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TÜRK-İŞ, 11 Aralık 2001 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer’e 
verdiği raporun ardından, bazı çevrelerden, Avrupa Birliği’nin işçilere getireceği 
yararları gözardı etmekle suçlandı. Bu iddia doğru değildir.  
 
Daha önce de birkaç kez yazdığım gibi, Avrupa Birliği, ücretler, sendikalaşma, toplu 
pazarlık ve grev hakları konularında düzenleme yapamamaktadır (Temel Antlaşma, 
Madde 137/6). Bu konuda 2000 yılı sonunda Nis zirvesinde kabul edilen Temel 
Haklar Bildirgesi, AB müktesebatına dahil değildir ve hiçbir bağlayıcılığı olmayan bir 
tavsiye metnidir. Bu nedenle, Türkiye’de çalışma mevzuatının AB müktesebatına 
uyumlu hale getirilmesi sürecinde ücretler ve kollektif haklar alanında önemli hiçbir 
ilerleme sağlanamayacaktır.  
 
Bugüne kadar yazmadığım bir konu, çalışma yaşamı alanında bu uyum sürecinin 
işçilere vereceği zarardır.  
 
AB, çalışma yaşamına ilişkin uyum sürecinde, yabancıların Türkiye’de çalışmalarına 
ilişkin kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor. Bu konuda Hükümet tarafından üstlenilen 
yükümlülük de “Ulusal Program” adı verilen metinde yer alıyor. Çalışma yaşamında 
müktesebata uyum sürecinde bu adımlar atıldığı taktirde, Avrupa’nın işsizlerinin bir 
bölümü ülkemize akacak ve Türkiye’de çok sayıda mühendis, mimar, hekim, hemşire, 
diğer serbest meslek sahibi, işçi olarak veya kendi hesaplarına işyeri açarak 
çalışmaya başlayacak. Müktesebata uyum, Türkiye’de işçiler ve kamu çalışanları 
açısından daha fazla işsizlik anlamına gelecek.  
 
Müktesebata uyum sürecinde bazı konularda da geri adım atılacak. Bunların bir 
örneği, emeklilikte askerlik borçlanması. AB, kendisinde böyle bir uygulama olmadığı 
için, askerlik borçlanmasının kaldırılmasını talep ediyor.  
 
Bu konuda hala kuşkusu olanlara yeni çıkmış bir yayını öneriyorum. İktisadi Kalkınma 
Vakfı, kısa bir süre önce, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Katılım Süreci; Avrupa 
Birliği’nin Sosyal Politikası ve Türkiye’nin Uyumu isimli bir kitap yayımladı. 
Yıllardır söylediklerim bu kitap tarafından da doğrulanıyor. Tekrar ediyorum: Türkiye 
çalışma mevzuatının AB müktesebatı ile uyum sürecinin, ücretler, sendikalaşma, 
toplu pazarlık ve grev hakları konusunda hiçbir olumlu etkisi olmayacaktır. Bu uyum 
süreci, Türkiye işgücü piyasasını yabancılara açacak ve askerlik borçlanmasının 
kaldırılmasına neden olacaktır.  
 
 


