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Yıldırım Koç
Türkiye’de kulaktan dolma bilgilere ve kahvelerimizdeki uzmanların derin analizlerine göre,
sendikaların üye sayısı azalmaktadır.
Bu görüşü doğrular gözüken bilgiler de vardır.
Örneğin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi güvenilir bir resmi kaynağa göre, Türkiye’de işçi
sendikalarının üye sayısı 2009 yılında 3,2 milyondu. Sendikalaşma oranı da yüzde 59,88 düzeyindeydi.
Diğer bir deyişle, Türkiye’deki sendikalaşma oranı, gelişmiş kapitalist ülkelerin çoğundan daha
yüksekti.
Aynı kaynağa göre, işçi sendikalarının üye sayısı 2013 yılında 1,0 milyondu ve sendikalaşma oranı
yüzde 8,88 olmuştu.
Siz olsanız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi ciddi bir kurumun yayımladığı bu istatistiklere
bakıp, Türkiye’de sendikaların üye sayısında çok ciddi bir azalma olduğu sonucuna varmaz mısınız?
Türkiye’yi tanımıyorsanız, böyle bir sonuca varırsınız.
Ancak burada işi karıştıran bir durum daha var.

SENDİKALARIN ÜYE SAYISI DÜŞMÜŞ GÖZÜKÜYOR
Bakanlık tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Türkiye’deki işçi sayısı 2009 yılında 5,4
milyonmuş. 2013 yılında 11,6 milyon oluvermiş.
Sözünü ettiğim bu verilerin hepsi Resmi Gazete’de yayımlandı.
İş ciddi yani.
Türkiye’yi tanımayan bir yabancının kafası, bu tablo karşısında allak bullak olur. Ama biz alışığız da
birşey olmuyor.
Yabancı bir araştırmacı bu verilerden hareketle bir grafik çizecek olsa, sendikaların üye sayısı 2009
yılından 2013 yılına hızlı bir düşüş gösterecek, sonra da artacak.
Bakanlık verilerine göre, işçi sendikalarının üye sayısı 2014 yılında 1,2 milyon oldu. Yüzde 20’lik bir
artış söz konusu.
Önümüzdeki haftalarda 2015 yılına ilişkin istatistikler yayımlanacak. Bu rakam daha da artacak.
Peki, gerçek durum ne?
Türkiye’de sendikaların üye sayısı azalmıyor; tam tersine gerçekten artıyor.

SENDİKALARIN ÜYE SAYISI GERÇEKTEN ARTIYOR
Öncelikle kamu çalışanları sendikalarının üye sayılarına bakalım.
Bu konuda güvenilir istatistikler ilk kez 2002 yılında yayımlandı. Bu tarihte kamu çalışanları
sendikalarının toplam üye sayısı 650,8 bindi.
Kamu çalışanları sendikalarının üye sayısı 2013 yılında 1,5 milyon, 2014 yılında 1,6 milyon ve 2015
yılında da 1,7 milyon oldu.
Memur‐Sen’e bağlı sendikalara 836,5 bin kişi üye.
Türkiye Kamu‐Sen’e bağlı sendikalara 445,7 bin kişi üye.
KESK’e bağlı sendikalara 236,2 bin kişi üye.
Birleşik Kamu‐İş’e bağlı sendikaların toplam üye sayısı da 57,4 bin.
Türkiye’de işçi sendikalarının üye sayısının gerçekten artmasının da birkaç nedeni var.
Birinci neden, üyelikte noter koşulunun kalkması. Bu durumda, bazı işçiler, ciddi bir örgütlenme ve
mücadele niyeti olmadan, internet üzerinden bir sendikaya üye olabiliyor. Kendisini işten attırmak
için sendikaya üye olan uyanık işçilerin sayısı da az değil.

İkinci neden, taşeron işçileriyle ilgili mevzuatın değişmesi. Yeni düzenlemeye göre, taşeron
işçilerinin örgütlenmesi ve kamu işveren sendikalarıyla toplu iş sözleşmesi yapması durumunda,
maliyetteki artışı devlet ödeyecek. Bu nedenle taşeronların sendikalaşmaya karşı direnmesi azaldı.
Bazı sendikalar da hızlı bir biçimde üye kaydına girişti. Özellikle 2015 Temmuz sonunda yayımlanacak
istatistiklerde bu nedene bağlı olarak üye artışını göreceğiz.
Kamu çalışanları sendikalarının üye sayısındaki artış ise özellikle AKP yandaşlarının çaba ve
baskılarına bağlı.
Özetle; Türkiye’de sendikaların üye sayısı artıyor. Ancak bu artış, sendikaların itibarının ve
gücünün arttığı anlamına hiç gelmiyor.

