gündelik sorunlarla uðraþan bir
kurum deðil, saðduyulu yaklaþýmlarla Türkiye'nin özlemlerini ve umutlarýný artýracak,
heyecan uyandýracak bir kurum niteliðinde olmalýdýr. Bu çerçevede ESK ya iliþkin
mevcut yasanýn Türkiye'nin ihtiyaçlarýna cevap veremediðini ve bir an önce deðiþtirilmesi konusunda sosyal taraflarca genelde mutabakat bulunmaktadýr. Ancak yeni
ESK'nýn yapýsýnýn ekonomik ve sosyal sorunlarýn gerçek anlamda tartýþýlýp çözümler
üretmesine imkân tanýyacak bir yapý ve anlayýþta tasarlanmasý gerekir. Bu anlamda
evrensel kriterlere göre Sivil Toplum Kesimlerinin (STK) inisiyatifinin ortaya çýkabile74
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ceði etkin bir ESK modeline iliþkin öngörülen çözümler özetlenirse ; Konseyin yapýsý,
gündemi ve iþleyiþi siyasi otoritelerin tasarruflarýyla deðil, Konsey üyelerinin birlikte
belirleyecekleri esaslara göre düzenlenmelidir. Öncelikle ESK in gündeminin tespiti
belirli kurallara baðlanmalý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn gündemin tespiti sürecine
etkin katýlýmlarý saðlanmalýdýr. Konsey toplantýlarý yapýlmadan kýsa süre önce
hükümetçe tek taraflý olarak tespit edilen bir gündemle yapýlan çalýþmalardan verim alýnamamaktadýr. Bu nedenle ESK in gündeminin tespiti sosyal taraflarýn uzlaþma
yoluyla alacaklarý kararla alýnmalýdýr.
ESK toplantýlarýnýn periyodik ve düzenli aralýklarla
sayede taraflar arasýndaki diyalogun sürekliliði saðlanacaktýr.

yapýlmasý gerekir. Bu

Avrupa ülkelerindeki modellerde olduðu gibi, ülkenin ekonomik ve sosyal politikalarýyla ilgili düzenlemeler (kanun tasarýlarý) yapýlýrken, hükümetin istiþari görüþ
almak için Konseye baþvurmasý zorunlu kýlýnmalýdýr.
Konsey, ekonomik ve sosyal konularda hazýrladýðý görüþleri, önerileri ve raporlarý kendi inisiyatifi ile hükümete, Cumhurbaþkanýna, Parlamentoya ve kamuoyuna
sunmalýdýr. Konsey ihtiyaç duyduðu konularda görüþ almak üzere geçici ve daimi
nitelikli danýþma kurullarý ve kurullarda görev alacak çalýþma gruplarý oluþturabilmelidir.
Danýþma Kurullarýnda Konseyde yer almayan ilgili toplum kesimlerinin temsilcilerine ve
uzman kiþilere yer verilmesi, görüþ ve önerilerin daha saðlýklý oluþmasýný saðlayacak
ve kamuoyunda destek kazandýracaktýr.
Konsey çalýþmalarýnýn süreli yayýnlar aracýlýðýyla kamuoyuna duyurulmasý,
toplumun bilgilendirilmesi açýsýndan son derece yararlý olacaktýr. ESK in belirtilen
faaliyetleri yerine getirebilecek nitelikte ve nicelikte özerk bir sekreterya ya sahip
olmasý gerekir. Konseyde öncelikle taraflarýn üzerinde anlaþabilecekleri konularýn ele
alýnmasý taraflarýn birlikte iþ yapabildiklerini göstermesi, Konseyin sonraki çalýþmalarýna gelenek oluþturmasý ve moral saðlanmasý açýsýndan yararlý olacaktýr. Belirtilen þekilde ESK in yasal dayanaðýný oluþturan 4641 sayýlý Kanunun deðiþtirilmesi halen gündemdedir ve bu amaçla "ESK kurulmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý Taslaðý" hazýrlanmýþtýr. Söz konusu Kanun Tasarýsý Taslaðýnda, ESK 4641 sayýlý Kanuna nazaran çok
daha ayrýntýlý þekilde düzenlenmiþtir. Kanun 13 maddeden ibarettir. ESK Kurulmasý
Hakkýnda Kanun Tasarýsý Taslaðý ise 24 maddeden oluþmaktadýr. ESK Kurulmasý
Hakkýnda Kanun Tasarýsý Taslaðýnýn yukarýda açýklanan 2, 3 ve 4. maddelerindeki
hükümler, Avrupa ülkelerindeki modellerde olduðu gibi, ekonomik ve sosyal konularda
yasalar yapýlýrken, hükümetin istiþari görüþ almak için Konseye baþvurmasýný saðlamakta ve Konseyin ekonomik ve sosyal konularda hazýrladýðý görüþleri, önerileri ve
raporlarý kendi inisiyatifi ile hükümete ve Parlamentoya sunabilmesi imkaný getirmektedir.
Bu bakýmdan söz konusu hükümler, Konseyin etkinliðini artýracak nitelikte
önemli düzenlemeler içermektedir. Ekonomik ve Sosyal Konsey Kurulmasý Hakkýnda
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Kanun Tasarýsý Taslaðýna göre, Konseyin 6 organý bulunmaktadýr (md.5). Bunlar;
Genel Kurul,3 Yürütme Kurulu, Denetim Kurulu, Konsey Baþkanlýðý, Genel Sekreterlik,
Çalýþma Komiteleridir. 4641 sayýlý Kanuna gereði, ESK de hükümeti temsilen 16 kiþi
yer almaktaydý. Söz konusu Kanun Tasarýsý Taslaðýna göre ise hükümet kesimini 10
kiþi temsil etmektedir. Hükümetin, Konseydeki aðýrlýðý 4641 sayýlý kanuna göre
azalmýþtýr. Ancak Avrupa Birliði ülkelerindeki modellerin çoðunda hükümet kesimi
Konseyde ya hiç yer almamakta ya da az sayýda bulunmaktadýr. Dolayýsýyla uyum
açýsýndan hükümet kesimi temsilcilerinin sayýsýnýn daha da azaltýlmasýnda yarar
vardýr. ESK 'in devlet sýrrý, askeri sýr, ticari sýr dýþýndaki tüm bilgilere eriþim hakký vardýr
(md.9/3)" "Oluþturduðu görüþ, öneri ve raporlarý Hükümete TBMM'ne gerektiðinde
Cumhurbaþkanlýðý'na ve kamuoyuna sunar (md.9/4)".hükmü de bulunmaktadýr. Genel
Kurul'un görevine iliþkin yukarýda belirtilen düzenlemeler de Konseyin etkinliðini artýrýcý
mahiyettedir. 4641 sayýlý Kanuna göre Konsey baþkaný Baþbakandýr. Baþkanlýk
Divanýnýn da baþkaný Baþbakandýr. Hazýrlanan Kanun Taslaðýnda yer alan Konsey
baþkanlýðý ve Yürütme Kuruluna iliþkin hükümler sivil inisiyatifi ön plana çýkarmaktadýr
. Taslaða göre, Genel Kurul, Yürütme Kurulu üyeleri arasýndan ESK Baþkaný ile iki
Baþkan Yardýmcýsýný seçer (md.9/7). Yürütme Kurulunu; Sanayi, Ticaret, Hizmet
Kesimi iþveren Grubu, Çalýþanlar Grubu ve Esnaf ve Sanatkar ve Tarým Kesimi
Grubunun seçtiði 9 üye oluþturmaktadýr. Hükümet grubu dýþýndaki her grupda temsili
Yürütme Kurulunda kendi seçtiði üç üye ile temsil edilir. Gruplarýn Yürütme Kurulunda
temsili kendi içinde üçer yýlýk süre için dönüþümlü olarak belirlenir, ESK'in Baþkan ve
Baþkan Yardýmcýlarý Yürütme Kurulu'nun da tabii Baþkan ve Baþkan yardýmcýlarýdýr.
Konsey toplantýlarýnýn gündeminin Konsey Baþkanlýðý tarafýndan hazýrlandýðý dikkat
alýndýðýnda, Konseyin baþkanýnýn hükümet grubu dýþýndaki üyeler arasýndan seçilmesi toplantý gündemlerinin oluþturulmasýnda iþçi, iþveren ve diðer menfaat kesimlerinin
etkili olacaðýný göstermektedir. Bu olumlu bir geliþmedir. Özetle yeni taslakla , sonuç
odaklý ESK' nýn düzenli periyotta ve geniþ katýlýmlý, ülkenin önemli sorunlarýnýn en üst
düzeyde ele alýndýðý bir platform olmasý yönünde önemli düzenlemeler getirilmektedir.
Temel prensipleri özetlenen sosyal taraflarýn bir uzlaþý örneði olarak hazýrlanan bu
yeni ESK Yasa Taslaðý önerisi halen yasalaþmayý beklemektedir. Yasa Taslaðý önerisi sosyal taraflarýn bir mutabakat ürünü olarak 25 Mart 2005 tarihli ESK toplantýsýnda
Sayýn Baþbakana takdim edilmiþtir. Sosyal taraflar ve Türk kamuoyu söz konusu metnin bahsi geçen eksikliklerinin de ikmal edilerek diyalogun kurumsallaþmasý, etkin ve
verimli kullanýlmasý bakýmýndan uzlaþý metni olarak bir an önce yasalaþmasýný beklemektedir.
3Genel Kurul, üç grubun 12'þer temsilci üyesi ile hükümet grubundan oluþmaktadýr (md.6). Birinci grup,
Sanayi, Ticaret, Hizmet Kesimi iþveren Grubudur. TOBB ve TÝSK birinci grupta yer almaktadýr, ikinci grup
Çalýþanlar Grubudur. Çalýþanlar Grubunu, TÜRK-IÞ, DÝSK, HAK-ÝÞ, KAMU-SEN, KESK, MEMUR-SEN
oluþturmaktadýr. Üçüncü Grupta, Esnaf ve Sanatkar ve Tarým Kesimi Grubu ile ilgili Sosyo-Ekonomik kuruluþlar yer almaktadýr. Esnaf ve Sanatkar ve Tarým Kesimi Grubunda TESK ve TZOB bulunmaktadýr.
Dördüncü grup hükümet grubudur. Hükümet grubunda, Baþbakan, Bir Baþbakan Yardýmcýsý, Hazineden
Sorumlu Devlet Bakaný, Maliye Bakaný, Sanayi ve Ticaret Bakaný, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný,
Tanýn ve Köy Ýþleri Bakaný Baþbakanlýk Müsteþarý, Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarý, Avrupa Birliði
Genel Sekreteri yer almaktadýr
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5- SONUÇ VE DEÐERLENDÝRME
Ülkemiz tarihi boyunca temsili ve katýlýmcý demokrasinin oluþturulmasý
yönünde önemli çabalara sahne olmuþtur. Ancak devletin ekonomik ve sosyal yapýdaki geleneksel aðýrlýðýnýn sebep olduðu merkezi karar alma anlayýþ ve alýþkanlýðý, temsili ve katýlýmcý demokrasiyi esas alan diyalog, istiþare ve karar alma mekanizmalarýnýn
ülkemizde oluþturulmasýný geciktirmiþtir. Özetleyecek olursak, bugün ülkemizde sosyal
diyaloðun, yukarýda örneðini verdiðimiz bazý sýnýrlý alanlarda ve özellikle çalýþma hayatýnda kaydettiði geliþim dýþýnda, katýlýmcý demokrasiye sahip ülkelerdeki yer ve önemine kavuþtuðunu öne sürmek mümkün deðildir. Bu gecikmeye raðmen ülkemizde
sosyal diyalog belli bir aþamaya gelmiþtir. Sosyal taraflar arasýnda menfaat çatýþmasý
temeline dayalý geleneksel sistem, sosyal ortaklar arasý uzlaþma ve iþbirliði esasýna
dayanan yeni bir yapýlanma süreci içine girmiþtir. Halen ülkemizde Sosyal diyalog
temelinde batýdaki örnekleri aratmayacak güzel uygulamalar imza atýlmaktadýr. Ancak
gerekli geliþim için kurumlaþma noktasýnda sistemde alt yapý bakýmýndan yetersizlikler bulunmaktadýr. Bu nedenle ILO standartlarý esas alýnarak Anayasa baþta olmak
üzere, çalýþma hayatýný ilgilendiren mevzuatta deðiþiklikler yapýlmasý ve toplumda
uzlaþma kültürünün geliþtirilmesi büyük önem arz etmektedir.
Bu Anlamda Sosyal Diyalog Mekanizmalarýnýn Geliþtirilmesine Ýliþkin Öneriler
1- Sosyal diyalog konusunda kültür oluþturma, sosyal diyalogun kurumlaþmasý
için kurallarýn, haklarýn ve yetkilerin oluþturulmasý, SD platformlarýna örgütlerin oransal
katýlýmýna özen gösterilmesi,
2- Güçlü toplumsal örgütlenmenin önünün açýlmasý,
3- Güçlü sendikalýðý özendirme ve bölünmüþlüðü önlemek için iþkolu sayýsýný
azaltmk gerekmektedir. Bu amaçla halen yürürlükteki sistemin bu çerçevede
düzeltilmesi amacýyla 2821 Sayýlý Sendikalar Kanununun 60. Maddesinde iþkollarý
sayýsýnýn 18 e indirilmesi çalýþmalarýnýn bir an önce sonuçlandýrýlmasý,
4- Sosyal diyalog konusundaki AB direktiflerini mevzuatýmýzla uyumlu hale
getirmek için çalýþmalarý biran önce baþlatmak,
5- Küçük ve orta ölçekli iþletmelerin bulunduðu sanayi bölgelerinde ortak iþ
konseyleri oluþturmaya çalýþmak,
6- Üçlü sosyal diyalog mekanizmalarý içindeki yapýsal farklýlýklarý gidermek
yönünde çalýþmalar baþlatmak,
7- Ýkili, üçlü ve çok taraflý SD mekanizmalarýnýn daha etkin hale getirmek için
tüm sosyal taraflarýn mutabakatý ile davranýþ kurallarý oluþturulmasý ve buna devlet
dahil tüm sosyal taraflarca riayet edilmesi,
8- Çalýþma Meclisini daha aktif hale getirmek,
9- Ýþçi Temsilciliðini kurumsallaþtýrmak
10- Ýþyeri Danýþma ve Disiplin Kurullarýný yaygýnlaþtýrmak
11- STK larýnýn sadece kendi çýkarlarýný deðil ayný zamanda kamu menfaatleri77
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ni de göz önünde bulundurma yolundaki faaliyetlerini artýrmak,
Sosyal diyalog bir uzlaþma kültürüdür. Toplumlarýn tüm kesimlerini ilgilendirir.
Çaðdaþlýðýn ve geliþmiþliðinde önemli bir göstergesidir. Batý toplumlarý diyalogu ikinci
dünya savaþýndan sonra endüstri iliþkileri dediðimiz çalýþma hayatýna dahil etmiþler ve
çok yoðun bir þekilde de kullanmaktadýrlar. Türk toplumunun da bu konuda deneyimleri vardýr ve kullanma zamaný da geçmektedir. Sosyal taraflar, bir an önce iþ konseyleri , çalýþma komiteleri ve iþçi temsilciliði vb çaðdaþ uzlaþma modellerini hayata
geçirmelidirler. Sonuç olarak bir anlamda görüþlerin paylaþýmý denilen ve öz
kültürümüzde esasen köklü temelleri olan SD kurumlarýnýn þekil ve alt yapý olarak AB
normlarýna uygun bir þekilde düzenlenerek hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu sayede iþçi, iþveren, sivil toplum kuruluþlarý ve nihai olarak Türk toplumu yýllardýr bedelini aðýr ödediði, sýk yaþanan yapay, verimsiz kýsýr çekiþme handikaplarýndan (kriz nöbetlerinden) kurtularak kalkýnmanýn temel þartý olan barýþ ve istikrarý
yakalayabilecektir.
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