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TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Dr.Naci Önsal, TÜRK-İŞ tarafından yayımlanan 
Sendikal Notlar kitabında şöyle demektedir: “7.5.2004 tarihinde Anayasanın 90. maddesi 
değiştirildi. ‘Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. 
Bunlar hakkında Anayasa Mahkemesine başvurulamaz’ cümlesi maddeye eklendi.” (s.32-33) 
 
Böyle bir hata nasıl yapılabilir? Böyle bir hata TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı tarafından 
yapılırsa, sendikacılık hareketi olarak elimizde bulunan son derece önemli bir silahı nasıl 
etkili bir biçimde kullanabiliriz? 
 
Sayın Naci Önsal’ın sözünü ettiği ifade ülkemizde 1961 yılından beri mevcuttur; 1961 
Anayasasında da, 1982 Anayasasının ilk biçiminde de vardı. 
 
1961 Anayasasının 65. maddesinin son fıkrası şöyleydi: “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş 
milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında 149uncu ve 151inci 
maddeler gereğince Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.” 
 
1982 Anayasasının 90. maddesinin son fıkrası da şöyleydi: “Usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya 
aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.” 
 
Sayın Naci Önsal’ın Anayasanın 90. maddesine 2004 yılında eklendiğini ileri sürdüğü metin, 
anayasalarımızda 1961 yılından beri mevcuttur. 
 
Peki, 2004 yılında ne değişti? 
 
7 Mayıs 2004 gün ve 5170 sayılı Yasayla Anayasa’nın 90. maddesine şu hüküm eklendi: 
“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası 
andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.” 
 
Bu hükmün eklenmesiyle, bizim çalışma mevzuatımızda devrim niteliğinde bir değişim 
gündeme geldi.  
 
Bu hükümle birlikte, Türkiye tarafından onaylanmış Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
Sözleşmeleri doğrudan uygulanırlık kazandı.  
 
Bu hüküm sayesinde, onaylanmış ILO Sözleşmeleri ile iç mevzuatımızın çelişmesi 
durumunda uyuşmazlık yargıya taşındığında yargıçların uluslararası sözleşmelerle çelişen iç 
mevzuat hükümlerini “zımnen mülga” sayarak uluslararası sözleşmeyi doğrudan uygulama 
yükümlülüğü geldi. 
 
Bu hüküm sayesinde 87 ve 98 sayılı ILO Sözleşmelerinin doğrudan uygulanmasıyla 
sendikalaşma, toplu pazarlık ve grev hakları son derece genişledi; 94 sayılı ILO 
Sözleşmesinin doğrudan uygulanmasıyla taşeronlukla mücadelede önemli bir araç elde 
edildi. Bu hüküm, 4857 sayılı İş Kanununun iş güvencesine ilişkin bazı hükümlerinin de 
geçersiz kılınmasına olanak tanıdı.  
 
Anayasanın 90. maddesine 2004 yılında yapılan ekleme bize son derece geniş olanaklar 
tanımaktadır. Bugün, sendikacılık hareketinin önündeki en önemli engel, 12 Eylül döneminin 



anti-demokratik mevzuatı değildir; elimizdeki araçları kullanma konusundaki 
yetersizliğimizdir.  
 
Ancak elimizdeki bu imkandan gerektiği gibi yararlanabilmek için, Sayın Naci Önsal’ın 
Sendikal Notlar kitabındaki bu önemli hatanın düzeltilmesiyle başlamak gereklidir. 
 


