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Yıldırım Koç 
 
Sendikacılık hareketi yıllardır büyük sorunlar yaşıyor. Sendikaların üye sayısı azalıyor. İşçilerin gerçek 
ücretleri geriliyor. Sosyal güvenlik alanında büyük yenilgiler yaşandı. SSK sağlık tesislerine el kondu. 
4857 sayılı İş Yasası ile 50 yılı aşkın süredir süregelen uygulamalar işçi aleyhine değiştirildi. Artan 
işsizlik ve kaçak çalıştırma, sendikacılık hareketini iyice zayıflattı. Halbuki ülkemizin güçlü bir 
sendikacılık hareketine büyük ihtiyacı var. Vatanımıza yönelik emperyalist saldırıya karşı durabilecek 
ve sınıfsal çıkarları nedeniyle de durması gereken en büyük örgütlü güç, işçi sınıfımız. İşçisiyle, kamu 
çalışanıyla, emeklisiyle ve işsiziyle, işçi sınıfımız tarihsel bir görevle karşı karşıya. Bu tarihsel görevin 
yerine getirilmesinde de sendikalarımızın güçlü olmasının büyük önemi var.  
 
Sendikalarımız, bu koşullarda, ellerindeki üç önemli olanaktan daha iyi yararlanabilirler. 
 
Birinci olanak, Anayasa’nın 90. maddesinde AB’yi memnun etmek için yapılan değişikliktir. Bu 
değişiklik sonucunda, Türkiye’nin onayladığı Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmeleri doğrudan 
uygulanırlık kazanmıştır. ILO Sözleşmeleri ile çelişen iç mevzuat hükümleri, zımnen mülgadır, 
yargıçlarımız tarafından “yok” sayılacaktır. Sendikalarımız bu konunun yeterince üstüne 
gitmemektedir. Bu durumdan yararlanıldığında, örgütlenme, toplu pazarlık ve grev hakları konusunda 
son derece geniş olanaklar doğmaktadır. 12 Eylül döneminin anti-demokratik düzenlemeleri bir bütün 
olarak ortadan kalkmaktadır. Ayrıca, 4857 sayılı İş Yasası ile kısıtlanan iş güvencesinin de 158 sayılı 
ILO Sözleşmesine uygun olarak uygulanması gerekmektedir. 94 sayılı ILO Sözleşmesi, merkezi 
hükümet tarafından yapılan ihalelerde ve hizmet alımlarında, taşeron sorununu sona erdirecek kadar 
önemlidir. İşyeri sendika temsilcilerinin azaltılan güvenceleri de 135 sayılı ILO Sözleşmesi ile daha 
gelişkin bir biçimde sağlanabilir. Sendikalarımızın Anayasa’nın 90. maddesinde yapılan değişiklik 
sonrasında doğrudan uygulanırlık kazanmış olan ILO Sözleşmelerini anlamaları ve bu konuda örnek 
davalar açarak uygulamaya sokmaları durumunda, bugün yakınılan sorunların önemli bir bölümünün 
ortadan kaldırılması olanaklı olacaktır.  
 
İkinci olanak, sendikaların siyaset yasağının kalkmış olmasıdır. 1982 Anayasası’nın 52. maddesinde 
çok katı bir siyaset yasağı vardı. Bu yasak, 1983 yılında, 2821 sayılı Sendikalar Yasası’nın 37. 
maddesiyle daha da pekiştirilmişti. Ancak, çeşitli nedenlere bağlı olarak, Anayasa’nın 52. maddesi 
1995 yılında kaldırıldı (23.7.1995 gün ve 4121 sayılı Yasa ile). 1997 yılında ise, 2821 sayılı Sendikalar 
Yasası’nın 37. maddesindeki yasaklar hemen hemen tümüyle ortadan kaldırıldı (26.6.1997 gün ve 
4277 sayılı Yasa ile). Sendikaların siyasal faaliyeti ve siyasal partilerle ilişkileri açısından günümüzdeki 
hukuki düzenleme, tarihimizin en demokratik düzenlemesidir. Sendikalar, siyasi partilerin ad, amblem, 
rumuz veya işaretlerini kullanamazlar; siyasal partilerden para yardımı alamazlar ve milletvekili seçilen 
bir sendikacının sendikadaki görevi sona erer. Bunun dışında her türlü faaliyet (siyasal parti kurmak 
dahil), serbesttir. Günümüzde işçi sınıfı ve sendikacılık hareketinin sorunlarını çözmek için 
siyasallaşması zorunludur. Bu süreçte mevcut bu olanaktan daha iyi yararlanılabilir. 
 
Üçüncü olanak ise işçi sınıfının ekmek kavgasıyla vatan kavgasının bütünleşmesidir. İşçi sınıfının 
sorunlarının sorumlusu olan emperyalizm, yalnızca işçi sınıfına değil, aynı zamanda tüm ulusumuza 
ve vatanımıza saldırmaktadır. İşçi sınıfına yönelik saldırının bu denli şiddetli olmasının en önemli 
nedeni de, vatanımıza yönelik saldırıdır. İşçi sınıfımız bu bütünlükten gerektiği gibi yararlanırsa, 
halkımızın geniş kesimlerinin desteğini daha iyi alabilecektir. Bunun örneklerinden biri, özelleştirmeye 
karşı verilen mücadeledir. Özelleştirme, öncelikle Türkiye’ye yönelik emperyalist saldırının en önemli 
araçlarından biridir. Özelleştirmeye karşı iş ve ekmek mücadelesi, vatanı savunma mücadelesidir. 
Özelleştirmelere yönelik iptal ve yürütmeyi durdurma kararlarının uygulanması için verilecek 
mücadele, günümüzde, bu nedenle büyük önem kazanmaktadır.  
 
İşçi sınıfı ve sendikacılık hareketi, karşı karşıya bulunduğu büyük sorunları aşmak için, elindeki bu 
olanaklardan daha iyi yararlanabilir. Bu davranış, hem işçi sınıfımız, hem de vatanımız için son derece 
önemlidir.  
 


