SIK SORULAN SORULAR


Başvuru formunun CD’ye yüklenmiş olması sürecin tamamlanması için
yeterli midir?
Sayfa kısıtları göz önünde bulundurularak doldurulan başvuru formunun CD’ye
yüklenmiş olması süreci tamamlanması için yeterli değildir. CD ile birlikte
kağıt ortamında başvuru formunun doldurulmuş ve sonunda yer alan doğruluk
beyanının ıslak imzalı biçimde paketin içerisine eklenerek postalamanın
yapılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde, başvurunuz geçersiz sayılacaktır.



Başvuru sürecinde posta yoluyla iletilmesi istenen CD’nin içeriğinde
uygulama ve mekanizmaları tanıtıcı dokümanlar mı yer almalıdır? İçeriği
hakkında bilgi verebilir misiniz? Teslimatın kargo ile gerçekleştirilmesi
mümkün müdür?
Mevcut ise, söz konusu uygulamaları tanıtıcı dokümanları başvuru formuna
ekleyiniz. Başvuru formunun bir örneğinin CD’de yer alması zorunludur. Kargo
ile teslimat da mümkündür. Önemli olan zamanında, eksiksiz ve doğru adrese
teslim edilmesidir.



Yarışma ilk defa mı yapılıyor? Daha önce yapıldıysa başarılı firmaları
nereden öğrenebiliriz?
Söz konusu yarışma, Bakanlığımız bünyesinde ilk defa organize edilmektedir.
Dolayısıyla, daha önce ödüle layık bulunan herhangi bir şirket söz konusu
değildir.
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Sosyal diyalog anlamında ne gibi çalışmalar firmamızı ön plana çıkarabilir?
Çalışan odaklı yaptığımız birkaç projemiz var ama bunlar yarışmaya
katılmaya değer mi bilemiyoruz.
Sosyal diyalog konusunda firmanızı öne çıkaracak çalışmalar, uygulamalar
noktasında hem Bakanlığımız (www.csgb.gov.tr) hem de “Çalışma Hayatında
Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi”nin ( www.sosyaldiyalog.org ) web
sitelerinden erişebileceğiniz başvuru koşullarının yer aldığı belgenin yol
gösterici olabileceği düşünülmektedir. Başvuru koşullarının içerisinde yer alan
bilgi alışverişi, danışma, ortak karar alma ve toplu müzakere başlıkları altındaki
açıklamalardan faydalanabilirsiniz.



Sadece

sendikal

örgütlenme

olan

firmalar

mı

bu

yarışmaya

katılabilmektedir?
Sadece sendikal örgütlenmesi olan firmaların bu yarışmaya katılması gibi bir
kural bulunmamaktadır; ancak sendikal örgütlenme ülkemizde çalışma
hayatında sosyal diyaloğun önemli göstergelerinden biri olarak kabul
edilmektedir.


İşyerinizde, alınan kararlar ve uygulamalar konusunda işçilere bilgi
aktarılmasını sağlayan uygulama veya mekanizmalar (örn. duyuru ve
ilan panoları, posterler, haber bültenleri)



İşçilerin de soru sormak gibi yöntemlerle detaylı bilgi edinmesini
sağlayan mekanizmalar (örn. enformel görüşmeler, yapılandırılmış
toplantılar, çalıştay ve eğitimler, tartışma grupları vs.)



İşyerinizde, işçilere her iki tarafı da bağlayıcı ortak kararlar almayı sağlayan
doğrudan ve dolaylı mekanizmalar (örn. şirket içi kurullar, herhangi bir sorunun
çözümü için oluşturulmuş geçici çalışma komiteleri)
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örnek olarak verilip çalışmaları, elde edilen sonuçlar hakkında bilgi paylaşılabilir.


Hazırlanacak proje için bir proje formatı bulunmakta mıdır?
Başvuru formatına ilişkin detaylı bilgilere hem Bakanlığımızın
(www.csgb.gov.tr) hem de projenin (www.sosyaldiyalog.org) web
sayfalarında yer alan belgeden erişebilmeniz mümkündür.



İşyerinde uygulanan sosyal diyalog mekanizmalarının anlatılması istenen
bölümlerde; uygulama ve mekanizmaları tanıtıcı dokümanların
istendiğini görüyoruz. Bu dokümanlar yazılı mı olmalıdır? Video gibi
görsel tanıtıcıları da kullanabilir miyiz?
Söz konusu dokümanların başvuru formundaki ilgili başlıkların altında yer
alması zorunludur. Ayrıca, başvuru formundaki başlıklarla ilgili sayfa
kısıtlamaları da mevcuttur.



Başvuru sürecinde posta yoluyla iletilmesi istenen CD’nin içeriğinde
uygulama ve mekanizmaları tanıtıcı dokümanlar mı yer almalıdır? İçeriği
hakkında bilgi verebilir misiniz? Bir de teslim şeklinin posta yolu olması
isteniyor. Kargo teslimleri de kabul görmekte midir?
Mevcut ise, söz konusu uygulamaları tanıtıcı dokümanları başvuru formuna
ekleyiniz. Başvuru formunun bir örneğinin CD’de yer alması zorunludur. Kargo
ile teslimat da mümkündür. Önemli olan zamanında, eksiksiz ve doğru adrese
teslim edilmesidir.
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