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Abstract 

Subcontracting, which provides advantages to the firm on different issues 
during the global competition, is an important aspect of the production 
process. For this reason, subcontracting has a wide application area in the 
process of goods and service production. However, this situation is a source 
of different problems at the individual and collective level especially in terms 
of employees in working life. The problem is more and more complex and 
constantly engaged in working life each day. Because the solutions produced 
against the problem are not enough and satisfactory solutions for the 
problem cannot be obtained. For this case the paper; based on the idea that it 
can be realized by an effective and balanced mechanism of social dialogue 
because the subcontractor problem is mainly multilateral, the solution is also 
multilateral, The study is also aimed at demonstrating the applicability of the 
proposed social dialogue mechanism as a solution method that will satisfy all 
partners, directly or indirectly. In this context subcontracting problem has 
been evaluated in terms of state, employer, union and employee. From this 
point it has been evaluated the positions, roles and importance of partners in 
an effective and balanced social dialogue mechanism. According to basic 
findings, the subcontractor problem is not a one-dimensional problem but a 
multifaceted problem. For this reason, today, one-way solutions cannot 
produce definitive solutions that satisfy the partners. The mechanism of 
social dialogue as an important process presents and challenges the 
presentation and implementation of precise and effective solutions that 
satisfy the partners. The process also offers different advantages in terms of 
social, political and economic issues for the state, productivity and 
profitability for the employer, participation in the decision making process 
for union and other employees and influencing decisions taken. 

Article History 
Received 

28 May, 2017 
Accepted 

9 June, 2017 

 

  

                                                         
1 Corresponding Author. Öğr. Gör., Ordu Üniversitesi, Ünye MYO, aliihsancelen@gmail.com 



336       Çelen, A. İ. (2017). Social Dialogue Mechanism Place and Important in Subcontract 
Problem Solution. 

 

Taşeron Sorununun Çözümünde Sosyal Diyalog Mekanizmasının 
Yeri ve Önemi 

Anahtar Kelimeler 
Taşeron Sorunu, 
Sosyal Diyalog ve 

Taraflar. 

Özet 

Küresel rekabet sürecinde firmalara farklı konularda avantajlar sağlayan 
taşeronlaşma, üretim sürecinin önemli bir yönünü oluşturmaktadır. Bu 
nedenle taşeronlaşma gerek mal gerek hizmet üretim sürecinde geniş bir 
uygulama alanı bulmaktadır. Ancak bu durum çalışma hayatında özellikle 
çalışanlar açısından bireysel ve toplu düzeyde farklı sorunlara kaynaklık 
etmektedir. Her geçen gün daha da artan ve karmaşıklaşan bu tür sorunlara 
karşı üretilen çözümler yeterli olmadığından dolayı tarafları tatmin edici 
çözümler elde edilememekte ve sorun, çalışma hayatı gündemini sürekli 
meşgul etmektedir. Buna göre çalışma; taşeron sorununun temelde çok 
taraflı olması nedeniyle yine çözümünün de çok taraflı olması gereğine 
bunun da ancak etkin ve dengeli bir sosyal diyalog mekanizması ile 
gerçekleştirilebileceği tezine dayanmaktadır. Ayrıca çalışma doğrudan ya da 
dolaylı tüm tarafları tatmin edecek bir çözüm metodu olarak ileri sürülen 
sosyal diyalog mekanizmasının uygulanabilirliğini ortaya koyma amacı 
taşımaktadır. Bu kapsamda çalışmada; taşeron sorununda tarafların rolü; 
devlet, işveren, sendika ve çalışan açısından değerlendirilmiştir. Yine bu 
değerlendirmeden hareketle etkin ve dengeli bir sosyal diyalog 
mekanizmasında tarafların yeri, üstlenebileceği roller ve sürecin taraflar için 
önemi değerlendirilmiştir. Temel bulgulara göre taşeron sorunu, tek boyutlu 
olmayıp çok yönlü bir problemdir. Bu nedenle günümüzde tek yönlü 
çözümler nedeniyle tarafları tatmin eden kesin çözümler üretilememektedir. 
Tarafları tatmin eden kesin ve etkili çözümlerin sunulması ve 
gerçekleştirilmesinde sosyal diyalog mekanizması önemli bir süreç olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca süreç devlet tarafına sosyal, siyasal ve 
ekonomik konularda, işveren tarafına verimlilik ve karlılık konularında, 
sendikalara ve diğer çalışanlara karar alma sürecine katılma ve alınan 
kararları etkileme konularında farklı avantajlar sağlamaktadır. 
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1. Giriş 

Son yıllarda tartışma alanı giderek yaygınlaşan taşeronlaşma; neden olduğu 
bireysel ve toplu düzeyde sorunlar sebebiyle iş hayatında, hemen hemen bütün 
çevreleri yakından ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. Temelde bu durum 
taşeron sorununun tek taraflı değil; devlet, işveren, sendikalar hatta sendika üyesi 
olmayan çalışanlar olmak üzere çok taraflı olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak 
neden olduğu bireysel ve toplu sorunlara karşı son yıllarda tartışılan çözüm 
önerilerinin genelde tek taraflı olması başta çalışanları ve sendikaları tatmin 
etmemekte, istenilen düzeyde bir sonuca ulaşılamamaktadır. Bu durum diğer 
tarafların pasifliği ile birleştiğinde sorun daha da büyümekte, karmaşıklaşmakta ve 
kısır bir döngüye girmektedir.   

Bu kapsamda taşeron sorunun çok kaynaklı bir sorun olduğu dikkate alındığında 
yine kesin ve kalıcı çözümlerin de çok taraflı olması gereğinin önemi ön plana 
çıkmaktadır. Diğer bir ifade ile çok taraflı ve etkin katılımlı bir çözüm süreci, tüm 
tarafları tatmin eden kalıcı ve kesin çözümlerin elde edilmesinde yararlı bir 
yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Dengeli ve etkin bir sosyal diyalog 
mekanizması ile gerçekleştirilebilecek olan bu süreç; devlet, işveren, sendikalar ve 
sendika üyesi olmayan çalışanların aktif katımları ile mümkün olacaktır. Bu 
noktada günümüzde çoğunlukla devlet ağırlıklı şekillenen diyalog süreçlerinin; 
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başta zayıf halka özelliği taşıyan sendika üyesi olan ve olmayan çalışan taraflarını 
da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması, taşeron sorununun köklü çözümünde 
büyük önem taşımaktadır. Sosyal diyalog mekanizmasının bu süreçteki önemi ise; 
taşeronlaşma sorununun çok kaynaklı olmasına dolaysıyla çözümünün de çok 
taraflı olması gerçeğine dayanmaktadır.  

Buna göre çalışma temelde iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde taşeron 
kavramı, taşeronlaşma ve taşeron sorununda tarafların rolü devlet, işveren, 
sendikalar ve çalışanlar başlıkları altında ele alınmıştır. İkinci bölümde ise sosyal 
diyalog mekanizması, işleyişi ve tarafların etkin ve dengeli bir sosyal diyalog için 
üstlenebilecekleri roller yine devlet, işveren, sendikalar ve sendika üyesi olmayan 
çalışanları temsil edecek olan Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) başlıkları altında 
incelenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak taşeron sorununun çözümünde etkin ve 
dengeli bir sosyal diyalog mekanizmasının önemi ve bunun nasıl gerçekleşeceği 
noktasında tarafların üstlenebilecekleri roller ve sürecin taraflara katkısı 
değerlendirilerek, taşeron sorununun çözümünde sosyal diyalog mekanizmasının 
yeri ve önemi irdelenmeye çalışılmıştır. 

2. Taşeron Kavramı ve Taşeronlaşma 

Küresel rekabetin giderek arttığı günümüz iş dünyasında işletmelerin yardımcı iş 
ve teknolojik uzmanlık gerektiren iş gereksinimlerinin artması, taşeronluk 
sistemini günümüz üretim ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. 
Temelde “başkasına iş yaptırma” özelliği ile tanımlanan bu sistem; teknolojik 
gelişmeler, hızlı sanayileşme, ekonomik rekabet, toplam kalite, esnekleşme, 
özelleştirme, yasal mevzuat vb. birçok değişkenin de etkisiyle çok farklı şekillerde 
uygulanabilmekte ve tanımlanabilmektedir. Bu kapsamda taşeronlaşmanın kökeni, 
doğuş nedenleri, çağdaş boyutları konusunda elde yeterli kaynak bulunmaması, 
kapsamının rolünün ve boyutlarının yeterli ölçüde incelenememesi ve farklı 
biçimlerinin açıkça ortaya konulamaması (Ekin, 2002: 20-21; Şen, 2002: 9-10) 
taşeron kavramının tanımlanmasını oldukça güçleştirmektedir. Ancak bir hareket 
noktası olması açısından en genel tanımıyla taşeronluk; ana firmanın, kendi 
kendine yapacağı bir işin tamamını ya da bir kısmını başka bir işletmeye 
devretmesi süreci (Watanabe, 1971: 54) olarak tanımlanmaktadır. Buna göre 
taşeronluk kavramı; iş bölümü, uzmanlık, küçük işletme ve bağımlılık özellikleri ile 
anlam kazanmaktadır. Ayrıca “dış kaynak kullanımı”, “ödünç iş ilişkisi”, “eve iş 
verme”, “evde çalışma”, “kendi adına çalışma”, “müteahhit” (üstlenici, yüklenici), 
“aracı” (komisyoncu), “yan sanayi”, “sunucu-tedarikçi”, “fason üretim”, “diğer 
işveren”, “alt işveren”, “tali işveren”, “alt müteahhit”, “alt işletici”,  “ikinci üstenci”, 
“tali müteahhitlik”,  “kesenecilik” ve “götürücülük” gibi kavramlar da kimi zaman 
taşeronluk sürecini tanımlamak için kullanılmaktadır. Öte yandan ülkeler yasal 
zeminde taşeronluğu sahip oldukları sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarına göre 
kavramsal karmaşıklığı, çok yönlülüğü ve sınırları belirlemek adına belirli şartlar 
ile tanımlamaktadırlar. Bu durum taşeronlaşmanın “kuralsız, gizli ve muvazaalı” 
üretim ilişkilerine çok açık olmasından diğer bir ifade ile yasal anlamda kontrol 
edilmesinin oldukça güç olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum 
taşeronlaşmanın bir sorun olarak tanımlanmasında büyük önem taşımaktadır. 
Ayrıca taşeronlaşmanın devlet, işveren, sendikalar ve çalışan taraflarını da 
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kapsayacak şekilde çok taraflı özellik taşıması sorunun tanımlanmasında bir diğer 
etkendir.                

3.Taşeronlaşma Sorunu ve Taşeronlaşma Sorununda Taraflar 

Kayıt dışı ekonomiden artan rekabet ortamına, hızla değişen teknolojiden 
farklılaşan müşteri tercihlerine, üretimde esnekleşmeden özellikleri değişen işlere 
ve çalışanlara kadar geniş bir perspektifi karşılayan çevresel değişkenler temelde; 
hükümetleri, işverenleri, sendikaları ve sendika üyesi olmayan çalışanları zor 
durumda bırakmakta ve sürekli rollerini değiştirme konusunda baskı 
oluşturmaktadır. Bu süreçte genel olarak neo-liberal politika baskıları 
hükümetleri, rekabet ve kar baskıları işverenleri, ekonomik, sosyal ve siyasal sorun 
baskıları sendikaları, üyelerini hatta sendika üyesi olmayan çalışanları 
yönlendirmektedir. Buna bağlı olarak oldukça dengesiz bir ortamında kalan 
taraflar, çevresel değişkenlerin çok karmaşık ve hızlı olduğu günümüz iş 
dünyasında en az kayıp hedefiyle hareket ederek kendilerine en yakın rasyonel 
tercihe yönelmektedirler. Sürekli olarak sendika üyesi olmayan çalışanlar ve işçi 
sendikaları aleyhine gelişen bu durum; iş güvencesi, ücret, sosyal güvence, izin gibi 
konularda bireysel düzeyde sorunlara ve sendikalaşma, toplu pazarlık ve grev gibi 
konularda toplu düzeyde sorunlara neden olmaktadır. Geniş kitlelerin bireysel ve 
toplu düzeyde mağduriyeti anlamına gelen bu durum taşeronlaşmanın bir sorun 
olarak tanımlanmasında büyük önem taşımaktadır.    

 Öte yandan günümüz iş dünyasında kuralsızlaşma ve dış kaynak kullanımının iç 
içe geçmesi, rekabeti korumak amacıyla “dibe doğru yarışın” başlaması (Bhullar, 
2011: 204-205), firmaların kanunlarda sınırları çizilen standart ilişkilerin dışına 
kolaylıkla çıkabilmesi, artan insan kaynakları yönetimi uygulamaları, toplam kalite 
yönetimi, kalite çemberleri, prim ve kar dağıtımı gibi uygulamaların yaygınlaşması 
(Koray, 2008: 282), taşeronlaşma ile işlerin bölünebildiği kadar bölünmesi ve her 
birinin ayrı ayrı taşeronlara verilmesi, sendikasız, sigortasız, hatta kimi zaman 
asgari ücretin bile altında ücretle işçi çalıştıran taşeronlar yoluyla işçilik 
maliyetlerinin düşürülmeye çalışılması, taşeronlaşmanın farklı yasal yöntemlerle 
suiistimal edilmesi (Limon, 2010: 128) imalat sektörünün yerini yüksek 
teknolojinin alması (Aykaç, 2000: 573) ve bu işlerin de taşeronlara verilmesi, 
taşeronluk ilişkilerinin makro düzeyde devletin müdahaleci ve kurumsal ağırlığını 
azaltması, mikro düzeyde ise işletmelerin ihtiyaç duyduğu esnekliği sağlaması ve 
bunun deregülasyonla sağlanan esneklik (Balcı, 1999:212) çerçevesinde gizlilik 
ilkesine (Bonacich&Gapasin, 2003 :19) dayalı şekillenmesi, taşeron ilişkilerin 
enformel sektörü yaygınlaştıran yapısı, taşeronlaşmanın işsizleri, gençleri, 
kadınları, çocukları ve göçmenleri (Yorgun, 2007: 48-49) hedef alması ve 
sendikaların bu gelişmelere ayak uyduramaması, yeni stratejiler geliştirememesi 
gibi çok sayıda çevresel etken taşeronlaşma sürecinde tarafları kendi rasyonel 
tercihleri doğrultusunda farklı kutuplara itmektedir.  
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Tablo 1: Taşeronlaşma Sorununun Ortaya Çıkmasında Tarafların Etkisi  

 

Tablo 1’e göre taşeronlaşma sorununun ortaya çıkmasında devlet kaynaklı 
sebepler; yetersiz hukuksal alt yapı, denetim eksikliği, piyasa odaklı yaklaşım, 
yandaş ve işbirlikçi davranma, işveren ya da sendikalar ile yakınlaşma vb. şekilde 
görülürken, işveren kaynaklı sebepler; sendikalı işçilere baskı, sendikalı olmama 
yönünde baskı şeklinde sendikasızlaştırma modeli olarak kullanma, örgütsüz 
işyerlerini tercih etme, doğrudan iletişim kurma, performansa dayalı 
ücretlendirme, iş ilişkilerini bireyselleştirme, sendika veya hükümetle işbirliği vb. 
şeklinde görülebilmektedir. Sendika kaynaklı sebepler; taşeron işyerlerini veya 
taşeron işçileri örgütlemekten kaçınma, bu kesimleri sorunlu alan olarak görme, 
sorunlar karşısında geleneksel davranma, uygun stratejiler geliştirememe, 
üyelerine ya da üye olmak isteyenlere güven vermeme, liderlerin veya 
yöneticilerin istenen niteliklerde olmaması, işveren ya da hükümetle işbirliği vb. 
şekilde görülmektedir. Aynı şekilde çalışan kaynaklı sebepler örgütlenmeyi 
önemsememe, yakından ilgilenmeme, bireysel çıkarlara odaklanma, diğer üyeleri 
ya da çalışanları dışlama, çalışanlar ya da üyeler arasında yaşanan ayrımcılık (ırk, 
cinsiyet) sorunu vb. şeklinde görülebilmektedir.  

3.1. Devlet 

Devlet, endüstri ilişkileri sisteminin önemli bir aktörüdür. Bu sistemde kimi zaman 
işveren kimi zaman hakem rolünde olan devlet, çoğu zaman hakem rolünde 
düzenleyici taraf olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle yasama ve yürütme gücü, 
devletin düzenleyici rolünün iki temel kaynağını oluşturmaktadır. Çıkardığı 
kanunlarla endüstri ilişkilerinin sınırlarını çizen devlet; hem bireysel hem de toplu 
iş ilişkilerine yön vermektedir. Çıkardığı kanunların yanında devletin ekonomik 
hayattaki yeri ve önemi, endüstri ilişkilerini belirleyen bir diğer etkendir. Buna 
göre işçilerin; ücret alacaklarından kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin gibi bireysel 
hak ve alacaklarına, örgütlenme haklarından, Toplu İş Sözleşmesi (TİS), grev gibi 

Sendikalı işçilere baskı, sendikalı olmama 
yönünde baskı şeklinde sendikasızlaştırma 

modeli olarak kullanma, örgütsüz işyerlerini 
tercih etme, doğrudan iletişim kurma, 
performansa dayalı ücretlendirme, iş 

ilişkilerini bireyselleştirme, sendika veya 
hükümetle işbirliği. 

Yetersiz hukuksal alt yapı, denetim eksikliği, 
piyasa odaklı yaklaşım, yandaş ve işbirlikçi 

davranma, işveren ya da sendikalar ile 
yakınlaşma vs. 

Taşeron işyerlerini veya taşeron işçileri 
örgütlemekten kaçınma, bu kesimleri sorunlu 

alan olarak görme, sorunlar karşısında 
geleneksel davranma, uygun stratejiler 

geliştirememe, üyelerine ya da üye olmak 
isteyenlere güven vermeme, liderlerin veya 
yöneticilerin istenen niteliklerde olmaması, 
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Örgütlenmeyi önemsememe, yakından 
ilgilenmeme, bireysel çıkarlara odaklanma, 

diğer üyeleri ya da çalışanları dışlama, 
çalışanlar ya da üyeler arasında yaşanan 

ayrımcılık (ırk, cinsiyet vb. konularda) sorunu 
vs. 
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toplu hak ve alacaklarına kadar her aşamada devlet önemli bir belirleyici bir 
güçtür. Yine devlet, taşeronlaşma sürecinde kanunlarıyla asıl işveren-alt işveren 
ilişkilerinin sınırlarını ve tarafların karşılıklı hak ve borçlarını belirleyerek 
düzenleyici yönünü, hizmet alım ihalelerinde ise asıl işveren olarak işveren yönünü 
ön plana çıkarmaktadır. Bu kapsamda taşeronlaşmanın bir sorun olarak ortaya 
çıkmasında ve tanımlanmasında devletin düzenleyici rolü büyük önem 
taşımaktadır. Özellikle asıl işveren-alt işveren ilişkilerinin; tanımlanmasında, 
şartlarının belirlenmesinde, denetlenmesinde ve taşeron işçilerin hak ve 
alacaklarının belirlenmesinde, düzenlenmesinde, denetlenmesinde ve yasa dışı 
uygulamaların cezalandırılmasında vb. diğer konularda devlet, belirleyici taraftır.  

Öte yandan taşeron sorununun daha çok; sendikalar ve sendika üyesi olmayan 
çalışanlar için anlam taşıdığı dikkate alındığında devletin, sendikalar ve toplu iş 
ilişkileri için yürürlüğe koymuş olduğu yasal düzenlemeler büyük önem 
taşımaktadır. Buna göre sendikalar ve toplu iş ilişkilerinde; engelleyici ya da 
daraltıcı düzenlemeler taşeron sorununun büyümesine yol açarken, esnek ve daha 
gevşek düzenlemeler taşeron sorununun daha kolay aşılmasına ve 
çözümlenmesine yol açmaktadır. Diğer bir ifade ile devletin sendikalaşma ve toplu 
pazarlık sürecine yönelik yasal düzenlemeleri, taşeron sorununun aşılmasında ve 
çözümlenmesinde esas teşkil etmektedir.  Bu kapsamda özellikle taşeronlaşmanın 
yaygın olduğu ülkelerde; yürüklükte olan iş yasalarının taşeron işçilerine 
sendikalaşma olanağı tanımaması, bireysel ve toplu düzeyde yaşanan sorunlara 
kaynaklık etmektedir.   

Bu kapsamda birçok ülkede taşeron işçilerinin sürekli işçilerle aynı sendikaya 
katılmasına ve aynı toplu sözleşmeye taraf olmasına olanak vermeyen yasal 
engeller bulunmaktadır. Örneğin Bangladeş’te taşeron işçilerinin doğrudan 
istihdam edilen işçilerle aynı sendikaya üye olmasına izin verilmemektedir. 
Tayland’da taşeron işçileri, imalatta çalışmak üzere görevlendirilmiş olsalar bile 
hizmet sektörü işçisi sayılmakta, bu nedenle imalat sektöründeki sendikalara 
katılma hakları bulunmamaktadır. Taşeron işçisinin işyeriyle bağı zayıf ise, kısa 
süreli ya da aralıklı istihdam ediliyorsa ve aynı şirkette çalışmaya devam etme 
güvencesi yoksa o işçi genellikle sendikalaşma veya toplu sözleşmeye katılma 
motivasyonundan yoksun kalmaktadır. Filipinler’deki Özel Ekonomik Bölgeler ’de 
özel firmalar eliyle istihdam, işçilerin sendikalarda örgütlenmesini önleme 
mekanizması olarak sistemli bir biçimde uygulanmakta, toplu sözleşmeler ise 
taşeron işçileri açısından bir imkânsızlık demektir. Ayrıca Filipinlerde üçlü 
istihdam ilişkisi, taşeron işçilerinin toplu sözleşme hakkı kâğıt üzerinde var 
olmakla (ve ILO sözleşmelerinde yer almakla) birlikte, uygulamada bu hakkın 
kullanılamaması önemli bir sorun teşkil etmektedir. Taşeron işçilerinin yasal 
işvereni sayılan taşeron firmayla toplu sözleşme görüşmesi yapmasının ise bir 
anlamı bulunmamaktadır (http://www.industriall-union.org, erişim tarihi, 
24.02.2017). Buna göre taşeron sorunun ortaya çıkmasında ve tanımlanmasında devletin 

düzenleyici rolünün yanında denetleyici rolü büyük önem taşımaktadır.  

3.2. İşveren 

İşverenlerin işleri bazen bölümlere ayırarak bazen de bir bütün olarak taşeron 
aracılığıyla yaptırmaları, onlara rekabet ve kar elde etme sürecinde önemli 
avantajlar sağlamaktadırlar. Bu durum taşeronlaşma sisteminin çoğu zaman ucuz 
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ve sendikasız işçi çalıştırmanın önemli bir yöntemi olarak kullanılmasından 
kaynaklanmaktadır. Diğer bir ifade ile küresel rekabet sürecinde “taşeron işçi” 
ucuz ve sendikasız işçi anlamına gelmektedir. Bu durum temelde taşeronlaşmanın; 
vasıflı-vasıfsız çok sayıda çalışanı kapsayabilmesinin yanında gizli, kuralsız ve kısa 
süreli gerçekleştirilebilmesi özelliklerine dayanmaktadır. Bu kapsamda teknolojik 
uzmanlık gerektiren vasıflı çalışanlar için bu durum çok fazla sorun teşkil etmez 
iken, yardımcı işlerde çalışan vasıfsız çalışanlar için büyük önem taşımaktadır. 
Özellikle vasıfsız, kısa süreli istihdam edilen çalışanlarda görülen “işini kaybetme” 
korkusu, işverenlere önemli avantajlar sunarken, taşeron çalışanları işverenin 
sunduğu tüm şartları kabul etme konumuna itmektedir.   

Öte yandan taşeronluk, işveren tarafından etkin bir sendikasızlaştırma aracı olarak 
kullanılabilmektedir. Çoğu zaman “zorluk çıkarma modeli” içinde değerlendirilen 
taşeronluk, işverenler tarafından genellikle sendikaların kampanyalarını 
engellemek ve zorlaştırmak şeklinde uygulanabilmektedir. Bunun bir uzantısı 
olarak işverenler, sendikaların mektuplarına veya toplantı taleplerine cevap 
vermeyebilmekte veya geç cevap verebilmektedir. Eğer bu yöntemler etkili olmaz 
ve sendika tanınırsa, işverenler başka uygulamalara geçmektedirler. İşletmeyi 
birkaç farklı bölüme ayırma, bazı işleri taşerona verme veya potansiyel sendika 
üyeleri ile bireysel iş sözleşmeleri oluşturma (Yıldırım&Uçkan, 2010: 178-179) 
bunlardan bazılarıdır. Sendikasızlaştırmaya yönelik bu çabalar; işgücü ile 
doğrudan iletişim kurulması yolu ile sendikaların saf dışı edilmesi, liyakat ve 
performansa dayalı ücretlendirmenin yaygınlaştırılması, işçi seçimi ve işe alımların 
çok daha önemli hale getirilmesi, kar paylaşımı ve hisse senedi mülkiyeti gibi 
sistemlerin geliştirilmesi ve işletmelere bağlılığın arttırılması gibi uygulamalarla 
desteklenerek sendikasızlaşma yoğunlaştırılmaktadır (Aykaç,  2000: 581). Ayrıca 
işverenler zaman içinde; en iyi sözleşme koşullarını, en düşük ücretleri ve politik 
yönden en elverişli işgücü olanaklarını sağlayan ulusal veya uluslararası başka 
coğrafyalara ya da taşeronlara yönelebilmektedirler. Eğer bu süreçte yine işçi 
örgütlenmeleri güçlenirse işveren, fabrikayı kapatma ya da çekip gitme 
tehditlerine yönelebilmektedir. Çoğunlukla blöf özelliği taşıyan bu gibi tehditlerin 
bazen gerçekleştiği de görülmektedir (Bonacich&Gapasin, 2003: 19). İşverenin 
taşeron kullanarak sendikasızlaştırmada bu kadar ısrarcı davranması ise temelde 
rekabet avantajı sağlama amacına dayanmaktadır. Bunun en güzel örneğini 
Japonya oluşturmaktadır. Özellikle büyük şirketlerin birbirleriyle olan 
rekabetindeki en belirleyici faktörün taşeronluk olması, onları sendikaların nadir 
faal olduğu küçük işyerlerine diğer bir ifade ile taşeron işyerlerine 
yönlendirmektedir (Şen, 2004: 87). Bu konuda özellikle yöneticiler, ılımlı 
federasyonların yanı sıra gelişebilecek hiçbir önemli harekete izin vermeyecek 
kadar denetime hâkim olmaya çalışmaktadırlar. Çünkü “taşeron işçiler” etkin bir 
şekilde organize olduklarında, rekabet avantajı sağlayan bu üretim sistemi 
çökecektir (Wolferen, 1992: 80-81).  

Öte yandan taşeron işletmelerin çoğunlukla küçük işletme özelliği taşıması ada 
işverene önemli avantajlar sunmaktadır. Özellikle bu tür işletmelerde gelişen 
“resmi olmayan” ilişkiler çoğu zaman sendikalaşmaya imkân vermemektedir 
(Scase, 2003: 478-479). Diğer bir ifade ile çalışma ilişkilerinde ortaya çıkan 
sorunların resmi hiyerarşik yapılardan çok şahsi temaslar (Ekin, 1993: 3) 
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çerçevesinde çözümlenmesi emek ve sermaye karşıtlığını yumuşatmakta ve 
çalışanların örgütlenmesini zorlaştırmaktadır (Dunn, 2011: 65). Benzer şekilde bu 
tür işyerlerinde işyeri sendikacılığı ve işyeri toplu pazarlık ilişkilerinin yaygın 
görülmesi (Ekin, 1979: 148, Okcan&Bakır, 2010: 71) sendikalaşma ve toplu 
pazarlık sürecini etkisizleştirmektedir.   

Bunun yanında katılımcı yönetim türlerinin giderek yaygınlaşması; takım 
çalışması, yarı özerk gruplar, sorumlu özerklik stratejileri, insan kaynakları ve 
şirket kültürü gibi stratejileri ön plana çıkarmıştır.  Bu tür gelişmelere bağlı olarak 
da işletmelerde ne işveren, ne de işçi, resmi bir sistem olan işçi temsilciliği 
modeline geçme konusunda bir arzu duymamakta ve sendikacılar, işverenler 
tarafından adeta “ahengi bozucu” bir dış faktör olarak değerlendirilmektedir (Ekin, 
1993: 3).  Ayrıca iş alan işyerinin başarısı; yöneticinin ya da iş sahibinin başarısıyla 
ölçüldüğü durumlarda işveren işini daha iyi yapabilmek için egaliteryen ve 
otokratik stratejiler de izleyebilmektedir. Egaliteryen sistemde iş alan yönetici ya 
da iş sahibi, iş aldığı işverenin emirleri doğrultusunda hareket etmektedir. Diğer 
yandan iş alan yönetici ya da iş sahibinin çalışanları, emir ve koşullara karşı fazla 
duyarlı ve kolay ikame edilebilen vasıfsız kişiler ise ve etkili bir örgütlenme yok ise 
otokratik strateji izlenebilmektedir (Scase,  2003 :480-481). Egaliteryen yapıda asıl 
işverenin kontrolü, öne çıkarken otokratik yapıda alt işverenin kontrolü öne 
çıkmaktadır. Özellikle taşeronlaşmanın yaygın olduğu; temizlik, inşaat, yemek, 
güvenlik, tarım işlerinde benzer etkileri görmek mümkündür. Benzer şekilde 
işverenlerin taşeron sorununa temel teşkil edecek farklı kontrol mekanizmaları 
kullandıkları da bilinmektedir (Tablo 2).  

Tablo 2: Taşeron İşgücünün Yönetilmesinde Kullanılan Farklı Yöntemler 
ANA KATEGORİ ALT KATEGORİ ARACI KONTROL ŞEKLİ 

İŞGÜCÜ 
KOMİSYONCULUĞU 

Genel işgücü 
komisyonculuğu 

Firma: işgücü 
komisyoncusu 

Genellikle direkt 
veya teknolojik 
kontrol vardır 

 
 
 
 

TAKIM 
TAŞERONLUĞU 

Özel işgücü 
komisyonculuğu 

Firma: işgücü 
komisyoncusu 

Genellikle 
bürokratik kontrol 

vardır 
Demokratik takım 

taşeronluğu 
Demokratik olarak 

seçilen takım 
çalışanlarından 

birisi 

İşin organizasyon 
özelliği sebebiyle 

kendi kendine 
kontrol vardı 

Yeteneğe bağlı takım 
taşeronluğu 

Diğerlerine göre 
daha kalifiye bir 
elemanın atadığı 

yardımcılar 

Direkt kontrolden 
hiyerarşik kontrole 

geçiş vardı 

Despotik takım 
taşeronluğu 

İşe yönlendirilen 
takım üyelerinin 

başına atanan 
denetçi 

Direkt despotik 
kontrol vardır. 

Kaynak: Kenny&Bezuidenhout, 1999: 187.  

Buna göre temelde işgücü komisyonculuğu ve takım taşeronluğu şeklinde 
sınıflandırılan ana kategoriler; genel işgücü komisyonculuğu, özel işgücü 
komisyonculuğu, demokratik takım taşeronluğu, yeteneğe bağlı takım taşeronluğu 
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ve despotik takım taşeronluğu şeklinde alt kategorilere ayrılmaktadır. Buna göre 
alt kategorinin özel işgücü komisyonculuğu şeklinde gerçekleşmesi durumunda 
aracı, işgücü komisyoncusu olmakta kontrol ise bürokratik yollarla 
sağlanmaktadır. Alt kategorinin demokratik takım taşeronluğu olduğu durumlarda 
aracı, demokratik olarak seçilen takım çalışanlarından biri olmakta ve kontrol 
çalışanlar tarafından kendiliğinden sağlanmaktadır. Daha çok Toplam Kalite 
Yönetimi ve Kalite Kontrol Çemberi gibi üretim stratejilerinde, çalışanların 
performanslarının ön plana çıktığı bu gibi durumlarda benzer kontrol 
mekanizmaları uygulanmaktadır. Alt kategorinin yeteneğe bağlı takım taşeronluğu 
olduğu durumlarda aracı, diğerlerine göre daha kalifiye bir elemanın atadığı 
yardımcılar olmaktadır. Kontrol ise hiyerarşik yapılmaktadır. Alt kategorinin 
despotik takım taşeronluğu olduğu durumlarda ise aracı, işe yönlendirilen takım 
üyelerinin başına atanan denetçi olmaktadır. Kontrol ise despotik yollarla 
sağlanmaktadır.  

3.3. Sendikalar 

Sendikalar örgütlenme sürecinde çoğu zaman küçük işletmelerin koşullarını; 
korku verici, demokratik olmayan ve çağdaş ilişkilere dayanmayan despotik 
koşulların var olduğu yerler, örgütlemesi pahalı ve güç, çalışanları ise “kendi 
çıkarlarından habersiz ve disiplinsiz işçiler” olarak değerlendirmektedirler. Ek 
olarak küçük işyerlerinin genellikle kırsal bölgelerde olması, burada çalışan 
işçilerin “köylü zihniyetine” sahip oldukları izlenimi oluşturmakta ve bu tip 
işçilerin doğal olarak sendikalara daha soğuk yaklaşacakları iddia edilmektedir 
(Ekin, 1993: 3). Bu kapsamda taşeron sorununun sendika ayağını oluşturan en 
önemli nedeni, sendikaların taşeron çalışanları çok maliyetli görmeleri ve 
çalıştıkları işyerlerinde örgütlenme faaliyetlerinin çok zor olduğu izlenimi 
oluşturmaktadır.   

Öte yandan sendikaların değişen üretim ve yönetim sistemleri karşısında tedirgin 
davranmaları ve değişen çalışan profiline uygun stratejiler geliştirememeleri 
sendika kaynaklı bir diğer nedendir. Örneğin sendikalar yalın üretim sisteminin 
uygulanmasına ilişkin tekniklerini şüphe ile karşılamakta ve bunların gelişimlerini 
kontrol etme noktasında zayıf kalmaktadırlar. Bu kapsamda sendikalar; takım 
çalışması, kalite çemberleri vb. değişen yeni üretim stratejilerine uygun strateji 
geliştirme yerine, sadece üyelerini bu tür tekniklere katılmamaları yönünde 
faaliyet göstermektedirler (Akgeyik, 1995: 139-140). Benzer şekilde çok sayıda 
sendika, üyelerine nasıl yaklaşacağı konusunda da tedirgin davranmaktadır. Çünkü 
sendikal hareketin temeli “birlikte hareket” olduğundan hemen hemen her üye, 
sendika içinde aynı aidat ile aynı haklara sahip olmak istemekte ya da başka bir 
ifade ile sendikadan aynı hizmeti almak istemektedir. Buna karşılık sendikalar, 
“herkese uyan tek tip” yaklaşımını dikkate almaktadırlar. Günümüzde bu durum 
sendikalar için önemli bir problem teşkil etmekte, üye profillerinin farklılığından 
dolayı farklı özelliklerdeki üyelerine farklı oranlarda, farklı hizmetler sunma 
durumu gündeme gelmektedir. Örneğin; sendikaların iyi temsil edemediği, toplu 
pazarlığın zayıf olduğu ve sendikal desteğe daha fazla ihtiyacı olan taşeron işçilerin 
durum bu şekildedir. Bu noktada öncelikle bu kesimin ne tür hizmete ihtiyacı 
olduğu ortaya konulmalı ve sunulan hizmetler; herkese standart oranlarda sunulan 
hizmetler, sadece bazı üyelere sunulan hizmetler (işsizler için iş arama, çalışan 



344       Çelen, A. İ. (2017). Social Dialogue Mechanism Place and Important in Subcontract 
Problem Solution. 

 

anneler için çocuk bakımı gibi) ve ekstra ödeme gerektiren hizmetler olarak 
ayrılmalıdır (Croucher ve Brewster, 2014). Benzer şekilde yasal statüdeki 
farklılıklar (daimi, full-time, belirli süreli sözleşmeler, geçici içiler, işsizler gibi) 
yapısal değişiklikler sendikaları “temsil krizine” sokan en önemli etkendir. 
Çalışanlarla işsizlerin, daimi işçilerle geçici işçilerin vs. ihtiyaçlarını uzlaştırmak 
sendikalar için her geçen gün zorlaşmaktadır (Yorgun, 2007: 50). Buna göre 
taşeron işçilerin sendikalara üye olması; farklı grup üyeler arasında farklı ilgi 
alanlarının olması, farklı çıkarların olması, farklı beklentilerin olması, farklı üyelik 
aidatlarının olması, sendikadan farklı düzeylerde hizmet beklenilmesi açısından 
sorunlu görülebilmektedir. Böylece sendikaların özellikle; çekirdek işgücü, tam 
zamanlı, uzun dönemli istihdam edilenlerin üyeliklerine öncelik tanıması ve 
odaklanması diğer bir ifade ile en fazla destek göreceği (ya da en fazla desteğe 
ihtiyacı olan) alandan uzaklaşması (güçlü sendikacılık açısından) pratik bir 
seçenek olarak değerlendirilmemelidir. Diğer bir ifade ile bu durum sendikalar için 
yavaş yavaş zayıflama ya da yok olma anlamına gelebilmektedir (Croucher ve 
Brewster, 2014).  

Öte yandan sendikalar, çalışma hayatı ile ilgili yasal düzenlemelerde kendileri 
lehine değişiklikler yapılması halinde sorunlarının rahatlıkla çözülebileceği 
varsayımına dayanarak hareket ettikleri belirtilmektedir. Ancak bu kapsamda 
sendikalar için hayatı kolaylaştıracak değişiklikler yapılsa bile, sendikal kimlik ve 
politikalarda yıllardan beri süregelen bazı alışkanlıkların ve bakış açılarının 
değişiminin gerçekleşmemesi, istenilen sonucun elde edilmesini imkânsız hale 
getirmektedir (Yıldırım, 2008 :204-205). Sendikaların bahsedilen değişimlere 
karşı yeni stratejiler geliştirme ve kendilerini yenileme sürecinde en önemli etken 
sendika içi güvendir. Çünkü üyeler ve liderler arasında karşılıklı bir güven 
bunalımının olması bu özellikteki sendikaların işleyişini ve mücadelesini olumsuz 
yönde etkilemektedir. Yaşamlarından üyeleri temsil etme yeteneklerine kadar 
bütün özellikler sendikaların güçlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Çünkü hem 
üyelerde hem de toplumda sendika algısı, kendi tarafını temsil etme beklentisi 
çerçevesinde şekillendiğinden sendika içi güven de buna göre şekillenmektedir. 
Eğer vatandaş sendikacıları sendikacı gibi değil sermayedar olarak görürse 
sendikaları kendilerini temsil etme yeteneğinden uzak görüp sendikalara ilgisiz 
kalabilmektedir (Engin, 2010: 463).  

3.4. Çalışanlar 

Taşeron çalışma temelde üç egemen yaklaşım ile açıklanmaktadır. Bunlardan 
birincisi taşeron çalışmayı bir istihdam biçimi olarak görme temeline, ikincisi 
düşük ücretler, ağır çalışma koşulları, ciddi sosyal güvencesizlik, işçi sağlığı ve iş 
güvenliğinin olmaması gibi parçalı etkileri üzerinde durma temeline üçüncüsü ise 
sanayi, tarım ve beyaz yakalı taşeron çalışanların farklılaşan deneyimleri üzerinde 
durma temeline (Özdemir, 2010: 36) dayandırılmaktadır.  Bu yaklaşımların 
şekillenmesinde ise işverenlerin; maliyetleri düşürüp karlarını maximum etmek, 
alt işvereni ve alt işverenin işçilerini kolayca yönlendirebilmek, ihtiyaç olduğunda 
istediği alt işveren ile istediği zaman üretim ilişkisi kurabilmek ve sendikaların 
pazarlık gücünü ve temsil gücünü kırmak  (Latter, 2013) istemeleri önemli rol 
oynamaktadır. Bunun sonucunda da düşük ücretler, ağır çalışma koşulları, ciddi 
sosyal güvencesizlik, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin olmaması gibi boyutlar 
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çalışanlar arasında farklılaşmakta ve derinleşmektedir. Bu durum özellikle 
işgücünün nitelikli-niteliksiz, örgütlü-örgütsüz gibi ayrımlar dışında çok daha 
derin bir ayrım gündeme getirmektedir. Bir yanda bilgi, uzmanlık ve nitelik 
açısından gelişmiş ve küresel bir çapta çalışma olanağına sahip “elit” 
diyebileceğimiz bir işgücü, öte yanda niteliksiz ve giderek kendisine daha az ihtiyaç 
duyulan bir işgücü (Koray, 1994: 281) olmak üzere gerçekleşen bu farklılaşma, 
aynı işyerinde farklılaşan işkolları ile daha da belirginleşmekte ve işgücünün 
parçalı yapısı giderek artmaktadır.  

Öte yandan taşeronlaşma ile çalışanlar arasında gerçekleşen bu parçalanma; 
proleterleşme, homojenleşme aşamasından sonra gerçekleşen üçüncü bir durum 
olarak değerlendirilmektedir. Buna göre proleterleşmede işgücü pazarı oldukça 
ilkel denilebilecek özellikler taşırken, homojenleşme aşamasında genelleşmekte ve 
ortak bir yarı vasıflı işçi paydası gerçekleşmektedir. Üçüncü aşama olarak 
değerlendirilen parçalanma aşamasında ise işgücü piyasası birincil ve ikincil 
işgücü piyasası özellikleri göstermektedir (Munck, 1995: 151). Taşeron işgücü 
açısından başta yasal koruma kapsamındaki işçiler ile yasal koruma kapsamında 
bulunmayan işçiler (Richtofen, 2010: 73) olarak ortaya çıkan bu durum, yapay 
ayrımlarla “işçi-memur”, “sözleşmeli-sözleşmesiz” şeklinde devam etmektedir. 
Özellikle üretim süreçlerinin küçük işletmeler eliyle dağılması bu sorunu, hızla 
yaygınlaştırmakta ve fabrikalar için üretim yapan taşeron işçi sayılarını milyonlara 
çıkarmaktadır (Selçuk, 2002: 18).  

 Temelde çekirdek ve çevre işgücü şeklinde ortaya çıkan parçalanmanın en 
olumsuz sonuçları bütünlük ve barış üzerinde görülmektedir (Kapar, 2007: 90). 
Çalışanlar arasındaki bütünleşmeyi ve barışı zedeleyen bu durum uzun dönemde 
çalışanlar arasında çıkar birliğinin oluşmasını zorlaştırmakta, hatta düşmanlığı da 
tetiklemektedir (Erdut, 1998 :112). Bu kapsamda özellikle aynı kurum içinde aynı 
işi yapan çalışanların sadece bulundukları statü kaynaklı farklı haklara sahip 
olmaları çoğu zaman taşeron işçileri mağdur edecek derecelere ulaşmaktadır. İş 
güvencesine sahip olmayan taşeron işçilerin her an işini kaybetme riskinde 
bulunmaları ve temelde çevre işgücü konumundaki özellikleri bu durumu daha da 
belirgin kılmaktadır (Kalleberg, 2003: 164). Diğer bir ifade ile taşeron işgücünün 
çekirdek işgücüne göre sahip olduğu dezavantajlı konum, aynı kurum içinde 
bulunulan ortamı çözmekte ve işçilerin dayanışma düşüncesini zayıflatmaktadır. 
Sendikaların temsil krizi yaşamalarının en temel sebebini oluşturan bu etki (Şen, 
2004: 262) üst düzey profesyoneller, düşük düzey profesyoneller, rutin büro 
çalışanları, düşük seviyeli teknik elemanlar, vasıflı kol işçileri, yarı vasıflı ve 
vasıfsız vb. çalışanları (Scase, 2000: 74) karşı karşıya getirmektedir. Bu ayrışma ve 
farklılaşma, çekirdek işgücünün kendilerini alt işveren işçilerinden üstün görme 
eğilimlerini arttırmaktadır. Bu üstünlüğü her gün yeniden üretmek isteyen 
çekirdek işgücü; alt işveren işçilerini aşağılayarak ve farklılıklarını ön plana 
çıkartarak; işçiler arasında yeni statülerin ve yeni sosyal ilişkilerin doğmasına yol 
açmaktadır. Sonuç olarak sosyal dayanışma, sınıf dayanışması yerini rekabete 
bırakmaktadır (Özveri, http://disk.org.tr/wp-

content/uploads/2014/02/DiSKAR_05.pdf, erişim tarihi, 20.03.2017).  

Öte yandan çekirdek işgücü içinde yer alan vasıflı işçiler, sendikalardan 
kendilerine özgü olanaklar istemektedirler ve sendikalar bunları sağlamadığı 
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sürece de sendikalardan uzak durmaktadırlar. Çekirdek işgücünde görülen 
sendikadan uzak durma eğilimi çevre işgücü arasında, sendikalaşmaya ilgi 
duymamaktan ve işlerini kaybetme endişesinden kaynaklanmaktadır (Tokol,  
2011: 146). Benzer şekilde bireysel iş ilişkilerinde yaşanan sorunlar da çekirdek ve 
çevre işgücü arasındaki birlikteliği olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle 
sendikalaşmış işçilerin daha elverişsiz konumdaki işçileri suçlama eğilimi, taşeron 
işçiler arasında yaşanan gruplaşma anlamında ırk ve cinsiyet ayrımı, sendikalaşmış 
işçilerin taşeron işçileri örgütlenme anlamında ulaşmak istememeleri, çıkarlar 
açısından aynı dili konuşmadıklarını düşünmeleri,   kemikleşmiş sendika 
kadrolarının yeni işçi kesimlerini tanıyamaması (Bonacich&Gapasin, 2003: 19) gibi 
nedenler bu kapsamda görülen sorunlara kaynaklık etmektedir.  

Benzer şekilde şgücü arasında görülen benzer farklılaşmalar ve çıkar çatışmaları, 
uygulanan esnek çalışma türleri kaynaklı da olabilmektedir. Buna göre işgücü 
piyasasında yaşanan esneklik uygulamaları, geleneksel mavi yakalı ve beyaz yakalı 
ayrımını hem derinleştirmiş hem de çeşitlendirmiştir. Bu kapsamda emek ve ürün 
piyasalarındaki değişmeler sonucunda işsizlerle işi olanlar arasında, rekabetten 
korunan sektörlerde çalışanlarla, rekabete açık sektörlerde çalışanlar arasında, 
yeni ve uzmanlaşmış vasıflı olanlarla, vasıflı olmayan veya vasfı önem kaybedenler 
arasında, tam gün çalışanlarla, kısmi süreli veya sözleşmeli çalışanlar arasında 
giderek artan ayrım bir yandan çıkar farklılıklarını (Yıldırım, 2008: 204) diğer 
yandan da rekabeti arttırmıştır (Akkaya, 2006: 210). Buna bağlı olarak bireysel 
önceliklerin yaygınlaşması sendikal örgütlenmenin önemini azaltmış, talepleri 
çeşitlendirmiş, kariyer geliştirme ve performans gibi öncelikleri ön plana 
çıkarmıştır (Yorgun,  2007 :47). Daha çok uzmanlık işi yapan vasıflı çalışanların 
pazarlık gücüne daha fazla inanmaları bu kapsamda toplu pazarlıkları önemsiz 
kılarken, vasıfsız işgücü arasında yaygın olarak görülen stres, gelecek korkusu, 
endişe, kaygı, gibi sorunlar bu grup çalışanların sendikalardan uzak durmasına yol 
açmaktadır.   

4.Taşeron Sorununun Çözümünde Sosyal Diyalog Mekanizması Ve Taraflar 

4.1. Sosyal Diyalog Mekanizması Ve İşleyişi 

İki kişi arasında konuşma veya ikili konuşma olarak tanımlanan diyalog kavramı; 
genel olarak sosyal ortakların ortak yararlarını/çıkarlarını ilgilendiren konularda 
kendi aralarında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla bir arada bulunmalarını 
ifade etmektedir. Bu kapsamda sektörel ya da meslekler arası düzeylerde 
seminerler, kolokyumlar, sınırlı ya da diğer kapsamlı buluşmalar şeklinde yapılan 
bu tür diyalogların sosyal ortaklar arasında olması, gerçekleştirilen diyaloğun 
“sosyal diyalog” olarak adlandırılmasında büyük önem taşımaktadır. Buna göre dar 
anlamda iki sosyal taraflı gerçekleştirilen diyaloğu ifade eden sosyal diyalog, geniş 
anlamda üç ya da dört taraflı diyalogları kapsayan süreçleri (Gülmez, 2008: 306-
307) ifade etmek için kullanılmaktadır. Aynı şekilde sosyal diyalog kavramı 
ülkeden ülkeye veya zaman içinde farklı anlamlara gelebilecek şekilde kullanıldığı 
da belirtilmektedir. Bu kapsamda “üçlü işbirliği”, “ulusal seviyede işbirliği”, “ortak 
istişare”, “katılmalı yönetim”, “sosyal ortaklık”, “sosyal uzlaşma”, “ortak işbirliği”, 
“neo-korporatizm”, “konsensüs”, “toplumsal uzlaşma”, “sosyal uzlaşma”, “yönetime 
ve kararlara katılma”, “işçilere bilgi verme ve danışma” vb. kavramlar sosyal 
diyaloğu farklı şekillerde tanımlamaktadır. Ancak hangi kavram kullanılırsa 
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kullanılsın hepsinin temelinde; demokratik bir tartışma ve karar alma süreci, etkin 
görüş alış verişi, işbirliği, uyum ve uzlaşma özellikleri bulunmaktadır (Özcüre, 
2010: 342).  

Öte yandan sosyal adaletin sağlanmasında en etkili mekanizmalardan biri olarak 
kabul edilen sosyal diyalog; hükümet temsilcileri, işveren ve işçi temsilcileri 
arasında ekonomik ve sosyal konuların görüşüldüğü her türlü müzakere, danışma 
ve bilgi alışverişi (http://www.ilo.org/public/english/dialogue/download/brochure.pdf, 

erişim tarihi, 17.01.2017) süreçlerini kapsayan bir modeli ifade etmektedir. Bu 
kapsamda en genel geçer ILO tanımına göre sosyal diyalog; ekonomik ve sosyal 
politikalar açısından ortak çıkarları kapsayan konularda devlet, işveren ve işçi 
temsilcileri arasında iki ya da üç taraflı olarak gerçekleşen her türlü müzakere 
danışma ya da basit düzeyde de olsa bilgi alışverişi sürecini ifade etmektedir. Bu 
noktada diyaloğun en kritik unsurunu “ortak yaklaşım” oluşturmaktadır. Ortak 
yaklaşım ise temelde; işçi ve işveren sendikalarının ortak sorunlar yaşadıklarını 
kabul etmelerine ve bunun üstesinden gelmek için ortaklaşa çalışma kararlılığına 
sahip olmalarına dayandırılmaktadır. Bu açıdan sosyal diyalog uzlaşmaya varmak 
için kullanılan etkin bir araç özelliği taşımaktadır. Ayrıca üç taraflı yürütülen sosyal 
diyaloglar sosyal taraflara; özellikle işçi ve işveren sendikalarına, devletin karar 
alma süreçlerini etkileme ve siyasi düzeyde kendi faydalarına lobicilik yapma 
fırsatı sunmaktadır (Carls&Bridgford, 2014: 12-13). Buna göre başta ekonomik ve 
sosyal politika yapma süreçlerinin demokratikleşmesi ve sosyal çatışmaların 
azalması gibi konularda fayda sağlayan sosyal diyalog mekanizması, etkili ve 
dengeli gerçekleştirildiği takdirde hem dar hem de geniş anlamda taraflara farklı 
konularda avantajlar sağlamaktadır. Bu durum gerçek ve samimi anlamda kurulan 
işbirliklerinin, başta işgücü olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar hatta toplum 
üzerine yaptığı büyük ve önemli katkılar ile açıklanabilmektedir (Yalçıntaş&Tuna, 
1999: 217-219). Bu kapsamda hükümetler ile işverenler ya da örgütlerinin ve 
çalışan örgütlerinin katıldıkları, sosyal sorunlara ilişkin görüşmeler, pazarlıklar ve 
danışmalar süreci olarak da ifade edilen sosyal diyalog; iki taraflı, üç taraflı, işyeri, 
işkolu, sektörel, işyeri dışında, ulusal, bölgesel, çok taraflı, çok düzeyli vb. 
gerçekleştirilebilmektedir (Gülmez, 2008: 298). 

Geleneksel sosyal tarafların yanında diğer tarafların da katıldığı bir diyalog biçimi 
(Tokol, 2015:207) olarak ifade edilen sosyal diyaloğun ikili gerçekleştirildiği 
durumlarda; işveren, temsilcisi veya sendikası ile işçi sendikası taraf olmaktadır. 
Üçlü gerçekleştirildiği durumlarda ise devlet tarafı üçüncü taraf olarak yer 
almaktadır. Bunun yanında sosyal diyaloğun dörtlü yapıldığı durumlarda dördüncü 
taraf olarak Sivil Toplum Örgütleri (STÖ’ler) yer almaktadır. STÖ’ler sosyal 
diyalogda işçi tarafını temsil edebildiği gibi işveren tarafını da temsil 
edebilmektedir. Bu noktada STÖ’lerin, özellikle işveren ve devlet tarafının daha 
baskın ve yapıcı olduğu görüşmelerde nispeten daha zayıf kalan işçi sendikaları 
tarafını güçlendirmesi ihtiyacından hareketle işçi tarafını daha fazla temsil etmesi, 
etkili ve dengeli bir sosyal diyalog mekanizmasının oluşturulması ve işletilmesi 
açısından büyük önem taşımaktadır. Bu durum işçi tarafını temsil eden 
sendikaların küreselleşme sürecinde yaşadıkları temsil krizi, yeni stratejiler 
geliştirememe gibi sorunların giderek artmasından diğer bir ifade ile işçi tarafı 
temsiliyetinin giderek zayıflamasından kaynaklanmaktadır. 
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Temelde endüstri ilişkileri sistemlerinde zıtlaşma ve dar çıkar yaklaşımları yerine 
işbirliği ve birlikte iş yapma kültürünün gelişmesine katkıda bulunarak ve bütün 
dünyada değişik düzeylerde ve farklı konularda sağlıklı ve kalıcı çözümler sunarak, 
endüstri ilişkilerinde gönüllülük esasını, karşılıklı çıkar ve özveri paylaşımını ve 
bütünleşmeyi ön plana çıkaran (Bağdadioğlu&Önsal, 2010: 7) ve bu temelde 
aktörler arasında müzakere, danışma ve bilgi alışverişi süreçlerini tanımlayan 
sosyal diyalog günümüzde; toplu pazarlık, anlaşmazlıkların önlenmesi ve çözümü, 
kurumsal sosyal sorumluluk ve uluslararası çerçeve sözleşmeleri de dâhil olmak 
üzere diğer araçları (http://www.ilo.org/global/topics/workers-and-employers-
organizations-tripartism-and-social dialogue/lang--en/index.htm, erişim tarihi, 

15.01.2017) kapsayan sosyal diyalog mekanizması, STÖ’lerin de etkisiyle daha geniş 
bir alana yayılacak ve özellikle en çok ihtiyaç duyulan kesimlere ulaştırma adına 
daha dengeli ve etkin gerçekleştirilebilecektir. Öte yandan taraflar arası 
gerçekleşen sosyal diyalog, farklı yoğunluklarda diğer bir ifade ile farklı 
derinliklilerde olabilmektedir.  En düşük yoğunlukta bilgi paylaşım düzeyinde 
görülen sosyal diyalog, en yüksek yoğunlukta müzakere düzeyine kadar 
ulaşabilmektedir (Şekil 1).  

Şekil 1: Sosyal Diyalog Üçgeni 

 

Kaynak: Ishikawa, 2003: 3. 

Şekil 1’de de görüldüğü üzere sosyal diyalog; bilgi paylaşımı, danışma ve müzakere 
türlerinde görülebilmektedir. Bunlardan bilgi paylaşım süreci sosyal diyaloğun en 
basit şeklini ifade etmektedir. Ayrıca bilgi paylaşımı süreci; söz konusu konularla 
ilgili esaslı bir tartışma ya da eylem içermemekle birlikte sonraki süreçler için bir 
başlangıç olması açısından büyük önem taşımaktadır. Diğer bir ifade ile bilgi 
paylaşımı daha somut bir sosyal diyalog için başlangıçtır. Aynı şekilde bu süreçte 
diyalog oldukça yüzeysel bir özellik taşımaktadır. Bilgi paylaşımından sonra 
görülen danışma sürecinde ise taraflar gündeme getirilen konularla ilgili derin bir 
diyaloğa geçmektedirler. Ayrıca karar verme gücü taşımayan bu süreç, bilgi 
paylaşım süreci ile sosyal diyaloğun en yoğun olduğu müzakere süreci arasında yer 
alması açısından büyük önem taşımaktadır. Diyaloğun en yoğun görüldüğü süreç 
ise müzakere sürecidir. Temelde toplu pazarlık ve politik uyum unsurlarından 
oluşan bu süreci (Ishikawa, 2003: 3) danışma sürecinden ayıran en önemli özellik 
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tarafların, diğer tarafı etkileme ve ikna etme çabasının olmasıdır. Taraflar bu 
düzeyde taraflar, diğer tarafı etkilemek ve ikna etmek için bilinçli ya da bilinçsiz, 
duygusal ya da hesaplanmış birçok iletişim yöntemine başvurmaktadırlar. 
Etkileme ve ikna ise menfaatler ve çıkarlar çerçevesinde şekillenmektedir. Menfaat 
ve çıkarların kesişmesi ise farklı sorunlara yol açabileceğinden taraflar, müzakere 
sürecini mümkün olduğu kadar uzatmaya çalışmaktadırlar. Bu açıdan müzakereler 
sadece bilgi alış verişini değil, karşılıklı etkileme ve ikna sürecini de kapsayan 
dinamik bir özelliğe sahiptir. İkna çabalarının sonucunda ise taraflar, kendi 
isteklerine en yakın  noktada uzlaşmaya  varmayı amaçlamaktadırlar  
(https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCzakere, erişim tarihi, 10.01.2017). Bu 
noktada müzakereler, taraflar açısından oldukça çaba gerektiren bir süreci ifade 
etmektedir. 

Öte yandan sosyal ortaklar arasında hukuksal bağlayıcılığı olan toplu anlaşmalar 
ile sonuçlanabilen toplu pazarlık süreci hem sosyal diyalog uygulamasının en ileri 
biçimini (Gülmez, 2008: 312-313) ifade etmekte hem de müzakere sürecinin en 
temel unsurlarından birini oluşturmaktadır.  İki ya da üç taraflı gerçekleşebilen 
toplu pazarlık sürecinde işveren tarafını;  işveren, bir grup işveren veya işveren 
sendikaları temsil ederken işçi tarafını işçi sendikaları temsil etmektedir. Devlet ise 
bazı durumlarda işveren konumunda iken bazı durumlarda düzenleyici ve hakem 
rolünde olabilmektedir. Ulusal düzeyde yapılabilen toplu pazarlık; sektörel, 
bölgesel, işletme ve işyeri düzeylerinde de yapılabilmekte ve başarılı geçenler 
toplu iş sözleşmesi ile sonuçlanabilmektedir (Ishikawa, 2003: 3). Benzer şekilde 
başarılı geçen sosyal diyalog süreci de; toplumsal paktlar ve anlaşmalar, üçlü 
zirveler, üçlü deklarasyonlar, ortak görüş, kurallar, davranış prensipleri, politika 
araçları, politik belgelerin tasdiki (ILO, 2013: 25) gibi olası çıktılarla 
sonuçlanabilmektedir. Başarılı ve etkin bir sosyal diyalog mekanizmasının işlemesi 
ise uygun politik ortam ve çoğulcu demokrasi temelinde bazı şartların 
gerçekleşmesine bağlıdır. Buna göre ana paydaşlara karar vermede (merkezi 
planlamaya karşıt olarak) gerçek bir seçenek sunan bir pazar ekonomisi, sosyal 
ortakların istihdam şartlarını ve koşullarını müzakere etmesini sağlayan yasal 
çerçeve, özellikle iş yasaları, sosyal ortaklığın "donanımı" olarak hizmet veren 
etkin kurumlar, serbest, bağımsız, yeterince temsilci ve demokratik işveren ve işçi 
örgütleri, tüm menfaat sahipleri arasında teknik yeterlilik (Rychly&Pritzer, 2003: 
1-3) bu şartlardan bazılarıdır. Diğer bir ifade ile etkin bir sosyal diyalog; teknik 
kapasiteye ve bilgiye erişime sahip, güçlü, bağımsız işçi ve işveren örgütleri ile 
gerçekleşebilecektir. Ayrıca siyasi irade ve taahhüt, etkin kullanılan yasal ve 
kurumsal çerçeve, örgütlenme ve topluluk özgürlüğünün temel haklarına saygı 
faktörleri de önemli rol oynamaktadır (Şekil 2).  

  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Uzla%C5%9Fma
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Şekil 2: Etkin Sosyal Diyalog Şartları 

 
Kaynak: http://www.ilo.org/global/topics/workers-and-employers-organizations-tripartism-

and-social-dialogue/lang--en/index.htm , erişim tarihi, 15.01.2017. 

Bunun yanında;  güçlü ve bağımsız çalışan ve işveren örgütlerinin bulunması, 
sosyal diyaloğa katılmalarına olanak veren uygun bilgilere ulaşan ve teknik 
kapasitesi bulunan sendikal örgütlerin varlığı, tüm taraflarda sosyal diyalog için 
siyasal iradenin varlığı, sendika özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkının oluşturduğu 
temel haklara saygı gösterilmesi, uygun kurumsal desteğin sağlanması (Gülmez, 
2008: 299).  

4.2. Sosyal Diyalogta Taraflar  

Endüstri ilişkileri sisteminde sosyal diyaloğun temel değerini iş barışı 
oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra geniş anlamda ekonomik ve toplumsal 
kalkınmaya da katkısı bulunmaktadır. Bu durum daha çok tarafların sosyal diyalog 
mekanizmasına dengeli ve aktif katılımı ile mümkün hale gelebilmektedir. Diğer 
bir ifade ile ancak bu şekilde işleyen sosyal diyalog mekanizmaları tarafları ve 
toplumu tatmin etmektedir. Buna göre etkili ve dengeli sosyal diyalog 
mekanizmaları; bir yandan şirket performansı ve verimlilik üzerine olumlu etkiler 
sağlarken diğer yandan potansiyel olarak zararlı anlaşmazlıkların çözümünde 
barışçı ve düzgün prosedürler sunmaktadır. Böylece temelde işçi-işveren 
arasındaki endüstriyel çatışmalar en aza inecektir. Daha geniş anlamda ise sektörel 
çıkarlar ile büyüme ve gelişme hedefleri arasında kabul edilebilir bir denge 
sağlanacaktır. Aynı şekilde bu durum özellikle zayıf kalan taraflara sürece katılma 
ve kararları etkileme fırsatı verdiğinden sorunların barışçı çözümü daha kolay 
sağlanarak zararlı kilitlenmeler rahatlıkla ortadan kaldırılabilecektir (Fashoyin,  
2004: 343-350).  

Ülkelerin sahip oldukları sosyal, siyasal ve ekonomik özellikler, sosyal diyalog 
mekanizmasının oluşmasında, işlemesinde, sonuçlanmasında büyük önem 
taşımaktadır. Bu kapsamda örneğin endüstri ilişkilerini çevreleyen sosyo-
ekonomik şartlar, tarafların örgütlenme özellikleri ve benimsedikleri politikalar ve 
devletin yapısı bu aşamanın şekillenmesinde büyük önem taşımaktadır. Ülkelerin 
sahip oldukları farklı özelliklerin yanında zaman içinde sosyal diyaloğa yüklenen 
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anlam ve uygulama şekilleri de farklılık gösterebilmektedir. Örneğin Türkiye’de 
çeşitli tarihlerde kabul edilen kanunlar çerçevesinde günümüzde “asgari ücret 
tespit komisyonu”, “yüksek hakem kurulu”, “çalışma meclisi”, “üçlü danışma 
kurulu”, “ulusal iş sağlığı ve güvenliği konseyi” gibi kurul ve komisyonlarda işçi, 
işveren ve hükümet temsilcileri birlikte yer alarak sosyal diyalog farklı şekillerde 
uygulanmaya çalışılmaktadır. Ancak sosyal diyalog mekanizmasının istenilen 
düzeyde etkin ve dengeli gerçekleştirilmesi kimi zaman mümkün olamamaktadır. 
Diğer bir ifade ile uygulamada sosyal diyalog için belirlenen kurullar etkin ve 
çoğulcu bir yapı oluşturamamaktadır. Bu durum çoğu zaman taraflar arasındaki 
dengesizlikten kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda özellikle kurulların bir 
bölümünün danışma niteliği taşıması, karar verme niteliğinde olanlarda da sosyal 
taraflar arasında sayısal eşitliğin olmaması işbirliği şansını azaltan etkilerin 
başında gelmektedir. Bunun yanında ortak kurullarda üçlü yapıya karşılık, devletin 
belirleyici rolünün sürekli ön planda olması karşılaşılan sorunlarda temel teşkil 
etmektedir (Tokol, 2015: 385-386). Bu kapsamda devletin hukuksal tabanda 
belirleyici, düzenleyici ve denetleyici rolü sosyal diyaloğun işlemesinde ve 
sonuçlanmasında önemli rol oynamaktadır. Devletin belirleyici rolü ile sınırları 
çizilen sosyal diyaloğun; işveren tarafı, sendika tarafı ve çalışan tarafı tutumları ile 
şekillenmesi ve sonuçlanması aslında etkin ve dengeli sosyal diyaloğun 
gerçekleşmesinin çok yönlü olması gerektiğini göstermektedir. Diğer bir ifade ile 
dar anlamda endüstri ilişikleri sisteminde karşılaşılan sorunların çözümünde, 
geniş anlamda toplum bazında sosyal, siyasal ve ekonomik sorunların çözümünde 
etkin ve dengeli bir sosyal diyalog, taraflara farklı düzeylerde sorumluluklar 
yüklemektedir. Ve bu tarafların başında devlet gelmektedir.   

4.2.1. Devlet 

Hükümetler, ulusal sosyal diyalogun ilerlemesinde ve sürdürülebilirliğinde kritik 
bir rol oynamaktadır. Hükümetin üçlü istişare sürecine güven duyduğu ve sosyal 
ortakların politika oluşturma süreçlerine aktif katılımını teşvik ettiği durumlarda, 
başarılı bir sosyal diyaloğa erişebilme ihtimali yükselmektedir (Ishikawa, 2003: 5). 
Bu kapsamda üç taraflı sosyal diyalog, demokratik kararların alınmasında 
kullanılan kapsayıcı bir yol olarak görülmektedir. Bu özelliğiyle diyalog, devletin 
eylemlerine meşruluk katabileceği gibi, kendi fayda ve çıkarları doğrultusunda 
kararların alındığı bir masanın etrafında oturan işçi ve işveren sendikalarının 
eylemlerine de meşruluk katabilmektedir. Buna göre hem ikili hem de üçlü yapıda 
gerçekleşen diyaloglarda belirlenen sorunlarla ilgili ortak anlayışa varabilmek, 
uzlaşma noktaları ve ortak cevaplar bulabilmek için birlikte çalışmaya dayalı 
pratik bir yaklaşım izlenmektedir. Özellikle ekonomik krizler ve geçiş 
dönemlerinde; tarafların rızasını alan ve çatışmaları azaltan böylesi bir araç çok 
değerlidir (Carls&Bridgford, 2014: 13). Bu durum gün geçtikçe karmaşıklaşan, 
çözümü muammaya dönen, çözüm pratikleri uygulanan ancak tarafları tatmin 
etmeyen, dönem dönem farklı partilerce siyasi malzemeye dönüştürülen ve gün 
geçtikçe yeni sorunları gündeme getiren taşeron sorununun çözümünde de 
belirgin bir etkiye sahip olacaktır. Özellikle sendikaların etkin rol oynadığı ve 
yüksek düzeyde sosyal diyalog yoğunluğu taşıyan toplu pazarlıkların yer aldığı 
süreçlerde devletin birleştirici ve bütünleştirici yapısı büyük önem taşımaktadır. 
Bu noktada devletçe endüstri ilişkilerinde yaşanılan sorunları tümüyle ortadan 
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kaldırmaya ya da azaltmaya yönelik düzenlemelerin yapılması ve bunların sosyal 
diyalog mekanizması ile işlerlik kazandırılması üçlü işbirliği kapsamında etkin, 
dengeli ve verimli bir mekanizmanın temel şartı olarak görülmelidir. 

Öte yandan üçlü işbirliğinin etkinliği ve dengesi, gerçekleştirildiği ekonomik ve 
sosyal çevre ile de ilintilidir. Diğer bir ifade ile ekonomik durumun iyi olması üçlü 
işbirliğini kolaylaştırmaktadır. Ekonomik durumun kötüleştiği oranda üçlü işbirliği 
zorlaşmakla birlikte sorunlar kriz boyutuna ulaşmakta ve sosyal diyalog 
mekanizması daha da önem kazanmaktadır. Ayrıca üçlü işbirliği, sosyal demokrat 
veya sendikalara yakın partilerin iktidar oldukları veya koalisyonun bir parçası 
olarak yer aldıkları dönemlerde daha kolay gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında 
kamu otoritelerinin destek hizmetlerinin ve etkili kurumsal çerçeve ve 
prosedürlerin varlığı, işbirliği için önemli bir yer tutmaktadır (Tokol, 2015: 215). 

Daha çok; yetersiz hukuksal alt yapı, denetim eksikliği, piyasa odaklı yaklaşım, 
yandaş ve işbirlikçi davranma, işveren ya da sendikalar ile yakınlaşma vs. nedenler 
ile taşeron sorununa zemin hazırlayan devlet kanalı, bu tür sorunları aşacak 
düzenlemeler ile ekonomik, sosyal ve siyasal düzlemde farklı avantajlar elde 
edebilecektir. Bu kapsamda örneğin ekonomik krizlerin atlatılması, sosyal hayatta 
barışı ve adaleti sağlama, toplumsal sınıflar arasında çatışma yerine işbirliğini ve 
bütünleşmeyi sağlama, üretim sürecinde performansı ve verimliliği arttırma, 
siyasal hayatta oluşabilecek sorunlara fırsat vermeme bunlardan bazılarıdır 

4.2.2. İşveren 

 Taşeron sorununun çözümünde etkin ve dengeli bir sosyal diyalog mekanizması 
için önemli bir tarafı da işveren oluşturmaktadır. Gerek gerçek kişilik, gerek 
işletme, gerek sendika ve diğer oluşumlar ile sürece dâhil olan işveren, sürecin 
şekillenmesinde ve işlerlik kazanmasında bir diğer önemli aktör olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu noktada işveren sendikaları üstelendikleri fonksiyonlar itibariyle 
iktisat politikası ile ilgili kuruluşlardan yani ticaret ve sanayi odaları, borsalar, iş 
adamları ve sanayiciler derneklerinden kesin çizgilerle ayrılmamaktadır 
(Yalçıntaş&Tuna, 1999: 218). Bu durum bir işveren örgütü üyelerinin genelde aynı 
endüstride faaliyet gösteren firmalar olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca 
firmalar tarafından kurulan işveren örgütleri birleşerek konfederasyon ya da diğer 
üst örgütlenmeler kurabildikleri gibi üye de olabilmektedirler. Firmaların işveren 
örgütlerine üye olmalarının en önemli nedenini ise genelde sendikalar aracılığıyla 
iyi örgütlenmiş işçilere karşı pazarlık gücünü arttırmak oluşturmaktadır. Pazarlık 
gücünün temelini de işverenin işçileri topluca işten çıkarma olanağının bulunması 
oluşturmaktadır. Aynı şekilde tek bir firma açısından endüstriyel bir çatışmanın 
maliyeti endüstrinin geneline olan maliyetinden yüksek olmasından dolayı bir 
firma, yerel çatışmalardan kaçınmak için işçi sendikalarının isteklerini kabul etme 
eğilimindedir. Ancak bu durum endüstrinin tamamı için geçerli değildir. Böyle bir 
durumda firmalar, güçlerini birleştirerek sendikalardan gelen isteklere karşı 
direnç gösterebilmektedirler (Tzannatos, 2010: 146-147). Buna göre tek bir firma 
özelliği taşıyan işyerlerinde sosyal diyalog mekanizması daha kolay 
işleyebilmektedir.  

Öte yandan taşeron sorununun çözüm sürecinde etkili ve dengeli bir sosyal diyalog 
mekanizmasının gerçekleştirilmesinde; sendikaların ve toplu pazarlıkların iktisadi 
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verimlilik üzerinde negatif bir etkisinin olmasından çok pozitif bir etkisinin olduğu 
tezi büyük önem taşımaktadır. Bu teze göre sendikaların örgütsel görünümünün 
iktisadi yararları vardır. Örneğin sendikalar işçi katılımını ve işçi yönetici işbirliğini 
sağladıklarında bunun hem işçilerin hem de işverenin yararına verimlilik arttırıcı 
etkileri bulunmakta ve bu etkiler sendikaların katılım kazançları olarak 
adlandırılmaktadır. Bu tür kazançların gerçekleşmesi farklı nedenler ile 
açıklanabilmektedir. Örneğin sendikaların toplu ses özelliği taşımaları ve işçilerin 
tercihlerini yönetime aktarmada etkin rol oynamaları bu noktada oldukça 
önemlidir. Bunun yanında sendikaların çalışma kurallarının ve kurumun kendi iç 
işgücü piyasasında kıdem hesaplarının yapılmasında etkin rol 
oynayabilmektedirler. Bu da çalışanların yaşadığı ayrıl-sesini yükselt ikilemini 
değiştirmektedir. Buna göre çalışanların ayrılma zorunluluğunda “ayrıla” gerek 
kalmadan memnuniyetsizliklerini dile getirebilecekleri “sesini yükselt” kanalları 
oluşturulabilmektedir. Bu kanallar ise işe giriş-çıkış oranını azaltarak işverenleri 
firmaya özel eğitim konusunda teşvik etmekte ve her iki tarafın da çıkarına olan 
uzun soluklu çalışma ilişkileri sağlamaktadır. Aynı şekilde sendikalar, işçilerle 
yönetim arasındaki sözleşmeleri güçlendirerek ve çalışanların dikkatini çalışma 
yöntemlerine ve üretim tekniklerine yönelterek verimlilik artışı 
sağlayabilmektedir (Tzannatos, 2010:146). 

Öte yandan sosyal diyalog sürecinin önemli bir yönünü oluşturan yönetime 
katılmanın işletmelere en büyük katkısı işletmelerde çalışma barışının 
sağlanmasıdır. Sosyal diyaloğun etkisi ile işyeri ve işletmelerden başlamak üzere; 
endüstri ilişkileri sisteminde ve dolayısıyla toplum genelinde barışın sağlanmasına 
büyük katkı sağlamaktadır. Özellikle demokratik yönetim, verimlilik artışı, 
değişiklikleri kolay benimseme, iletişim kolaylığı, kararların etkinliği, denetim 
kolaylığı ve eğitime sağladığı destek bu kapsamda dile getirilen bazı katkılardır. Bu 
katkıları sosyal diyalog anlamında daha geniş çerçevede değerlendirmek 
mümkündür. Ayrıca siyasal demokrasinin endüstri ilişkileri sistemini kapsayacak 
şekilde genişletilmesi, üretimin miktar ve kalitesinin dolayısıyla da verimliliğin 
arttırılması, işçi devir hızının ve devamsızlıklarının oldukça düşük düzeyde 
tutulması, işyeri ve işletmelerde yadırgama, direnme, tepki, güvensizlik gibi pek 
çok olumsuz faktörün ortaya çıkmaması ya da düşük düzeyde tutulması, işyeri ve 
işletmelerde çalışanların değişiklikleri daha kolay benimsemeleri ve uygulamaları, 
emek ve sermaye arasındaki iletişim kopukluğunun giderilmesi ve engellerin 
kaldırılması, demokratik açıdan grup kararlarının kişisel kararlara göre daha etkili 
ve uygulanabilir olmasından dolayı bu tip kararların alınması, çalışanların otoriteyi 
daha kolay kabul etmeleri, emir ve talimatlara daha uygun davranmaları ile etkin 
denetim sağlanması, geleceğin yönetici adaylarının bulunması ve yetiştirilmesi, 
çalışma barışını kesintiye uğratan işi aksatma, yavaşlatma, direniş, grev gibi 
eylemler daha uyuşmazlık aşamasında çözümlenmesi vb. olumlu katkılar (Işığıçok, 
2012: 84-90) etkili ve dengeli sosyal diyalog mekanizması sonucunda daha kolay 
sağlanabilecektir.  

 Bunun yanında sosyal diyalogda etkin ve çoğu zaman baskın bir taraf olan işveren 
taşeron sorununun çözümlenmesi sürecinde, verimlilik ve karlılığı dikkate almalı 
ve bunu daha çok yönetime katılma noktasında değerlendirmelidir. Diğer bir ifade 
ile sendikalı işçilere baskı, sendikalı olmama yönünde baskı şeklinde 
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sendikasızlaştırma modeli olarak kullanma, örgütsüz işyerlerini tercih etme, 
doğrudan iletişim kurma, performansa dayalı ücretlendirme, iş ilişkilerini 
bireyselleştirme, sendika veya hükümetle işbirliği vb. sorunlar çalışanlar arasında 
performans düşüklüğü, işgücü devrinin hızlanması, iş tatminsizliği, tükenmişlik 
sendromu, örgütsel bağlılıklarının azalması, stres hatta işyerine ve işeveren 
düşmanlık sorunlarını daha da arttıracak sonuçta beklenen verimlilik ve karlılık 
elde edilemeyecektir.  Buna göre işveren tarafı sosyal diyalog mekanizmasını 
işbirliği ve bütünleşme açısından değerlendirirse mevcut durumdan daha fazla 
avantaj sağlar konuma gelecektir.  

4.3.3. Sendikalar 

İşçi sendikalarının temel hedefleri arasında; sürekli istihdam ve çalışanlara 
ekonomik refah sağlamak, artan gayrisafi milli hasıladan sürekli olarak pay almak, 
ülkenin sosyo-ekonomik yönetiminde söz sahibi olmak, endüstride çalışma 
şartlarını çalışanlar lehine hafifletmek ve düzeltmek, kooperatif gibi ekonomik 
kuruluşlar ve yetiştirme kuruluşları gibi mesleki kurumlar kurmak suretiyle 
üyelerine hizmet etmek, ulusal ve uluslararası gelişmeler hakkında üyelerini 
aydınlatmak, onları sosyal siyaset, iktisat ve iş hukuku alanlarında yetiştirmek, 
hayatından ve işinden memnun insan-işçi tipinin doğmasına ve yaygınlaşmasına 
çalışmak, sınıf gururu, sınıf zıtlığı, sınıf kini ve sınıf mücadelesi gibi çok vahim ve 
tehlikeli sosyal hastalıklarla mücadele etmek vb. bulunmaktadır (Yalçıntaş&Tuna, 
1999: 217). Ancak bu amaçlar her zaman istenilen düzeyde gerçekleşmemektedir. 
Daha çok milli gelirin dağılması sürecinde yaşanılan sorunlara bağlı olarak her 
zaman olmasa bile menfaat çatışmaları görülmektedir. Buna göre endüstri ilişkileri 
sisteminde görülen çatışmalar, çoğu zaman gelir dağılımına dayanmakta ve çoğu 
zaman grev olarak görülmektedir. Sendikaların felsefi yaklaşımlarına bağlı olarak 
farklılık gösteren bu durum aynı zamanda sosyal, siyasal ve ekonomik bazı 
sorunlara yol açabilmektedir. Örneğin grev sürelerinin uzaması; üretimi 
durdurmakta veya aksatmakta, büyüme hızını yavaşlatma ve buna bağlı olarak 
işsizliği artırabilmektedir (Özgüven, 1988: 73). Bu kapsamda işçilerin sosyal, 
ekonomik ve politik nedenlerle toplu halde işi bırakmaları ve isteklerinin 
gerçekleştirilmesi için işverenlere, yasa yapıcılara, hükümetlere karşı baskı yapma 
eylemi (Süllker, 1976: 9) olarak tanımlanan grev; işçilerin haklarının korunması ve 
geliştirilmesi noktasında sendikaların önemli bir silahıdır. Ancak Batı’nın eski ve 
büyük sanayi ülkelerinde faaliyet gösteren birçok kurum ve kuruluşlarda yaşanılan 
tecrübeler, gerçek ve samimi anlamda kurulan işçi-işveren işbirliklerinin başta 
işgücü olmak üzere kurum ve kuruluşların verimlilikleri üzerinde büyük ve önemli 
etkiler yaptığını göstermiştir. Bu kapsamda grev, Batı ülkelerinde bir fiil ve hareket 
olmaktan çok bir tehdit aynı zamanda toplu pazarlık mekanizmasını işleten bir 
vasıta özelliği taşımaktadır. Bunun tam tersi bir durumu ifade eden sosyal barışın 
hem iki taraf hem de toplum için büyük ve önemli faydalar sağladığını zamanla 
anlayan batılı ülkeler, bir zamanların ideolojik saplantılarını terk ederek görüşme 
ve anlaşmalara önem vermişler ve sonuç olarak da refah ekonomilerinin 
temellerini atmışlardır. Kısaca manasız ve maksatsız grevler kadar ilgili sendikayı 
ve giderek ülke ekonomisini tahrip edici bir olayın düşünülemeyeceği şeklinde 
özetlenen bu durum (Yalçıntaş&Tuna, 1999: 219) temelde sosyal diyalog 
mekanizmasının tüm taraflar için önemini ön plana çıkarmaktadır.  
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Aynı şekilde grev; endüstri ilişkileri sisteminde çatışmacı bir çözüm yöntemi 
olduğundan sosyal diyaloğun tanımlanmasında ayrı bir öneme sahiptir. Bu 
kapsamda grev toplu bir eylem biçimi olup kolektif bir özgürlüktür. Diğer bir ifade 
ile grev birden çok kişinin aralarında anlaşarak, yani önceden düzenlemeyle, 
birlikte ortaya koydukları bir eylemdir. Grevi diğer özgürlüklerinden ayıran en 
önemli özellik diğer özgürlüklerin hepsi “başkasına zarar vermeme” yükümüyle 
sınırlı iken grevde “başkasına zarar verme” amacı bulunmaktadır. Bu noktada işin 
durdurulmasıyla işverene verilen zarar, onu boyun eğmeye götürecek derecede 
ağır ise grev başarıya ulaşabilmektedir (Kaboğlu, 1989: 87-88). İşçi sendikalarının 
temelde hücuma dayalı (offensive) bir yapı ve stratejiye sahip olmaları bu noktada 
belirleyici bir etkendir (Yalçıntaş&Tuna; 217). Ancak ekonominin küreselleşmesi 
ve bu değişim sürecinin ortaya çıkardığı uluslararası rekabet, sendikacılığı hak 
aramaya dayalı “mücadele” anlayışından, kazanılmış hakları korumaya yönelik 
“savunmacı” bir pozisyona itmiştir. Bu kapsamda günümüzde “savunmacı 
sendikacılıkla” birlikte, taraflar arasında işbirliği ve diyaloğa dayalı “uzlaşmacı 
sendikacılık” boyutu önem kazanmıştır. Bu durumun en önemli göstergeleri 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunda; toplu iş uyuşmazlıklarında, grev ve 
lokavta katılan işçi sayılarında ve grev ve lokavtta kaybedilen gün sayılarında 
görülen düşüşlerdir (Mahiroğulları, 2016: 68-71).  Diğer bir ifade ile gerek ulusal 
gerek uluslararası yaşanan tüm gelişmeler sendikaları sosyal diyaloğa itmektedir.  

Öte yandan çevre işgücü niteliğinde olan taşeron çalışanların sorunlarının çözüm 
süreci sendikalar açısından ayrı bir önem taşımakta ve daha fazla çaba 
gerektirmektedir. Bu durum özellikle çevre işgücünün organizasyonlar için daha 
çok bir tampon istihdam niteliğinde olmasından kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde 
çevre işgücünün, daha az kariyer beklentili olması, eğitim ve gelişimleri için daha 
az yatırım yapılması ve işgücü devir hızlarının çok daha yüksek olması, daha çok 
kısa dönem işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılması ve buna bağlı olarak 
daha az iş güvencesine sahip olmaları sendikaların işini zorlaştıran diğer 
etkenlerdir. Bu tür nedenlerden dolayı çevre işgücü özelliği taşıyan taşeron 
çalışanların en az çekirdek işgücünün sahip olduğu haklar kadar haklara sahip 
olabilmesi, sendikaların özellikle üyelik ve toplu pazarlık süreçlerinde çok güçlü 
olmalarına bağlıdır (Salamon, 2000: 534-535, Tokol, 2011: 142). Ancak sendikaları 
mücadeleci pozisyondan, savunmacı pozisyona iten ve aynı zamanda uzlaşmacı 
sendikacılık anlayışını yaygınlaştıran gelişmeler bu durumu oldukça 
güçleştirmektedir. Buna bağlı olarak bir diğer sorun ise sosyal diyalog sürecinde 
çalışanların yeterince temsil edil(e)memesi konusudur. Bu durum sendikaların 
düştüğü bazı tarihsel hatalara bağlanmaktadır. Buna göre tarihi gelişim sürecinde 
sendikaların bir kısmında adeta sınıf kavramının yadsınarak ve siyasal bir bilince 
önem verilmeden sendikacılık yapılması ve bunun sürdürülmesi için partiler üstü 
bir politika izlenmesi işçi sınıfının gerçek bir siyasal etkinliğe ulaşmasını 
engellemiştir. Aynı şekilde sendikaların diğer bir kısmında açıkça siyasal 
ideolojilerin benimsenmesi ve buna göre politikalar üretilmesi, aşırı 
siyasallaşmaya ve radikalleşmeye yol açtığından geniş işçi kesimlerinin katılımı 
sağlanamamış ve cepheleşme tuzağına düşülmüştür (Koray, 1994: 193). Dolaysıyla 
tarihsel gelişim sürecinde sendikaların partiler üstü politikalar benimsemesi ve 
cepheleşmesi geniş işçi kesimlerinin katılımını önemli ölçüde zarar verdiğinden 
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etkin ve dengeli bir sosyal diyalog mekanizmasının gerçekleştirilmesi sendikalar 
açısından problemli hale gelmiştir. 

Ayrıca sendika tarafının incelenmesinde; resmi sendika olarak da adlandırılan 
sendikanın kurumsal yapısının, onun yöneticilerinin ve üyelerinin ayrı ayrı ele 
alınması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda resmi sendika çoğunlukla iyi 
bilgilendirilmiş profesyonel bir organ olarak hareket etmekte, üyeler ve işveren 
arasında bir arabulucu gibi davranmaktadır. Aynı şekilde resmi sendika; sendika 
üyelerine göre daha fazla ve kapsamlı bilgiye sahip olabildiği için üyelerinin 
istekleri ile işverenin verebileceklerini uzlaştırmak amacıyla hareket etmekte ve 
iki tarafın da ileri yaptırımlarına gerek kalmadan çözülmesi esasına göre 
çalışmaktadır. Bu süreçte görüşmeler kesilse bile resmi sendikanın bilgi sağlayıcı 
rolünün istekler ile öneriler dengeleninceye kadar devam etmesi gerekmektedir. 
Bu durum özellikle herhangi bir sorunun çözümünde ya da görüşmede işverenin 
genelde piyasa yapısı, siyasi yapı, hukuksal yapı gibi her türlü bilgiye sahip 
olduğunun düşünülmesinden kaynaklanmaktadır. Üyelerin ya da üye olmayı 
düşünenlerin belirtilen konular hakkındaki bilgi düzeylerinin işverene göre kısıtlı 
olduğu dikkate alındığında bu noktada sendikanın bilgi sağlama fonksiyonun 
(Tzannatos, 2010: 151) önemi ön plana çıkmaktadır 

Aynı şekilde sosyal diyalog sürecinde sendikaların toplu pazarlık fonksiyonun 
niteliği belirleyici bir etkiye sahiptir. Bu kapsamda toplu pazarlık görüşmeleri 
sonunda işveren ve işçi kuruluşu arasında sözlü veya yazılı, uzun ya da kısa, yalın 
veya çok ayrıntılı birçok türde anlaşma yapmak mümkündür. Özellikle tarafların, 
göreceli de olsa eşitliğine dayalı olarak yapılan anlaşmaların işçiler için bir 
anlamda kararlara katılma yolu, bir anlamda da kendi çıkarlarını koruma ve kabul 
ettirme yolu olduğu bilinen bu tür görüşmelerde görüşmelerin esnek yapısı, 
belirleyici bir etkiye sahiptir. Bu kapsamda işbirliği çerçevesinde yapılan görüşme 
süreçleri; işyerlerinde verimlilik, barış ve sürekliliğin sağlanmasına önemli katkılar 
sağlarken  (Koray, 1994: 59) taraflar açısından sosyal diyalog mekanizmasını daha 
etkin ve dengeli hale getirecektir. 

Bunun yanında sendikaların günümüz iş dünyasında giderek zayıfladıkları ve üye 
kaybettikleri dikkate alındığında öncelikle kendilerinden kaynaklanan sorunlara 
eğilmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda öncelikle taşeron işyerlerini ve işçileri 
örgütleme sürecinde; taşeron işyerlerini veya taşeron işçileri örgütlemekten 
kaçınma, bu kesimleri sorunlu alan olarak görme, sorunlar karşısında geleneksel 
davranma, uygun stratejiler geliştirememe, üyelerine ya da üye olmak isteyenlere 
güven vermeme, liderlerin veya yöneticilerin istenen niteliklerde olmaması, 
işveren ya da hükümetle işbirliği vs. sorunlarını çözümlemeye odaklanmalı hatta 
bu süreçte STÖ’ler ile birlikte çalışmalıdırlar. STÖ’ler ise böyle bir durumda 
sendikaların eksiklerini ve aksaklıklarını tamamlayan ve onların temsil gücüne 
destek sağlayan bir yapıda faaliyet göstermelidirler.  

4.3.4. Sivil Toplum Örgütleri 

Günümüzde ulusal ve uluslararası yasal zeminin değişmesi ve çoğulculuk, 
bağımsızlık, dayanışma, toplumsal bilinçlenme, katılım, eğitim, sorumluluk ve yetki 
devri unsurlarının gelişmesine bağlı olarak STÖ’lerin rolü daha da etkinleşmiştir. 
Aynı şekilde sorunların karmaşık hale gelmesi, demokrasinin geliştirilmesi, 
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ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma sürecine toplumun tüm kesimlerinin etkin 
katılımının sağlanması, günümüz toplumlarının sanayi toplumlarından sanayi ötesi 
toplumlara dönüşmesi, piyasanın başarısızlığı ve devletin başarısızlığı durumunda 
dayanışma ruhunun geliştirilmesi, aynı şekilde devletten ve özel sektörden çeşitli 
sorunların çözümü konusunda yeterli destek göremeyen toplum ve grupların, bu 
sorunların çözümünü beklemek yerine kendilerinin çözüm üretme eğilimine 
girmeleri (Şahin&Öztürk, 2008: 10-11) sivil örgütlerin sınıf çatışmasını göz ardı 
etmesi, sendikaların sivil örgüt olarak görülmemesi bu süreci daha da belirgin hale 
getiren diğer gelişmelerdir.  

Öte yandan gerek toplumsal sorunların çözümlenmesi gerek endüstri ilişkilerinde 
yaşanan sorunların çözümlenmesinde STÖ’ler büyük rol oynamaktadır. Aynı 
şekilde sosyal diyalog mekanizmasının etkin ve dengeli bir şekilde işlemesi ve 
sonuçlanması süreci bu ihtiyacı daha da arttırmaktadır. Geniş anlamda toplumun 
temsili, dar anlamda sendika üyesi olmayan çalışanların temsili dikkate alındığında 
genelde bu tarafların diyalogda zayıf kalması STÖ’lere ayrı bir misyon 
yüklemektedir. Bu açıdan bir yandan sendika üyesi ol(a)mayan çalışanların sosyal 
diyalogda temsilinin en önemli aracı rolünde olabilecek STÖ’ler, diğer yandan 
toplumun her kesiminin diyalog sürecine katılmasının da önünü açması 
bakımından kilit rol oynamaktadırlar.     

Bu kapsamda STÖ’lerin aktif rol oynadığı sosyal diyalog mekanizmaları daha etkin 
ve dengeli olabilecektir. Çünkü en etkin temsil edilmesi gereken ve en fazla 
temsiliyete ihtiyaç duyan çalışan kesimi adına hareket edecek olan STÖ’ler zayıf 
kalan tarafı güçlendirecektir. STÖ’lerin bu süreçteki konumu bağımsız dördüncü 
taraf olabileceği gibi sendikalara bağlı faaliyet gösteren üçüncü taraf da 
olabilecektir (Şekil 3).   

Şekil 3: Sosyal Diyalogda STÖ’ler 

 

STÖ’lerin bağımsız olarak yer alabileceği dörtlü diyaloglarda en önemli misyonu 
hemen hemen her düzeyi ve her kesimi temsil edebilecek olması diyaloğun geniş 
bir alana yayılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu noktada STÖ’ler 

İşveren Devlet 

S
iv

il
 

T
o
p

lu
m

 
Ö

r
g
ü

tü
 Sendika 



358       Çelen, A. İ. (2017). Social Dialogue Mechanism Place and Important in Subcontract 
Problem Solution. 

 

işyeri, işletme, işkolu, bölgesel, ulusal düzeyleri temsil edebileceği gibi göçmen, 
kadın, genç, işsiz, engelli vb. kesimleri temsil edebilecek nitelikte faaliyet 
göstermesi gerekmektedir. Bu durum daha çok STÖ’lerin hemen hemen her 
konuda ve düzeyde kurulabilmelerinden kaynaklanmaktadır. Bir diğer önemli 
nokta ise STÖ’lerin üçlü diyalog sürecinde sendikaları destekleyen ve sendikal 
boşlukları dolduran kimliğidir. Bu noktada sendikalara yakın özellikler taşıyan 
dernekler daha da önemlisi işçi derneklerinin önemi ön plana çıkmaktadır. 
STÖ’lerin bu ve benzeri konumlar için üstlenebileceği fonksiyonlar diyalog 
sürecinde en zayıf halka özelliği taşıyan sendika üyesi olmayan çalışanlar ve 
sendikalar açısından hayati önem taşımaktadır.  Bu kapsamda faaliyet gösterecek 
olan STÖ’lerin özellikle derneklerin üstelenebilecekleri; ayna, lobi, toprak, sanal 
sendika, direk diyalog, ağ, sosyal fonksiyon, köprü ve sendika okulu fonksiyonları 
belirleyici bir etkiye sahiptir. Ayrıca örgütlenmenin güçlendirilmesi sürecinde 
derneklerin bu rolü; sendikal boşlukların doldurulmasında, sendikalaşmanın 
tabana yayılmasında, sendikaların sosyal, siyasal ve ekonomik fonksiyonlarının 
daha etkin ve işler hale getirilmesinde, sendikalaşma sürecinde oluşan 
eksikliklerin ve aksaklıkların giderilmesinde, yeni stratejilerin geliştirilmesinde, 
geliştirilen yeni stratejilerin uygulanmasında ve başarıya ulaştırılmasında önemli 
bir yere sahiptir. Bu kapsamda dernekler ayna fonksiyonu ile standart dışı 
çalışanlar başta olmak üzere her kesimin temsil edilmesini sağlayacaklardır. Lobi 
fonksiyonu ile sendikalara her konuda lobicilik faaliyetleri sunarlarken, toprak 
fonksiyonu ile ihtiyaç duyulan aktivistlerin ve sendika liderlerinin yetişmesini 
sağalacaklardır. Sanal sendika fonksiyonu ile teknolojideki ve sosyal medyada 
yaşanan gelişmeleri örgütlenme sürecine yansıtırlarken, direk diyalog fonksiyonu 
ile sosyal diyalog ve yönetime katılma başta olmak üzere farklı çözüm metotları 
sunacaklardır. Ağ fonksiyonu ile işletme düzeyinden uluslararası düzeye kadar 
uzanan örgütlenme zincirleri kurarlarken, sosyal fonksiyon ile sendikalaşmanın 
klasik rollerini aşacaklardır. Köprü fonksiyonu ile her kademede dilek, istek ve 
şikâyetlerin üst makamlara ulaştırılması ve geri bildirimlerinin sağlanmasını 
gerçekleştirirlerken, sendika okulu fonksiyonu ile istenilen bilinçli sınıfın 
oluşturulmasını sağlayacaklardır.  

Öte yandan bir sosyal sınıf olarak işçi sınıfının siyasal etkinliklerden uzak durması 
veya siyasete ilgisizliği mümkün görünmemektedir. Çünkü işçi sınıfının siyasete 
ilgisi ve siyasi katılımı demokrasinin bir gereği olarak dile getirilmektedir. Bu 
durum eşitlikçi bir demokrasisinin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 
Eşitlikçi bir demokrasisinin temel gereği olan bu durumun gerçekleşmesinin ön 
koşulu, çalışanlar arasında sınıf olgusuna dayalı bir bilincin gelişmesidir. 
Türkiye’de özellikle işçi sınıfında yaşanan bu bilinç eksikliği veya yetersizliği 
özellikle sendika üyesi olmayan çalışanlar açısından önemli bir problem olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada derneklerin üstlenebileceği fonksiyonlar bu ve 
benzer sorunların çözümlenmesinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Gerek Osmanlı 
gerek Cumhuriyet döneminde işçi sınıfının siyasal bilinç kazanması bazı işçi 
dernekleri ve siyasi partiler açsısından hep önemli olmuştur. Örneğin cumhuriyet 
öncesi kurulan Türkiye İşçi Derneği (1919), sosyalist aydınların katkısı ile işçi 
sınıfına o yıllarda siyasal bilinç kazandırma konusunda çaba göstermiştir. Bu 
çabalar gerek örgütlenme yasakları gerek işçi sınıfının zayıflığı nedeniyle sonuçsuz 
kalmıştır. Aynı şekilde ilk sendikalar Kanunu’ndan itibaren sendikaların siyasetten 
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uzak durması istenmiş ve bu düzenlemeler zaman içinde desteklenerek 
genişletilmiştir. Ancak tüm bu yasaklara rağmen sendikaların siyasi partiler ile 
olan ilişkileri devam etmiş ve sendikalar temelde siyasi partilerin etki alanında 
faaliyet göstermişlerdir. Bu durum Türkiye’de sendikaların partiler arasında 
bölünmesine ve siyasal partilere göre konfederasyonların oluşmasına yol açmıştır 
(Koray, 1994: 190-191). 

Benzer şekilde işyeri düzeyinde çalışanlarda yabancılaşmanın önlenmesi, emek-
sermaye dayanışmasının sağlanması ve kişisel olgunlaşma ve doyumun sağlanması 
etkili ve sosyal diyalog mekanizması ile sağlanabilecek önemli katkılardır. Nitekim 
işin kendi içinde bir amaç olmaktan çıkıp başkalarının amaçlarına katkıda bulunan 
bir araç haline geldiği ortamlarda ortaya çıkan yabancılaşma sorunu özelikle 
toplum bilimcileri tarafından en çok tartışılan sorunlardan biridir. Sosyal diyalog 
ile çalışanların çalıştıkları işyeri veya işletmelerde bedensel güçlerinin yanında 
düşünsel güçlerinden de yararlanıldığını hissetmeleri yabancılaşma sorununu 
çözen önemli bir etkendir. Aynı şekilde sosyal diyalog ile emek-sermaye arasında 
arzulanan sağlıklı ve güvene dayalı bir dayanışmanın sağlanması her iki taraf için 
olumlu katkılar sağlayarak verimliliği ve etkinliği arttırmaktadır. Sosyal diyalog 
mekanizmasının çalışanlar açısından en önemli sonuçlarından biri de kişisel 
doyum ve motivasyon sağlamasıdır. Çalışanlara bedensel güçlerinin yanında 
düşünsel güçlerinin de üretim sürecinde yer almasını sağlamak bu kapsamda 
önemli bir etki olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntem ile geçmişte emek-
sermaye arsında emek aleyhine ortaya çıkan güç dengesizliği ve ezikliği 
giderilmektedir. Ayrıca bu durum kararların alınmasında, etkinliğinin ve gücünün 
bilincine varan çalışanların kişisel olgunlaşmasına katkıda bulunmaktadır. İş 
memnuniyetinin, tatmin duygusunun, doyumun ve motivasyonun sağlanması 
(Işığıçok, 2012:90-93) etkin ve dengeli bir sosyal diyalog mekanizması ile daha 
kolay sağlanabilecektir.    

5. Sonuç  

İş dünyasında bireysel ve toplu düzeyde farklı sorunlara yol açan taşeron sorunu 
temelde; devlet, işveren, sendika ve çalışan kaynaklı olmak üzere dört farklı 
kaynaktan beslenmektedir. Bu kapsamda devletten kaynaklanan surunlar; yetersiz 
hukuksal alt yapı, denetim eksikliği, piyasa odaklı yaklaşım, yandaş ve işbirlikçi 
davranma, işveren ya da sendikalar ile yakınlaşma vb. iken işveren kaynaklı 
sorunlar; sendikalı işçilere baskı, sendikalı olmama yönünde baskı şeklinde 
sendikasızlaştırma modeli olarak kullanma, örgütsüz işyerlerini tercih etme, 
doğrudan iletişim kurma, performansa dayalı ücretlendirme, iş ilişkilerini 
bireyselleştirme, sendika veya hükümetle işbirliği vb. sorunlardır. Aynı şekilde 
sendika kaynaklı sorunlar taşeron işyerlerini ve işçileri örgütleme sürecinde; 
taşeron işyerlerini veya taşeron işçileri örgütlemekten kaçınma, bu kesimleri 
sorunlu alan olarak görme, sorunlar karşısında geleneksel davranma, uygun 
stratejiler geliştirememe, üyelerine ya da üye olmak isteyenlere güven vermeme, 
liderlerin veya yöneticilerin istenen niteliklerde olmaması, işveren ya da 
hükümetle işbirliği vb. sorunlar iken çalışan kaynaklı sorunlar; örgütlenmeyi 
önemsememe, yakından ilgilenmeme, bireysel çıkarlara odaklanma, diğer üyeleri 
ya da çalışanları dışlama, çalışanlar ya da üyeler arasında yaşanan ayrımcılık (ırk, 
cinsiyet vb. konularda) sorunu vb. sorunlardır.  
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Buna göre taşeron sorununun çok taraflı olmasına karşılık günümüzde çoğunlukla 
tartışılan çözüm önerilerinin tek taraflı olması ve çoğunlukla devlet, işveren baskın 
olması özellikle sendikaları ve diğer çalışanları tatmin etmemekte hatta yeni 
mağduriyetler gündeme gelebilmektedir. Bu noktada tarafları tatmin edecek 
çözümler etkin ve dengeli bir sosyal diyalog mekanizması ile daha mümkün hale 
gelebilecektir. Bu tür bir çözüm süreci; devlete, ekonomik krizlerin atlatılması, 
sosyal hayatta barışı ve adaleti sağlama, toplumsal sınıflar arasında çatışma yerine 
işbirliğini ve bütünleşmeyi sağlama, üretim sürecinde performansı ve verimliliği 
arttırma, siyasal hayatta oluşabilecek sorunlara fırsat vermeme vb. konularda 
avantajlar sağlarken işverene,  yönetime katılma tabanında performans düşüklüğü, 
işgücü devrinin hızlanması, iş tatminsizliği, tükenmişlik sendromu, örgütsel 
bağlılıklarının azalması, stres hatta işyerine ve işverene düşmanlık vb. sorunların 
ortaya çıkmamasında ya da atlatılmasında farklı avantajlar sağlayacak ve beklenen 
verimliliğe ve karlılığa daha kolay ulaşılacaktır. Aynı şekilde etkin ve dengeli bir 
sosyal diyalog mekanizmasının en büyük çıktıları ve avantajları sendika ve diğer 
çalışanların olacaktır. Temelde sendikacılıkta yaşanan sorunların atlatılmasında, 
görüş ve önerilerin açık ve net ortaya konulmasında, alınan kararlara katılma ve 
etkileme konusunda vb. diğer konularda faydalar sağlanacaktır. Ancak bu noktada 
sendikalar öncelikle kendilerinden kaynaklanan sorunlara odaklanmalıdır. Hatta 
bu noktada STÖ’ler ile her aşamada işbirliği içinde olmalıdırlar. STÖ’ler ise bu 
süreçte temelde sendikaları her konuda destekleyen, temsil güçlerin arttıran, 
boşluklarını dolduran bir yapıda olmalılar ve faaliyet göstermelidirler. STÖ’lerin bu 
tür bir misyonu diyaloğun, geniş bir tabana yayılması açısından da büyük önem 
taşımaktadır.  

Sonuç olarak bireysel ve toplu düzeyde farklı sorunlara kaynaklık eden 
taşeronlaşma sorununun çözümü temelde; etkin ve dengeli katılımlı bir sosyal 
diyalog mekanizmasına bağlıdır. Bu durum taşeron sorununun çok boyutlu, 
karmaşık ve her düzeyde yaygın olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca etkin ve 
dengeli bir sosyal diyalog mekanizması bir yandan tarafları tatmin edici çözümler 
sunarken diğer yandan taraflara da farklı konularda avantajlar sağlayacaktır.   
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