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Bu gall§mada, giinijmiiz endiistri ili§kileri ve i§ hukuku giindemi’nin ilk Slralarlna yerle§en
ekonomik ve sosyal kararlarln allnma siirecine sosyal taraflarln katlllmlna iligkin kavramlarla il-
gili agklamalara ve sosyal diyalogun tilkeler dfizeyinde kurumsallagmaSI igin gerekli 6nk0§ullara
iligkin genel bir degerlendirmeye yer verilmigtir.

Terminoloji

Pazar ekonomisine sahip filkelerde ézellikle geligmig klta Avrupa31 iilkelerindeki endfistri
ili§kileri sistemlerinde ulusal diizeyde kurulu olan ekonomik ve sosyal konseyler, sosyal diyalo—
gun gergeklegtirildigi gegitli platformlarln en 6nemlisi, en yaygln kullamlanl, en fazla tanlnanldlr.

Ekonomik ve sosyal politikalar igin sosyal taraflarm igbirligi, ilk bak1§taki yallnllglnln ak-
sine ban terimlerle ilgili aglklamalarl gerekli kllmaktadlr.

Oncelikle “ekonomik ve sosyal politika” terimi, genig anlamlyla, piyasaya ve piyasadaki ak-
térlere yénelik yaklaglmlan anlatlr. Kavramm ekonomi yam, 6rnegin enflasyonun kontrol altlna
allnmasma yénelik énlemler, biitge aglklarl, gelir daglllml, i§sizlik, gégmenler ile geng iggilerin ig-
giicii piyasasma kat111mlar1 gibi gegitli alanlardaki kararlarl kapsar. Sosyal politika kavraml ise eko-
nomik ve sosyal konseyin dogdugu yer olan Fransa’ daki uygulamalardan hareketle ortaya glkmlg-
t1r. Sosyal politika, biraz aglmlanarak “emege” ya da “gallgma yagamlna ve sosyal olaylara” yéne-
lik politika olarak tanlmlanabilir. Geleneksel olarak bu tiir gallgmalarda “ekonomik ve sosyal po-
litika ve kararlar” terimi kullanllmaktadlr. Béylece, ekonomik ve sosyal politikaya igsel olan siya-

(*) Bilkent Universitesi Hukuk Fakfiltesi.
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sal boyut da kazandirllmis olmaktadlr. Ekonomik ve sosyal politika kavrammin kapsammin genis-
ligi ulkeden iilkeye degismektedir. Ornegin egitim ile is giivenligi ve saghgi gibi alanlardaki iic ta-
rafl1 isbirligini kimi iilkeler bu kapsama alirken, digerleri kendi kapsamlarmi, makro-ekonomik
politikalarln ve ucretlerin belirlenmesiyle ilgili duzenlemelerle smlrlandirmaktadlrlar.1

Ekonomik ve sosyal kararlarln olusumu siirecinde hiikiimetler, isveren ve isci orgiitlerinin
° 33 CCaralarinda olusan iliskiler icin karsilastirilmali callsmalarda kullanllan “isbirligi , sosyal diya-

log”, “katllim”, “iscilerin katllimi” ve benzeri terimler konusundaki karmasikllgi onlemek icin
de kisa bir aciklama gereklidir. ILO yaygin bicimde “iic tarafl1 isbirligi” (tripartite cooperation)
kavramim kullanmaktadir. Bu, zorunlu olarak hayli esnek bir ifadedir. Ciinkii, isci ve isveren tem-
silcilerinin, politikalarm belirlenmesine katllimlari, gerek bicim gerekse yogunluk aclsmdan iilke-
den iilkeye onemli farkliliklar gostermektedir. U9 tarafll isbirligi, en dar anlamiyla isci-isveren ilis-
kileri ile sosyal ve ekonomik alanlardaki politikalarln gelistirilmesinde ve uygulanmasmda hiikii-
met, isveren ve isci orgiitleri temsilcileri arasmda uglu bir etkilesimi ifade eder. Daha genis anlam-
da ise, bu isbirliginin kapsamma isverenlerle sendikalar arasmdaki ikili iliskiler de girer ki, bura-
da hiikiimet, iki taraf arasmdaki iletisim ve etkilesimin kurumsal ortam1n1 hazrrlayan ve bu ha-
21rliktan sonra geri cekilen sessiz ortak durumundadlr.

Gerek iki gerekse tic tarafl1 diizenlemeler, hiikiimetler icin genellikle istisari bir nitelik ta-
sirlarsa da belirli bir donem icindeki uygulamalarln cercevesini belirleyen anlasmalara ya da sos-
yal paktlara zemin olusturan pazarllklari da icerebilir. Ayrica, sosyal ve ekonomik politikamn uy-
gulanmasmda, hiikiimetlerle isci ve isveren temsilcileri, sosyal giivenlik, is giivenligi ve saghgl gi-
bi alanlarda iic tarafll kurumlarm giindelik faaliyetlerini de yonetebilirler.

U9 tarafl1 isbirligi tam olarak gelistiginde, zaman zaman “sosyal ittifak” (concertation) ad1
verilen sosyal diyalog duzeyine de ulasabilir. Bu asamada isci ve isveren kesimlerinin temsilcileri
ile hiikiimetlerin artlk belirgin bir refleks gelistirmis olduklarlndan soz edebiliriz. Bu refleks saye-
sinde, taraflar arasmda, ekonomik ve sosyal politikalarla ilgili biitun konularda uyumlu ve cok
yonlii davranmak iizere bir mutabakat araylsl ortaya cikar. “lttifak” (concertation) lngilizce ko-
nusan, ama isci-isveren iliskilerinin ve siyaset bilimi alanlarimn disinda olan kisiler icin yabanc1
bir terimdir. Oyle ki, kisaltilmis lngilizce sozliiklerde bu sozcuge rastlanmaz bile. Kokeni Latince
olan bu sozciik, FranSIa concertation ve ltalyanca concertazione sozciiklerinden tiiretilmistir.
Aym sozcuk lngilizcede genellikle “isbirligi” (cooperation) ya da “katilim” (participation) karsi-
llgi kullanilir. Ne var ki, sozciigiin kapsaml, tek basma isbirligi ya da katlllm sozciiklerinin gag-
r1§t1rabileceginden daha genistir.2 Bu baklmdan ittifak sozciigiiniin en iyi karsiligi, belki de Her-
nandez Alvarez taraflndan onerilen karslllktlr. Bu tanima gore ittifak, sosyal taraflar arasmdaki
diyalog yoluyla mutabakata ulasma siirecidir.3

1 Trebilcock, Anne et a1, Towards Social Dialogue: Tripartite cooperation in national economic and social policy making, ILO, Gene—
va, 1994, 3.4.

2 (Terminoloji ile ilgili konuda yukaridaki aciklamalar ve daha genis bilgi icin bkz. Trebilcock, 53-5.).
3 Bkz. Hernandez Alvarez, Oscar, Latin Amerika, (in Trebilcock), 5.347 vd.
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“lsbirligi” ve “kat111m”dan “sosyal diyalog”a donusen terimsel degisiklikler son zamanlar-
da ozellikle Avrupa Callsma Konseyleri (European Works Council - EWC) uygulamalari basla-
diktan sonra “iscilerin katiliml” (employee involvement) ile de ifade edilmeye baslanmistir.“

“Uc tarafli isbirligi” ve “sosyal diyalog” terimlerinden hangisini tercih ederseniz ve kulla-
nirsaniz her ikisi de bir olcude menseini ve gelisimini ILO’nun iiclii yapisindan (tripartite) alir ve
bu iiclii yapmin taraflarini hiikiimet, isveren, isci sendikalari iicliisii olusturur. Bu nedenlerledir ki
ILO, calismalarinda ve belgelerinde iic tarafli katilimin, tic tarafli isbirliginin, sosyal taraflan bir
sosyal diyaloga dogru yonlendirdigini kabul ve ifade eder.

ILO’da Uglii Yapl ve Endiistri lliskilerindeki Rolii

ILO’nun kendi tic tarafli (tripartism, trilateralism) yapilanmasn organlarinin, hiikiimetle-
rin yamSIra isci ve isveren kesimlerinden temsilcileri de icermesi, ILO’ya Birlesmis Milletler siste-
mi icinde kendine ozgii bir yer saglar. ILO, iic tarafli isbirligini kendi iiyesi olan iilkeler icin de
ozendirmektedir. Bu amacla, calisma yasam1n1 etkileyecek sosyal ve ekonomik politikalarin belir-
lenmesinde ve uygun oldugu durumlarda da uygulanmasmda isci ve isveren kesimlerinin de kati-
limlarlni ongoren bir “sosyal diyalogu” savunmaktadlr. Diinyanin bircok iilkesindeki ekonomik
dalgalanmalar ve demokratiklesme siirecinde karsilasilan sorunlar, ILO’yu sosyal diyalogun ye-
niden canlandirilma31 yolunda cagn yapmaya yoneltmistir.5

ILO, Birinci Diinya Savasi’nin ardindan barisi korumanin araclarindan biri olarak kurul-
mustur; ILO Anayasa81 da Versay AnlasmaSI’nin bolumlerinden birini olusturmustur.6 ILO, isle-
vini iki kanaldan yerine getirmektedir. Bunlardan birincisi, calisma yasamina iliskin uluslararasr
standartlar belirlemek, digeri ise teknik yardim saglamaktlr.

ILO endijstri iliskilerinin ve sosyal diyalogun temel ilkeleri olan sendika ozgiirliigiinii ve
toplu pazarligi daima ve lsrarla destekleyegelmistir. Endiistri iliskileri ile dogrudan ilgilenmeyerek
bunun yerine giiciinii hiikiimetler, isverenler ve isci sendikalarlnin haZIrladiklari sozlesme ve tav-
siyelerle yeni is kurallarmin, standartlarin vazedilmesi callsmalarina odaklamistlr.7 Calisma yasa-
m1 ve sosyal konularda hiikiimetlerin isveren ve isci kuruluslari temsilcileri ile siirekli danisma

4 Weiss, Manfred, Employee Involvement in the European Community, Ankara, 2007, Callsma ve Sosyal Giivenlik Bakanligi, Sosyal
Diyalog Projesi 19 KaSIm 2007 Callstay Raporu.

5 1992 yllmda yapilan UluslararaSI Callsma Konferansfna katllan delegeler, Genel Direktorun, iic tarafll uygulamalarin demokrasiyi
saglamlastlracagmi vurgulayan Demokratiklesme ve ILO ba§llkll raporunu tarnstllar. Raporda belirtildigine gore, iilkeler “diyalog,
damsma ve uzlasmanin, halen siirmekte olan krizden kurtulmayl saglayacak, sosyal acldan kabul edilebilir bir ekonomik politikanin
gelistirilip uygulanabilmesi acismdan gecilmesi gereken zorunlu asamalar oldugu” yolundaki goriisii benimsemektedirler (ILO: De—
mocratisation and the ILO, Report of Director General, International Labour Conference, 79th Session, Geneva, 1992, p. 45). ILO,
aym yil, tic tarafllhgl gelistirmek icin yaptigl olagan calismalara ilaveten, biri Avrupa’da digeri Latin Amerika’da iki yuvarlak masa
toplant1sm1 destekleyerek bu iki bolgede sosyal diyalog uzerine goriis allsverisi ortami olusturmustur.

6 Anayasa, iic tarafl1 bir genel konferansm en azmdan yilda bir kere t0planmasm1 ongormektedir. Uye iilkeler bu konferansa oy hakla—
r1 bulunmak iizere iki hiikiimet, bir isci ve bir de isveren temsilcisinden olusan birer delegasyon gondereceklerdir (ILOAnayasa81, mad-
de 3, paragraf 1). ILO’nun Yonetim Kurulu icin de buna benzer, ancak dalla dar bir ii; tarafli yapi ongoriilmektedir.

7 Kaufman, Bruce E., The global evolution of industrial relations, events, ideas and the IIRA, ILO, Geneva, 2004, 5.559.
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iginde olmalari, 1919 tarihli ilk Uluslarar331 Caligma Sézlegmesinden ba§layarak bugiine kadar
UluslararaSI Caligma Konferans1 tarafindan kabul edilen 187 sézlegme ile 198 tavsiye kararina
damga vuran ortak bir ('3zelliktir.8

Konferans 1960 yilinda Dan1§ma (Sinai ve Ulusal Diizeylerde) Tavsiye Karar1n1 (113 sayi—
11 karar) benimsemigtir. Bu karar “kamu yetkilileri ile iggi ve igveren kesimleri arasmda Sinai ve
ulusal diizeylerde etkili bir dan1§ma ve i§birligi siirecinin geligtirilmesi igin iilke k0§ullar1na uygun
diigen (inlemlerin alinmasmi” 6ng6rmektedir. Burada amaglanan, kar§1likli anlay1§ ve iyi iligkiler
ortaminin geligtirilmesidir. Daha somut olarak séylenirse:

Bu damgma ve i§birligi, ézel olarak agagidakileri hedeflemelidir:
a. i§gi ve i§veren kuruluglarinin, kendilerini ortaklaga ilgilendiren konularda, miimkiin ol-

dugu élgiide iizerinde uzlagilmig géziimlere varmalarini saglayacak bir ortak degerlendirme sure-
ci ve

b. yetkili kamu kuruluglarinin, agagidaki konularda, iggi ve igveren kuruluglarinm gériigle-
rine, 6nerilerine ve yardimlarina miimkiin oldugu élgiide bagvurmalan:

(i) kendi gikarlanni ilgilendiren yasa ve yénetmeliklerin haZIrlanmaSI ve uygulanmasu
(ii) istihdamin érgiitlenmesi, mesleki egitim ve yeniden egitim, iggilerin korunmasu sanayi-

de giivenlik ve saglik, iiretkenlik, sosyal giivenlik ve refah gibi alanlarda sorumluluk iistlenecek
ulusal organlarln olu§turulma51 ve galwtmlmasg ve

(iii) ekonomik ve sosyal kalkinma planlarinin ha21rlanma81 ve uygulanma51.
Genel ilkelerin a§1r1 esnek ifadesini igeren 113 sayill Tavsiye Karari, dan1§ma ve i§birli§i-

nin, i§§i ve igveren kuruluglarin géniillii girigimleriyle, kamu gérevlilerinin bu s‘iireci kolaylagtirl-
c1 eylemleriyle, yasalar veya diger hukuki diizenlemelerle ya da bu ikisinin bir bilegimiyle saglan-
maSI gerektigini belirtmektedir.9

Uluslarara31 Caligma Konferan51, uluslararam gall§ma standartlarlnin gériigiilmesinde,
onaylanmasmda ve uygulanmasmda i§gi ve i§veren kurulu§lar1n1n ézgiirce segilmig temsilcilerinin
yer almasml saglamak amaCIyla 1976 tarihinde U9 Tarafli Dan1§ma Sézlegmesini (No. 144)10 V6

8 UluslararaSI Caligma Konferanslan tarafmdan kabul edilen sézlegme say151 1 Ocak 2008 itibariyle 187, tavsiye karari sayISI 198’dir.
9 Aslinda bu Tavsiye Karari’nln kékeni Ikinci Diinya Sava§1 6ncesine dayanmaktadir. 1930’lar1n ortalanna gelindiginde, tic; tarafli i§-

birligini kendi bagma bir madde olarak Konferans giindemine alma dii§iincesi zaten belirmigti. 1941 yilinda yapllan UluslararaSI Ca-
ligma Konferan31 ‘nin 6niinde bu amaca yénelik iki rapor vardi.

Bunlardan biri, kamu yetkilileri ile i§qi ve i§veren kuruluglan arasmdaki i§birligi ile, digeri de devlet—igveren-iggi i§birliginde sava§
déneminde meydana gelen geligmelerle ilgili idi. Bu tarugmalar, 1944 tarihli Konferans’m, ILO AnayasaSI’na eklenen temel bir belge
olarak Philadelphia Bildirgesi’ni benimsemesinin” 6ni'1nii agtl. Séz konusu Bildirge ILO’nun “...iiretimde etkinligin siirekli olarak ar-
tirilmasmda i§letme yénetimleriyle iggilerin i§birligini, iggilerin ve i§verenlerin sosyal ve ekonomik 6nlernlerin belirlenip uygulanmasm-
da birlikte gallgmalarlm” daha da geli§tirme roliinii vurguluyordu (Parag. III (e). 1947 yilindaki UluslararaSI Caligrna Konferanm, bu
Bildirge’nin takibi olarak, érgiitlenrne ve toplu sézlegme hakki; uzlagtnrma ve hakernlik ve nihayet kamu yetkilileri ile i§gi ve i§veren
kurulu§lar1mn i§birli§i gibi ilgili konularl gézden gegirrne karari aldl. 1948’den 1951’e kadar, sonuncusu hariq biitiin bu konularla il-
gili gegitli belgeler haz1rland1. Orgiitlenme ve toplu” sézle§me ézgiirliigiine ili§kin standartlar, ILO’nun ideolojisinin ve etkinliklerinin
omurgasmi olusturur.

10 Avustralya’da Avustralya Iggi Sendikalari Konfederasyonu ile I§gi Partisi arasmdaki geleneksel baglanti, “Uyum” adi verilen sosyal
antlagmamn ve onu izleyen diger antla§malar1n olugmasmda Ememli bir rol oynamigtir.
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gene ayn1 yll U9 Tarafl1 Danisma Tavsiye Karar1n1 (ILO etkinlikleri, No. 152) benimsemistir. Bu
Anlasma ve Tavsiye Kararl, kalkinmakta olan gesitli iilkelerdeki iig tarafll organlarin bigimlenme—
sini onemli olgiide etkilemistir.

Bunun disinda, aradan gegen zaman iginde, ILO konferanslarina katllan delegeler, ii; ta-
rafll danlsmanln daha somut bigimde sahiplenilmesi igin gesitli tavsiyelerde bulunmuslardm Gr-
negin, 1991 ylllndaki Uluslarar351 Gallsma Konferan51 (UGK) hiikiimetlere gagrida bulunarak,
ozellikle yaplsal uyum siireglerindeki ekonomik ve sosyal kalkinma programlarlnin ha21rlanma-
smda ve uygulanmasmda isgi ve isveren kuruluslarlnln tam kat111m1n1 saglamalarlni istemistir.11

Sosyal Diyalogun AB Baglaminda Tammi

ILO’nun yukarlda yaptiglmlz agiklamalara dayanan tanlmlna gore sosyal diyalog, hiikii—
met, isveren ve isgi kesimi temsilcilerinin ekonomik ve sosyal politikalara iliskin ve ortak ilgi alan-
larlna giren konularda gergeklestirdikleri kar§llll<ll bilgi aktarlminl, goriis alisverisini ve her tiir
miizakereyi kapsar.12 Sosyal diyalog tan1m1 ve kavrami, iilkeden iilkeye ve bolgeden bolgeye fark-
llllk gosterir ve bu kavram halen bir olusum sureci igindedir.13

AB baglaminda sosyal diyalog ise Avrupa diizeyinde, sosyal taraflarin katildiklari ortak
danlsma sfirecini anlatan bir terim olup sosyal taraflarin kendi aralarinda tartismalar, miizakere-
ler, gorusmeler yapllir, ortak goriisler gelistirilir, olusturulur. Kimi zaman da sosyal taraflarla AB
kurumlan arasmda goriismeler gergeklestirilir. Endiistri iliskilerinin kalitesi ve sosyal diyalog bu
niteligi nedeniyle Avrupa Toplum Modeli’nde merkezi onemde bir yere sahiptir.14

Avrupa Birligi baglaminda sosyal diyalog, yukarlda da deginildigi gibi Avrupa diizeyinde-
ki sosyal taraflarln katlldlklarl ortak danlsma siirecini anlatan bir terimdir. Bu kapsamda, sosyal
ortaklar arasmda paylasllan verilere dayall muzakereler yaplllr, ortak goriisler gelistirilir ve kimi
zaman da sosyal taraflarla Avrupa Birligi kurumlarl arasmda goriismeler gergeklestirilir. Sosyal
diyalog Avrupa toplum modelinin merkezinde onemde bir yer tutar. Laeken ve Barcelona’da ya—
pilan Avrupa Konseyi toplantllarlnda ve bunlarin oncesindeki sosyal zirvelerde, Devlet veya Hij-
kiimet Baskanlari, sosyal ortaklar ve Komisyon, Birlik iginde olsun, aday iilkelerde olsun, mo-
dernlesme ve degisimin saglanmasmda sosyal diyalogun roliinii vurgulamislardlr. Sosyal diyalog

11 Avustralya’da Avustralya Isgi Sendikalarl Konfederasyonu ile Isgi Partisi arasmdaki geleneksel baglantl, “Uyum” ad1 verilen sosyal
antlasmanin ve onu izleyen diger antlasmalarln olusmasmda onemli bir rol oynam1st1r.

12 Arrigo, Gianni/ Casale, Guiseppe, Glossary on Labour Law, Industrial Relations and European Institutions, ILO, Geneva, 2003,
8.214.

13 Sosyal diyalogun igerigini, endiistri iliskilerininki ile karsilastlrmak sorunlu bir konu olup, bu kisa galismanln disinda kalmaktadir. Bu
konudaki gesitli ve farkll akadernik goriislerle ilgili ipuglarl igin bkz. Bruce E. Kaufman, 3.562-565, endiistri iliskilerinin gelecegi hak-
kinda, 5.621-631.

14 Blanpain, Roger, “The European Union and Employment Law”, 5.172—174, (in)Comparative Labour Law and Industrial Relations
in Industrialized Market Economies, (Eds. Blanpain, R./ Engels, C. VIIth and revised edition 2001, Kluwer Law International, The
Hague.

Ayrica bknz.: Koray, Meryem, Avrupa Toplum Modeli, Ankara, 2005, 5.143-155. Arrigo, Gianni/ Casale, Giuseppe, 3.215.
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Avrupa Komisyonu taraflndan 1985 ylllnda ba§latllm1§t1r ve Tek Avrupa Senedi’nden bu yana
Anlagma, Komisyondan bu diyalogu geli§tirmesini resmen talep etmigtir. AT Anlagmam uyarlnca
Komisyonun rolu “sosyal ortaklar arasmdaki diyalogu Avrupa duzeyinde geligtirmektir ve bu di-
yalog, iki tarafln bunu benimsemesi durumunda mutabakata dayall ili§kilerin geligmesine imkén
tamyacaktm” Ayrlca, istihdamla ilgili yeni baghk, istihdama yénelik eggudumlu bir stratejinin ge-
li§tirilip uygulanmasmda sosyal ortaklara 6nemli bir r01 tanlmaktadlr. Bu rol, son dénemde Av-
rupa istihdam Pakn baglamlnda daha da énemle vurgulanmlgtlr.

1985 yllmda baglatllan Val Duchesse sosyal diyalog siireci, Avrupa 1§gi Sendikalarl Konfe-
derasyonu (ETUC), Avrupa Sanayici ve 1§V6ren Konfederasyonlarl Birligi (UNICE) ve Avrupa Ka-
mu igletmeleri Merkezi (CEEP) tarafmdan temsil olunan sosyal taraflarl IQ Pazar siirecine dahil
etmeyi amaglamlgtlr (2007 iginde BUSINESSEUROPE i§veren kesimini temsile baglamlgtlr). Bu-
rada Konsey temsil edilmemi§tin Sosyal Diyalog Komitesinin bu toplantllarl, istihdam, egitim,
6§retim ve diger konularda bir dizi ortak aglklama ile sonuglanm1§t1n Komisyona gére, bu Ko—
mitenin énemi ilerde daha da artacaktlr. 1991 Ekim aylnda, UNICE, ETUC ve CEEP ortak bir
karara varmlglardlr. Bu karara gére sosyal ortaklar Komisyonun sosyal alandaki 6nerilerine flig-
kin olarak zorunlu gérug a11§veri§inde bulunacaklardlr ve sosyal taraflarm 6niinde gergeve anlag-
malarla sonuglanabilecek gérugmelere yénelme gibi bir segenek bulunmaktadlr. Bu karar, Birle-
gik Kralllk d1§1nda diger on bir uye devlet Uye Devletler tarafmdan benimsenen Sosyal Politika
Anlagmasmda (ASP) yer alm1§t1r ve Avrupa Birligi Maastricht AnlagmaSI’na eklenmigtir. Ulusal
dit'zeyde, sanayinin iki taraflna da direktifleri anlagma yoluyla uygulama flrsau tan1nm1§tln Top-
luluk diizeyinde, Anlagmada belirli kurallar belirlenmigtir. Buna gére Komisyonun sosyal politi-
ka alanlnda herhangi bir girigimde bulunmadan 6nce yénetime ve iggi kesimine danlgmaSI gerek-
mektedir. Topluluk girigiminin OlaSl yénu konusunda ilk bagta bir gériig allgverigi gergekle§tirile-
cektir. Bu g6rii§ ahgveri§i sonucunda Komisyon Topluluk giri§iminin yerinde oldugunu du§finur-
se, yénetim ve iggi kesimlerinde 6ng6rulen 6nerinin igerigi konusunda dan1§acakt1n Bu iki taraf
ise Komisyona gérug iletecek, gerekiyorsa tavsiyelerde bulunacaktlr. Alternatif bir yol olarak iki
taraf kendi aralarlnda baglmsu bir istigare siireci de baglatabilir ve bu sfireg sonucunda iki taraf
arasmda dogrudan bir anla§maya varllabilir. Bu isti§are sureci yakla§1k 9 ay surebilir ve sonunda
sosyal ortaklarln tintinde §u olasfllklar vardlr: Bir karara vararak, bu kararln uygulanmasma yé-
nelik 6nerilerini Konseye iletmesi igin Komisyondan talepte bulunmak veya aralarmda vardlkla-
r1 karardan sonra, bu kararl iggi-igveren kesimi iligkilerine ézgu kurallar gergevesinde bizzat uy—
gulamak. Ku§kusuz, taraflarln herhangi bir karara varamamalarl da miimkiindiir. Bu durumda
Komisyon gundemdeki 6neri uzerinde kendisi gah§ma ba§lat1r ve ulagtlgl kararl Konseye iletir.

Ancak unutmamak gerekir ki gerek sosyal diyalog kavraml gerek bu alandaki platformla-
rm kuresel gapta kékeni, uygulay1c131 ve iiye ulkeler aglslndan ézendiricisi UluslararaSI Call§ma
Orgutu ve onun SekreteryaSIdlr (ILO).

AB baglamlndaki sosyal diyalog bugiin igin ILO baglammdaki sosyal diyalogdan farkllllk-
lar géstermektedir. AB bir yandan bu kavraml daha dar anlarken ve yorumlarken diger yandan
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da topluluk diizeyindeki sosyal diyalog platformu olan Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nin
(AB—ESK) islevi son yillarda topluluk iginde irdelenmekte ve hatta etkinliginin azalmakta oldugu
gériislerine rastlanmaktadlr.15

Sosyal Diyalog ile Temel Onkosullan

Sosyal diyalogun gergeklesmesini saglayacak temel 6nkosullar asagidaki su dért noktada
toplanabilir:

i. Sendika (")zgiirliigii ve Toplu Pazarlik Alanlarindaki Temel ilkelerin Kabulii

iyi bir sosyal diyalog igin sosyal aktérler giiglii olmalldir. Sosyal diyalogda etkili ve basa-
r111 olabilmek igin isveren ve isgi érgiitlerinin pozisyonlarlni yeni stratejilerle giiglendirerek, gere-
kirse yeniden yapilanmalara yénelmeleri gerekmektedir.

isgi ya da isveren 6rgiitiiniin bagimSIZ ve giiglii olusu ile sosyal diyalog arasmda 90k Siki
bir baglanti vardir.

isgi sendikalan agismdan bu baglanti kendisini ézellikle mesru bir temsil kabiliyetine sahip
olmakla 6nem kazanir. Taraflar igin yapilan en 6nemli elestiri ba21 hallerde “temsil kapasitesi”
taslmayan gruplari igermesidir. Bir érgfitiin temsil kabiliyetinin bulunmaSI bir yanlyla kendisinin
gergekte ne kadar temsili bir 6rgiitlenme olduguyla iliskilidir. Diger yandan da sosyal taraflarla
varllan anlasmaya saygl ve uyum gésterilmesini saglama yetenegi olarak ortaya glkar. Sendikal
hareketlerdeki béliinmeler tic; tarafll isbirliginde basari olasfliginl azaltir. Bu durumda kurulusla-
rm organlarda déniisiimlii olarak yer alma51 ya da ézellikle ekonomik ve sosyal konsey gibi ulu-
sal diizeydeki platformlarda bir arada yer alma simdilik kabul géren géziimlerdir. Sendikalarin
ne kadar destege sahip olduklarl sadece sendikal yogunluk ile yani tek basina iiye olarak ne ka-
dar isgi gektiklerine bakllarak da belirlenemez. Fransa ve ispanya gibi iilkelerde sendikalarin si—
yasal giicii diisiik olan sendikal yogunlugun gok iizerindedir.

Yénetim agisindan 31k 31k giindeme gelen sorun ise tic; tarafli damsma organlannda isve-
renleri temsil eden tek kurulusun isveren sendikalari konfederasyonu olup olmayacagl konusu-
dur. Giiniimiizde isveren konfederasyonlarinin yam mm is ve finans diinyasmin temsilcileri de sos-
yal diyalog platformlarlnda yer almak istemektedirler. Aktif ve biiyiik isveren endiistri sendikala-
r1n1n varligi is ve finans diinyasmln liderlerinin birbirleriyle geliskili isteklerde bulunabildikleri;
kiigiik ve orta élgekli isverenlerin yeterince temsil edilmediklerinden yakinmalarl séz konusu tar-
tlsmalarl daha da derinlestirmektedir. Bu alanda bir baska etken de tarim sektériiniin biiyiik ol-
dugu iilkelerde temsil edilme istekleridir. isverenlerin durumunu etkileyen diger bir faktér de kii-
giik élgekli isyeri sahipleri ile giftgilerin nerede ve nasfl temsil edilecegidir.

15 Guéguen, Daniel, The new Practical Guide to the EU Labyrinth, updated 9th edition, 2006, Brussels, 3.83 vd.
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Hem iggi hem igveren kesimi igin merkezi orgiitlenmeler, i§birligini uygulamada kolayla§-
tirmaktadir. Ancak bu merkezi orgiitlenmelerin giderek geni§ bir §emsiye orgiitiine donugmeleri
halinde, iiyeler adina taahhiitte bulunma yetenekleri de zayiflayabilmektedir.

ii. Gerekli Kurumsal Destek

Saglikli bir sosyal diyalog ortami igin gerekli kurumsal destegi saglayacak olan hiikiimet-
lerdir. Devletin endiistri ili§kilerindeki rolii her zaman onem tagimaktadir. Ancak devletin bu ro-
liinii ne kadar goriinerek, ortaya glkarak oynamam gerektigi de yine endiistriyel ili§kiler sistemi-
nin son zamanlarda 51k tartigilan bir konusudur.

Sosyal diyalogun saglikli i§leyebilmesi igin, Devletin, bu siiregte dogrudan bir aktor olma-
sa bile edilgen kalmamam gerekir. DeVlet, igeilerin ve igverenlerin ozerk kuruluglarinin, herhangi
bir gekince ve misilleme korkusu olmadan, serbestge faaliyet gosterebilecekleri istikrarli bir siya—
sal ve sivil ortami olu§turmaktan sorumludur. Aradaki ba§at ili§ki bieimi resmi anlamda ikili ol-
sa bile, devlet, taraflarln etkin bigimde hareket edebilecekleri hukuksal ve kurumsal ortami sag-
layarak taraflara destek vermelidir.

Sosyal diyalog igin gerekli kurumsal destek saglanlrken, finansal destegin de genel biitge-
lerden kargilanmam gittikge yayginlagan bir uygulamadir. Ancak burada onemli olan finansal
devlet destegine ragmen, sosyal diyalog platformlari olan ekonomik ve sosyal konseylerin ozerk-
lik ve bagimsuliklarini ozenle korumalaridir.

iii. ilgili Biitiin Taraflarin Sosyal Diyaloga Yonelik Bir Kararlilik ve
Sahiplenme lginde Olmalari

Giiniimiizde sivil toplum, yurttaglarin kamusal yagama ve kendilerini ilgilendiren kararla-
rin alinma31 siirecine katilmalariyla belirginlegir. Sosyal diyalog da bu agidan bir sivil toplum ola—
yidir. Sosyal diyalogun aktorleri olan ilgili taraflar bu bilingle farklilagtiklari olgude diyalogu sa-
hipleneceklerdir. Sahiplenme diizeyi de kararliliklarini pekigtirecektir. Diyalog sonucu varilacak
ortak gorugler (joint opinions) her noktada uzla§may1 zorunlu kilmaz. Hatta biitiin noktalarda
uzlagilamadlginl belgeleyen bir ortak gorii§ de bir uzla§mad1r. Onemli olan diyalog kanallarinin
siirekli agik kalmam ve diyalogu sahiplenmektir.

iv. Sosyal Diyalog lgin Gerekli Bilgilere Erigimi ve Kapasitesi Olan,
Giiglii ve Bagimsu lggi/ l§veren Kuruluglarinin Varligl

Birbirine kargit goriigler, her zaman olmasa bile genellikle gergegin algilanlgindaki farkli-
liklara dayanlr. Dolayisiyla, gegitli kesimlerin ayni enfonnasyona erigebilmeleri, bu kesimleri en
azmdan benzer gorii§lere yoneltebilir. Boyle bir bilgi aligveriginden yararlanan tek taraf hiikiimet
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degildir. Bu sayede igverenler de, i§gi sendikalarl da, orta dénemdeki makro-ekonomik geligmeler
konusunda bilgi sahibi olabilmektedir. Taraflar, fig tarafl1 diyalog sayesinde ulusal élgekteki ola-
naklar ve gérfigmelere gizilecek gergekgi smlrlar konusunda daha iyi bir kavraylga ulagabilirler.

Gerekli bilgilere erigim kadar finemli olan bir diger husus edinilen bilginin dogru algllanlp
degerlendirilebilmesidir. B‘u nedenle de sosyal taraflarln nitelikli uzmanlara gereksinimi aglktlr.

Ortak verilerin kullamlmaSI diyalogun dogru yfirfimesi igin garttlr. Bilgilendirme sadece
hfikfimetlerden iggi ve igveren 6rgfitlerine degil; buna ilaveten igverenlerden de iggi 6rgfitlerine yé-
nelir. Bilgiye erigim ve bunun nasfl kullanllacaglnl bilme fig tarafll kararlann bagar131 igin bir 6n-
koguldur.16

Karglt menfaat gruplarlnln ayn1 bilgiye erigebilmeleri bu kesimlerin en azmdan benzer g6-
rfiglere yénelmesine neden olabilir. Uzlagmaya yénelik bir diyalogun varhgl sosyal taraflann ye-
terli bilgiye erigebilmelerine ve bu bilgiyi dogru algllaylp nasfl kullanacaklanm bilmelerine bagh-
d1r. Cfizfimler konusunda olmasa bile kargllagllan temel sorunlar fizerinde ortak anlay1§lara sahip
olmak da uyugmazllklarl gézmeye yard1mc1 olacaktlr. Sosyal taraflarln fig tarafll gallgmalara te—
mel olugturacak bilgileri derlemesi ve degerlendirmesi ve bu verilere dayanarak gérfigmeler igin
gerekli pozisyon belgelerini haZIrlamaSI aragtlrma kapasitesine sahip bir sekreteryanm varllgml
gerektirir. Bu tfir sekreteryalarln sosyal taraflara verecekleri hizmetin teknokratik egilimleri
abartmadan, objektif bigimde ve yeterli élgfide hazulamalarl sonucunda, sosyal taraf temsilcile-
rine hareket serbestisi de blrakacaktlr. ILO, Dfinya Bankasn, OECD, AB gibi uluslarara31 kaynak—
lardan elde edilecek bilgi ve istatistikler de fig tarafll gérfigmelerde yararll olalcaktlr.17

Sosyal Diyalog Bilegimleri ve Bigimleri

Sosyal diyalog, gergeklegtigi filkenin kfiltfirel, tarihsel, ekonomik ve siyasal kogullarlnl dik-
kate allr. Bu nedenle sosyal diyalogun her yere uygun, bir yerden digerine kolayhkla aktarllabile-
cek tek bir tipi yoktur. Sosyal diyalog filkeden filkeye finemli farkllllklar gésterse bile, sendikalag—
ma ve toplu sézlegme ézgfirlfigfi her yerde gegerli temel ilkelerdir. Sosyal diyalogun filke kogulla-
rlna uyarlanmaSI, sfirecin filke filgeginde sahiplenilmesi aglsmdan gok finemlidir. Sosyal diyalog-
la ilgili kurumsal dfizenlemeler, hukuksal gergeveler, gelenekler ve uygulamalar bfiyfik farkllhklar
géstermektedir.

Sosyal diyalog kurumlarl gogu kez bilegimleriyle tanlmlanlr ve adlandlrlllrlar; “iki tarafll”,
“fig tarafll” veya “fig taraf artl” gibi. Sadece igveren ve i§gi kesimlerinin taraf oldugu diyalog me-
kanizmalarl iki tarafll olarak adlandlrlllr. Ug taraf ise hfikfimet, igveren ve iggi kesimlerinden olu-
gur. Kimi durumlarda, ilgili filkeye bagh olmak fizere, fig taraf daha genig bir perspektif kazan-
mak, diger sosyal aktérlerin farkh gfirfiglerini dikkate almak ve daha genig bir mutabakat sagla-

16 Bu konularda daha fazla bilgi igin bkz. Avrupa Birligi’ne Doéru Ekonomik ve Sosyal Kararlara Katlllm, Yeni bir hukuki dfizenleme
igin gallgma metinleri, derleyen ve yaylma haZIrlayan I§lk, Rfighan, Istanbul, 2001, 532-46

17 Trebilcock, 5.41-42.



368 riichan l$lk

mak amac1yla aralanndaki diyalogu toplumun ilgili diger kesimlerine de agabilir ve fig taraf art1
olarak adlandmln:18

Sosyal diyalog, salt bilgi allgveriginden daha geli§l<in anlagmalara kadar gegitli bigimlerde
ortaya glkabilir. Bunlarln en yaygln gérulen bigimleri igin agagldaki 6rnekleri verebiliriz:

a. Bilgi payla§1m1, etkili bir sosyal diyalogun en temel ve vazgegilmez 6gelerinden biridir.
Bilgi payla§1m1 salt kendi ba§1na allnd1g1nda konulara ili§kin gergek bir tart1§ma veya girigim 6n-
gérmez; ancak gene de, diyalogun gerqeklegtigi ve kararlarln allndlgl siireglerin 6nemli bir parga-
51m olugturur.

b. lstigare, salt bilgi payla§1m1n1n 6tesine geger ve taraflarln sonugta daha derin bir diya—
logla sonuglanabilecek gérug allgverigi surecine girmelerini saglar.

c. U9 veya iki tarafl temsil eden organlar, anla§malar1n gérugulmesine ve sonuglandn'llma-
sma katllabilirler. Bu kurumlann gogu istigare ve bilgi paylaglmlndan yararlamrken, kimileri de
baglay1c1 nitelik ta§1yan anla§malar yapma yetkisine sahiptir. 0e bit gérevi olmayan sosyal di-
yalog kurumlan ise normal olarak bakanllklara, yasama gérevlilerine, politikalarl belirleyenlere
ve karar mercilerine dan1§manllk yaparlar.

d. Toplu gérugme, sosyal diyalogun igsel —ve ayn1 zamanda en yaygln— bigimlerinden biri
olman1n 6tesinde, ayn1 zamanda bir filkede 'ug tarafl1 diyalogun ulke élgeginde gergeklegme ka-
pasitesinin de géstergesidir. Taraflar toplu gériigmeleri igletme, sektér, bélge, ulke, hatta gok ul-
keli duzeylerde gergeklegtirebilirler.

Ulke Diizeyinde Sosyal Diyalog Yapllanmalan: Ekonomik ve Sosyal Konseyler

Modern devlet yénetiminin yapllanmasmda ve i§leyi§inde, i§veren ve iggi érgiitlerinin iilke
duzeyinde en 'ust organlarl olan konfederasyonlann, ekonomik ve sosyal kararlarln allnma31 sure-
cinde dogrudan kat11d1klar1 platformlarln ekonomik ve sosyal konseyler oldugu yukanda belirtil-
migti. lgveren ve i§gi konfederasyonlan bu konseylerin sosyal taraflan, sosyal aktérleri olarak ad-
landmllr ve gallgma ya§am1ndaki i§ ili§kilerinde kar§1t gkarlara dayanarak 6rgutlenmi§lerdin Ancak
gunumuzde giderek igveren ve i§§i sendikalarl ile birlikte, ilgili alanlarda faaliyette bulunan kamu
tiizel kigileriyle, dikkate al1nma51 gereken yogunlukta uyesi ve me§ru bir temsil yetenegi olan STK’lar
da birer sosyal paydag, taraf olarak ulke ekonomisini ve sosyal ya§am1n1 ilgilendiren, etkileyen ka-
rarlarln olugumuna katllmaya ba§lam1§lard1r.19 Yurttaglar sivil girigimlerde tek baglarma gergekleg-
tiremeyecekleri amaglar igin ézgurce toplanlrlar. Sivil t0plum kurulu§lar1 (STK) olarak gunluk dile

18 Koray, Meryem/ Celik, Aziz, Avrupa Birligi ve Turkiye’de Sosyal Diyalog, Ankara, 2007, 5.190-198.
19 Ekonomik Sosyal Konsey baglamlnda “Sivil Toplum” kavram1n1 irdeleyen bir makalesinde Yorgancn, Ahmet Ecmel, “Sivil Toplum Or—

giitii kavram1n1 devlet ve kamu sektérii haricinde olu§an ve eylem ve etkinliklerini hfikfimet, parlamento, siyasi partiler ve burokrasi
iizerinde odaklayan glkar ve bask1 gruplarl” olarak tanlmlar ve sivil toplumun “Antik-Ortagag”, “Modern-Burjuva” veya “Liberal-
Sosyalist” kavram ikilemlerinin Tocqueville, Durkheim, Weber gibi dugunfirlerin 6nderliginde modern sivil t0plum anlay1§1n1n §u beg
ana 6ge etraflnda uzla§ma81n1 sagladlglnl vurgular:

— Sivil t0plum, gegitli diizeylerde ve alanlarda 6rgfitlenmi§tin
— Sivil t0plum fiyeligi génfilluliige dayann‘.
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giren bu birlegmeler, 6nemli bir ad1m daha atllarak “argutlu”lugun de ézellikle gergeklegrnesi ve
vurgulanmaSI ile gunumuz toplumunda, gagdag devlet yapllanmasmda yerlerini almaktad1rlar.2°

Sosyal taraf kavraml ise, 6rgutlu sivil toplum olmanln geregi ve sonucu, gegitlenerek genig-
lemektedir. Sadece igveren ve i§gi sendikalarl degil, erkini ispatlamlg, megruiyetini temsil yetene-
ginde bulan sivil toplum kurulu§lar1 ile sosyal aktérlerin saflan guglenmig ve zenginlegmigtir. Dev-
let, sosyal taraflarln bu forumlarlna bazen aktif, bazen de pasif sessiz bir aktér olarak katlllr.

Taraflarm sosyal diyaloga girerek karar alma sfirecine katk1da bulunmalan ile bir yandan
ekonomik, sosyal istikrar ve bar1§ gergeklegirken; diger yandan da kat1l1m nedeniyle demokratik
yénetimler giiglenmektedir.

Ekonomik ve sosyal konseyler uygulamasmln demokrasilerin geligtiéi ulkelerdeki yerle§il<-
ligi kesinlikle bir tesaduf degildir. Avrupa Birligi baglamlnda Batl, Kuzey ve Guney Avrupa iiyesi
ulkelerde bu konseylerin ge§itlili§i ve rolii yadsmamaz. Aynl baglamda; AB’ne son buyuk genig-
leme siirecinde uye olan Orta ve Dogu Avrupa ulkelerinin de hemen hepsinin kadmlar ile erkek-
ler, geneler ile ya§lllar, yerliler ile yabanc1lar arasmda egitligin ve dayan1§man1n var olacagl bir
toplum igin gegtigimiz ylllarda hlzla bu platformlarl olu§turma gabalan Turkiye’nin dikkatle in-
celemesi gereken bir olgudur.

Turkiye’nin de sagllkh bir sosyal diyalogun yararlannl igtenlikle benimseyip, sosyal taraflar
arasmdaki kanallarl agmaSI, gerekli kurumsal ortamlarl olugturmasn onlarl etkili bir sosyal diyalo-
ga ézendirecek, davran1§larda bulunmaSI garttlr.21 Sosyal diyalogun sosyal taraflarmln, aktérlerinin
ge§itlili§i, sosyal baglarl gfiglendirecektir; diyalogu daha verimli kllacaktlr; formel ile enformel eko-
nomi, vas1fl1 ile va51f51z, gene; ile yagh, kadln ile erkek, yerli ile yabanc1 iggiler arasmdaki egitsizlikle-
ri azaltacaktlr. Egitsizliklerin azalmaSI ise bizatihi sosyal diyalogu guglendirecektir. STK’larln dina-
miklegmesi, 6rgutlii sivil toplumun geligimi, ya§ad1g1mlz dénemin 6nemli bir dénemee nOktaSldlI‘.

Ekonomik ve sosyal konseyler sadece toplu i5 sézlegmelerinin pazarllk masalarlnda g1kan
uyu§mazhklar1n1 gézen, karara baglayan mekanizmalar degildir. Salt bu amaqla da forumlar olug-
turulabilir ve ézellikle ekonomik kriz dbnemlerinde bfiyuk yararlar saglanabilir. Hatta bu tijr dar
kapsamh forumlarln sosyal taraflan, sadece igveren ve iggi sendikalarl olabilir. Ancak gunumuzde

— Sivil toplum hukuk taraflndan dfizenlenir, mengei demokratik ilkeler ve insan haklandlr.
— Sivil toplum hukuk taraflndan temsil edilebildigi ve ortak iradenin olu§tu§u bir zemindir.
— Sivil toplum, devletin kendi elindeki ball yetkilerini, devletin onay1 ile iistlenir.
Bkz. Yorgancn, Ahmet Ecmel, Bask1 ve Clkar Gruplanndan Crgijtlu Sivil Topluma Dogru, Elegance, International No:50, Yaz

2000, Istanbul, 5.80-86.
20 lgveren ve iggi sendikalarmm birer hiikiimet d1§1 kurulug oldugu dogrudur, ama bunlarln STK olarak da adlandlnlmalan, STK’nln gok

geni§ bir tamml aglsmdan dogru olsa da teknik baklmdan kanaatimizce tarngmahdm l§veren ve iggi sendikalan STK’larln fistiinde,
daha 6rgi'1tlii ve gok daha geni§ yetkilere sahiptir: Toplu i§ sbzlegmesi akdetmek, toplu i§ uyugmazllgl glkarabilmek

21 Tfirkiye’de ekonomik ve sosyal konseye ili§kin hukuki dfizenleme, 17.03.1995 ile 28.06.1999 arasmda glkarllan aln Bagbakanllk Ge-
nelgesi ile yapllmaya gahgllmlgtlr. 20.04.2001’de yaylmlanan 4641 saylll Ekonomik ve Sosyal Konsey’in Kurulugu, Callgma Esas ve
Yéntemleri hakkmda Kanun ile de diizenleme yasaya dayandlrllmlgtlr. Bu hukuki duzenleme metinleri ve degerlendirmeler igin bkz.
Iglk, Riighan, 3.143-158.

Turk Ekonomik Sosyal Konsey Yasas1 ile getirilen duzenlemeye ili§kin ele§tiriler ve yeni duzenleme girigimi igin bkz. Koray, Mer-
yem/Celik, Aziz, 5.414-416.
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ekonomik ve sosyal konseylere daha genig bir agldan bakllmakta, onlardan daha etkin ve yaygm ig-
levler beklenmektedir. Bu konseylerin asfl amac1 zenginlegtirilmig sosyal aktérlerle sosyal bar1§a ve
ekonomik bfiyfimeye dogrudan katkl saglamaktlr. Bu da, bagka haklarln yam Slra, dernek ve sendi-
ka kurma ézgfirlfigfi ilkesinin tam olarak tanlnmasml gerektirir. Gergekten de, daha yakmdan ba-
klldlgmda, siyasal demokrasinin, piyasa ekonomisinin ve fig tarafllllgln birbirinden ayrllamayacagl
gérfilfir. igin fizfinfi sfiylemek gerekirse, fig tarafllllk, siyasal demokrasinin ve serbest piyasa ekono-
misinin temelini olu§turan ilkelerin sosyal iligkiler alanlna aktanlmasmdan bagka bir §ey degildir. Bu
alanda ézellikle fine glkan ilkeler ise, fizgfirlfik, gogulculuk ve allnan kararlarln etkileyecegi ki§ilerin
bu kararlann alln1§ sfireglerine katllmalarldlr. Sanayilegmig piyasa ekonomilerinin deneyimi, siyasal
demokrasinin, serbest piyasa ekonomisinin ve fig tarafllllgm birbiriyle yaklndan baglantlll oldukla-
r1n1 ve aralarlndan higbirinin diger ikisi olmaksmn gergeklegemeyecegini géstermektedir.

Ug tarafll mekanizmanln dfizgfin iglemesi yalnlzca birbirinden ayrl ve 62erk fig tarafm var-
llglnl fingérmekle kalmaz, ayrlca taraflardan her birinin kendi iglevlerini gerektigi gibi yerine ge—
tirebilecek durumda olmasml zorunlu kllar. Bu son kogul, ézfinde, arada makul bir gfig dengesi
olugturacak bigimde, sosyal taraflarln tek tek her biri taraflndan yerine getirilmelidir. Hfikfimet-
ler, ézellikle de gallgma bakanllklarl, gerektiginde uyu§mazllklar igin érnegin, dfizenleme, tegvik,
uzla§t1rma ve arabuluculuk ve uygunsa hakemlik gibi degi§ik roller fistlenebilmelidir.

Kugkusuz, bu rol fistlenimi yerlegik usul ve uygulamalara gfire gergeklegmelidir. Taraflar-
dan diger ikisi ise -i§verenler ve i§giler- hareketlerinden sonug alabilecek, temsil ettikleri kesimler
adlna séz séyleyecek derecede yeterli temsil gficfine ve megruluga sahip, etkinlikleri igin gerekli
kaynaklara ulagabilecek ve gérevlerini gerektigi gibi yerine getirmeleri igin ihtiyag duyulan tek-
nik bilgilere zamanlnda sahip olabilecek ve bunlarl kullanabilecek bigimde 6rgfitlenmelidir.

UnutulmamaSI gereken bir nokta §udurg Ug tarafllllgm dfizgfin bigimde i§leyebilmesi igin,
her biri i§levlerini yerine getirecek yeterlilikle donanlma sahip fig farkll tarafln olugturdugu bir or-
ganln ya da kurumun varllgl yetmez. Her geyden fince, taraflarln, danlgma ve i§birli§ine yfinelik
olumlu bir yakla§1ma sahip olmalarl gerekir; dan1§malisti§are bir gelenege dénfigmelidir. Sosyal
taraflar bilmelidirler ki, ézgfir bir toplumun dogal sonucu olarak glkarlarln birbirinden farklllag-
ugl gegitli noktalarln 6tesinde, uzun vadede temel olarak hepsi aynl gérevle yfiz yfizedir. Bu, top-
lumun siyasal, ekonomik ve sosyal firgfitlenmesine iligkin temel fizellikler konusunda bfitfin ta-
raflann bir mutabakata ulagmalarl ve tercih edilen toplum tipinin korunmasma ve geligtirilmesi-
ne gogu kez 6dfinler pahasma katklda bulunma kararllllgl taglmalarl anlamlna gelir.

O halde, 62 olarak fig tarafllllgln, gfinfimfizfin ekonomik ve sosyal sorufinlarlmn gézfimfin-
de ilgili bfitfin taraflarln yap1c1 bir yaklaglm benimsemelerinden ibaret oldugu séylenebilir. Bu yak—
la§1m1n temel amac1, gfindemdeki belirli konular fizerinde anla§maya varmamn 6tesinde, karglllk-
11 olarak birbirini tanlma ve kabul etmeye, sayglya ve anlay1§a olanak tanlyan genel bir ortamln
olugturulma31d1r. Bu ézelligi ile endfistri ili§kilerindeki ve sosyal diyalogdaki fig tarafll i§birligi, de-
mokrasinin gfiglenmesine ve sosyal istikrarln korunmasma énemli bir katklda bulunmaktadlr.


