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TÜRK-İŞ’in 20. Genel Kurulu 6-9 Aralık 2007 günleri Ankara’da toplandı. Seçim sonuçlarını 
yorumlayacak değilim. Dikkat çekmek istediğim konu, genel kurulda kabul edilen kararlar. 
Genel kurullarda alınan kararlar genellikle uygulanmaz. Ancak, bu gerçeğe karşın, bu 
kararların alınmış olması önemlidir. Keşke her genel kurulda bir önceki genel kurulda alınan 
kararların hayata geçirilmesi için ne yapıldığı konusunda değerlendirmeler olsa, sendikal 
program ve stratejiler üzerinde tartışma yapılsa. Bu eksikliği bilmeme karşın, genel kurullarda 
alınan kararları önemseme eğilimindeyim.  
 
Bir iki nokta dışında kararların iyi hazırlandığı kanısındayım. Bu kararlar, yönetime seçilenleri 
bağlar. Eğer TÜRK-İŞ’in her Başkanlar Kurulu toplantısında, genel kurullarda alınan kararlar 
temelinde değerlendirmeler yapılırsa, sendikacılık hareketinin sorunlarının çözümü 
doğrultusunda adım atılabilir.  
 
Genel Kurulda alınan kararlar arasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter devlet yapısının 
bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunması konusuna yer verilmiş. Ayrıca, “uluslararası 
tekelci sermayenin sözcüsü ve beyni IMF’nin ve Dünya Bankası’nın ülkemizin bağımsızlığını 
zedeleyici tavırlarına karşı” çıkılması gerektiği belirtilmiş.  
 
Kararlarda, “devletin ekonomik fonksiyonunu yeniden kazanması ve geliştirilmesi 
sağlanmalıdır;” “devlet, yeniden istihdam yaratıcı üretken ve verimli yatırımlar yapar hale 
getirilmelidir” denmiş. Ayrıca, özelleştirmelere karşı çıkılarak, kamulaştırılma savunulmuş: 
“Özelleştirmelerin iptaline ilişkin yargı kararları uygulanmalıdır; özelleştirilmiş kuruluşların 
çalışır hale getirilmesi sağlanmalı, ekonomiye yeniden kazandırılmayan işletmeler yeniden 
kamulaştırılmalıdır.” Ayrıca, “stratejik özellikleri nedeniyle, ulusal savunma ile doğrudan ilgili 
sanayiler, ülkemizin önemli doğal kaynakları, kıyılar, limanlar, ırmaklar, enerji üretimi ve 
dağıtımı, haberleşme hizmetleri, petrokimya sektörü ve demiryolu taşımacılığı gibi önemli 
alanlar kamunun mülkiyetinde ve demokratik yönetiminde bulunmalıdır.”  
 
Özelleştirme konusundaki talepler iyi formüle edilmiş. Tek eksik, Türkiye’de devletçiliğin 
ülkenin bütünlüğü ve bağımsızlığı açısından öneminin vurgulanmaması, özelleştirme 
saldırısının gerçekte emperyalizmin Türkiye’yi parçalamayı amaçlayan saldırısının bir parçası 
olduğunun ifade edilmemesidir.  
 
Eğitim ve sağlık hizmetleri konusunda getirilen öneriler de doğrudur: “Sağlık hizmetleri devlet 
tarafından, parasız olarak sağlanmalıdır.” “Eğitim, devlet tarafından parasız olarak 
yapılmalıdır.” 
 
Kararlarda biri önemli, diğeri önemsiz iki yanlış var.  
 
Birinci yanlış, bunca tartışmaya rağmen, Anayasa’nın 90. maddesinin sağladığı olanaklardan 
TÜRK-İŞ’in hala haberdar olmamasının sonucudur. Şöyle denmektedir: “Başta hak grevi 
olmak üzere, grev hakkı üzerindeki tüm yasaklamalar ve kısıtlamalar, Türkiye’nin onaylamış 
bulunduğu 98 sayılı ILO Sözleşmesi doğrultusunda kaldırılmalıdır. 2821 sayılı Sendikalar 
Yasası ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasasında yapılması düşünülen 
değişiklikler sosyal tarafların talepleri doğrultusunda, hak kayıplarına neden olmayacak ve 
çalışma barışını bozmayacak şekilde düzenlenmelidir.” 
 
Anayasa’nın 90. maddesinde 3,5 yıl önce yapılan değişikliğe göre, bugün sendikal 
özgürlükler konusunda getirilmiş bulunan kısıtlamaların hepsi “zımnen mülga”dır. Yargıçlar, 
başta grev hakkı olmak üzere, tüm sendikal hak ve özgürlükler konusunda ILO’nun 87 ve 98 



sayılı Sözleşmelerini doğrudan uygulamak zorundadır. Bu nedenle, doğru talep, hakkın 
verilmesi değil, doğrudan uygulanırlık kazanmış ILO Sözleşmelerinin uygulanmasının 
önündeki idari engellerin kaldırılması olmalıdır. Önemli hata budur. Önemsiz hata ise grev 
hakkının ILO Sözleşmeleri ile bağlantısıdır. Grev hakkı, 98 sayılı Sözleşme ile değil, 87 sayılı 
Sözleşme ile bağlantılıdır.  
 
Bu ve benzeri küçük hatalara karşın, TÜRK-İŞ Genel Kurulunda alınan kararlar doğrudur ve 
önemlidir. Artık yapılması gereken, genel kurulda oybirliğiyle alınan bu kararların 
uygulanmasının takipçisi olmaktır.  
 
 


