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Türkiye sendikacılık hareketi yeni bir tehlikeyle karşı karşıya. Ne yazık ki 6356 sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na yönelik değerlendirmelerde bu önemli nokta atlanıyor, eleştirilmiyor. 

Önce sorular:  
Emperyalist ülkelerde çok ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyor. Emperyalist ülkeler, böylesine ciddi bir 

ekonomik kriz yaşarken, hangi gerekçeyle bizim gibi ülkelerin sendikalarına para bağışlar? 
Emperyalistler yoksa çok mu insancıl? Sendikaları çok mu seviyorlar? 
Emperyalistler kaz gelecek yerden yumurta esirgemez. Yumurta veriyorsa kaz ne? Verilen paralar 

karşılığında ne tür bir hizmet alınıyor? 
Sonra yine sorular:   
Türkiye’de yaşayan bir insan, yabancı istihbarat örgütlerinden para alırsa ona ne denir? 
Bir sendikacı yabancı bir devletten para almayı niçin kabullenir? 
Bir soru daha: 
Türkiye’de sendikaların kendi devletlerinden para almasını yasaklarken, yabancı devletlerden, istihbarat 

örgütlerinden, kişilerden, kurumlardan, kuruluşlardan para almasını serbest bırakanlara ne denir? 
Bu üç grup soru anlamsız gözükmesin. 
18 Ekim 2012 günü TBMM’de kabul edilen ve 7 Kasım 2012 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda öyle bir düzenleme getirildi ki, 
bu sorular anlamlı. 

Önce düzenlemeye bakalım: 
“Madde 28- (1) Kuruluşların gelirleri; 
 “(2) Kuruluşlar; kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, esnaf ve küçük sanatkâr kuruluşları ile 

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yardım ve bağış alamaz. 
“(3) (...) Kuruluşlar, yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan Bakanlığa önceden bildirimde 

bulunmak suretiyle yardım ve bağış alabilir. (...) Nakdî yardım ve bağışların bankalar aracılığıyla alınması 
zorunludur. 

“(4) Yukarıdaki hükümlere aykırı olarak yardım ve bağış alınması hâlinde üyelerden birinin veya 
Bakanlığın başvurması üzerine, mahkeme kararıyla, alınan yardım Hazineye aktarılır.” 

İnanılması zor bir düzenleme yapılmış. 
Türkiye’deki bir işçi sendikası Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşundan, siyasi partilerden, meslek 

örgütlerinden yardım ve bağış alamıyor. 
Türkiye’deki bir işçi sendikası, yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan yardım ve bağış alabiliyor. 

Tek koşul, bu yardımın önceden bakanlığa bildirilmesi ve nakdi yardımların banka aracılığıyla yapılması. 
“Yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlar” ne anlama geliyor? 
ABD devleti, Avrupa Birliği, herhangi bir yabancı ülke, herhangi bir yabancı ülkenin açık veya dolaylı 

olarak istihbarat çalışması yürüten kurumu veya kuruluşu veya kişisi. Örneğin Soros. 
Bu nasıl bir anlayıştır?  
Kendi kamu kurum ve kuruluşum yardımda bulunamayacak, yabancı herhangi bir kişi, kurum ve 

kuruluş yardım yapabilecek. 
Türkiye’de sendikacılık hareketini parayla teslim almanın yollarından biri, bu yeni düzenlemedir. 
Sendikacılığa darbe indiren yolsuzluklara ilave olarak, şimdi de Amerikalının doları, Avrupalının 

eurosu, Japonun yeni gündeme gelecek. 
Eskiden bu konuda ciddi bir kısıtlama vardı.  
7 Kasım 2012 tarihine kadar yürürlükte bulunan 2821 sayılı Sendikalar Kanununda şu düzenleme 

geçerliydi: “Sendika ve konfederasyonlar, kendilerinin veya Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu 
uluslararası kuruluşlardan başka dış kaynaklardan Bakanlar Kurulundan izin almadıkça yardım ve bağış 
kabul edemezler.” 

Bu yasağı ihlal edenlere verilecek ceza altı aydan iki yıla kadar hapisti. 
Yolsuzlukla teslim alınamayanlar da şimdi yabancı parasıyla teslim alınacak. Yazık! 
 


