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Türkiye’de yabancı sermayeli şirketlerin sayısı hızla artmaktadır. Daha önceleri birkaç kez 
belirttiğim gibi, 1980 yılı sonunda 78 olan yabancı sermayeli şirket sayısı, günümüzde 4200 
civarındadır. Ayrıca, çok sayıda yerli sermayeli şirket de çokuluslu şirketlere fason üretimde 
bulunmaktadır. Çokuluslu şirketler ve onlara fason iş yapan yerli şirketlerle uğraşabilmek için 
giderek önem kazanan bazı uluslararası araçlar vardır. Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim 
Kurulu tarafından 16 Kasım 1977 günü kabul edilen Çokuluslu Şirketler ve Sosyal Politika 
Konusunda İlkelere İlişkin Üçlü Bildirge, bu açıdan giderek öne çıkmaktadır.  
 

Bu belge ILO Yönetim Kurulu’nda onaylandıktan sonra, ILO üyesi tüm ülkeler için geçerlilik 
kazanmış bir metindir. Diğer bir deyişle, ILO Sözleşmeleri ancak ilgili ülkenin yasama organının 
onayıyla yükümlülük doğururken, Çokuluslu Şirketler Bildirgesi böyle bir onay 
gerektirmemektedir.  
 

Çokuluslu Şirketler Bildirgesinin uygulanması gönüllülük esasına dayalıdır. Ancak bu Bildirge, 
ILO’nun Tavsiye Kararlarından da farklıdır. Tavsiye Kararları yalnızca tavsiye niteliğindedir ve 
bunların uygulanmaması konusunda hiçbir şikayet veya değerlendirme süreci yoktur. Halbuki, 
Çokuluslu Şirketler Bildirgesi’nin bir çokuluslu şirket tarafından ihlali durumunda, durum ILO 
Yönetim Kurulu tarafından 1980 yılında oluşturulan Çokuluslu İşletmeler Komitesi’ne 
bildirilebilmekte ve Bildirgenin hükümlerinin bu olayla ilgili olarak yorumlanması talep 
edilebilmektedir.  
 

Çokuluslu Şirketler Bildirgesi’nin ILO Sözleşmelerinden farkı, doğrudan şirketlere ilişkin 
başvuruda bulunulabilmesidir. ILO Sözleşmelerinde hakkında şikayet başvurusunda bulunulan, 
ilgili ülkenin hükümetidir. Çokuluslu Şirketler Bildirgesi’nin ilkelerinin çiğnenmesi durumunda 
yapılan yorum başvurusunda ise çokuluslu şirketler şikayet edilebilmektedir.  
 

Çokuluslu Şirketler Bildirgesi’nin bağlayıcılığı yoktur. Ancak günümüz dünyasında 
kamuoyununun biçimlenmesinde bu tür gönüllülük esasına dayalı belgeler giderek önem 
kazanmaktadır. Bu nedenle, bu Bildirgenin içeriğinin öğrenilmesi ve çokuluslu şirketlerin temel 
hak ve özgürlükleri ihlal eden uygulamalarının Bildirgenin hükümlerinin yorumlanması 
aracılığıyla kamuoyunun dikkatine çıkarılması, önümüzdeki dönemde dünyada da, Türkiye’de 
de kullanılması gereken bir araçtır.  
 

Çokuluslu Şirketler Bildirgesi, merkezinin bulunduğu ülkenin dışında üretim, dağıtım, hizmet 
veya diğer tür yatırımları olan veya yatırımları kontrol eden tüm şirketleri (kamu ve özel) 
kapsamına almaktadır. Bildirge, şirketin merkezinin bulunduğu ülke hükümetini, yatırım yapılan 
ülke hükümetini, işletmeleri, işçi ve işveren örgütlerini ilgilendirmektedir.  
 

Bildirge, çokuluslu şirketlerin işçi örgütleriyle diyalog içinde olmasını, keyfi işten çıkarmalardan 
kaçınılmasını, iş güvencesinin sağlanması konusunda bulundukları ülkeye öncülük etmesini, 
verilen ücretlerde işçilerin ve ailelerinin “temel gereksinimlerinin” karşılanmasına özen 
gösterilmesini öngörmektedir. Çokuluslu şirketlerde çalışan işçi temsilcilerinin sağlıklı görüşme 
ve işletmeye ilişkin değerlendirme yapabilmeleri için gerekli bilginin kendilerine verilmesi de 
istenmektedir. 
 

Bildirgeye göre, hükümetler çokuluslu şirketlerin yatırımlarını ülkelerine çekmeye çalışırken, 
işçilerin örgütlenme ve toplu pazarlık hakkını kısıtlayıcı uygulamalardan kaçınmalıdır. Toplu 
pazarlık süreci de kolaylaştırılmalıdır.  
 
Çokuluslu Şirketler Bildirgesi tek başına önemli bir araç değildir. Ancak, kamuoyunun 
biçimlendirilmesinde diğer araçlarla birlikte kullanıldığında bazan sonuç alınmasına yardımcı 
olabilir. 


