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Yaklaşık iki yıldır sürdürdüğümüz bir çalışmanın sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Türkiye'de 
1980 yılının sonunda 78 yabancı sermayeli şirket varken, bu sayı 1998 yılı Eylül ayında 
4419'a yükseldi. Bu şirketlerin 775'i Almanya, 285'i A.B.D., 283'ü İngiltere, 259'u Hollanda, 
219'u Fransa, 183'ü İsviçre, 154'ü İtalya, 297'si İran kökenli. Şirketlerin 3178'i hizmetler 
sektöründe, 1077'si imalat sanayiinde. Yabancı sermayeli şirketlerin günümüzdeki sayısı ise 
4600'ün üzerinde. Bu işyerleri içinde yalnızca 232'sinde çalışanlar son yıllarda sendikalarda 
örgütlü ve toplu iş sözleşmesinden yararlanmış. Bu "232" sayısının içerisinde, 
sendikasızlaştırma saldırısına uğrayan Metro'nun 6 işyeri, BP, Mobil, Shell, Özgüç Kafes gibi 
işyerleri de vardır. Inchcape Retrans, O.C.P. Marble and Granit, Rehau Polimeri Kimya, 
Leitz-Manu, Kontitek-Aktaş gibi yabancı sermayeli işyerlerinde ise örgütlenme çalışmaları, 
yoğun baskı ve tehditlerle engellendi.  
 
Geçmişle kıyaslandığında, Türkiye'deki yabancı sermayeli şirketlerin sendikalara karşı 
tavrında ciddi bir değişim gözleniyor. Örneğin, Alman sermayeli şirketlerden, 1954-1963 
döneminde kurulanların tümünde çalışan işçiler sendikalıdır. 1964-1980 döneminde 
kurulanların önemli bir bölümünde de sendikal örgütlenme vardır. Ancak günümüzde faaliyet 
gösteren 854 Alman sermayeli şirketin yalnızca 48'inde sendikal örgütlenme 
gerçekleştirilmiştir. Bu sayıdan, Metro'nun 6 işyeri ve Özgüç Kafes gibi işyerleri 
düşüldüğünde, 40 dolayında bir sayı kalmaktadır.  
 
Geçmişte sendikalaşmaya olumsuz bakmayan şirketlerin bir bölümü, kapitalizmin durgunluk 
ve yeni uluslararası işbölümü çağındaki genel eğilime uyarak, sendikasızlaştırma girişimlerini 
yoğunlaştırmıştır. Petrol-İş'in ilk biçimi olan İstanbul Akaryakıt İşçileri Sendikası'nın 
kurucularının çalıştığı Mobil, BP ve Shell'de bugün toplu iş sözleşmeleri yoktur. Shell'de, 
Petrol-İş'in de imzaladığı bir "kapsam içi personel ücret yönetmeliği" uygulanmaktadır.  
 
Yabancı sermayeli şirketlerde sendikalaşmayı önlemede veya sendikasızlaştırmada 
kullanılan ana araçlar, kapsam dışı personelin sayısının ve oranının artırılması, kısmi-süreli 
çalışmanın yaygınlaştırılması, işçileri katmanlaştırıcı ve çıkarlarını çeliştirici politikaların 
geliştirilmesi, taşeronlaşma ve doğrudan baskıdır. 
 
Türkiye'de yerli sermayedarlarla karşılaştırıldığında, yabancı sermayeli şirketlerin yine de 
daha yumuşak olduğu söylenebilir. Ancak, yabancı şirketlerin önemli bir bölümü, kendi 
ülkelerinde kabullendikleri hak ve özgürlükleri ülkemizde gözönüne almamakta, uluslararası 
standartları (yerli işverenler gibi) hiçe saymaktadır. Ayrıca, yabancı sermayeli şirketlerde 
çalışan yerli işveren vekilleri, yabancı patronlara yaranabilmek amacıyla, daha acımasız 
politikalar uygulatmaktadır. Yabancı sermayeli şirketin yerli ortağının tavrı da önemlidir. 
Örneğin, Bozkurt Mensucat henüz Koç Holding bünyesindeyken, Teksif'in örgütlenmesi 
saldırıya uğramamışken, Kahramanmaraşlı Kipaş Grubuna devredilmesi sonrasında yoğun 
bir saldırı yaşanmış ve bu işyeri sendikasızlaştırılmıştır. Diğer bir örnek, Astaldi'dir. Bolu 
tünelinin inşaatını Astaldi isimli İtalyan şirketinin gerçekleştiği dönemde bir parça 
taşeronlaşma yaşanmışken, Bayındır Holding'le ortaklık kurulması sonrasında 600 işçi işten 
çıkarılmış, işyerinde 50-60 dolayında işçi bırakılmıştır.  
 
Önümüzdeki yıllarda sayıları daha da artacak olan yabancı sermayeli şirketlerde 
örgütlenmek, sendikalarımızın önde gelen görevlerinden biri durumundadır.   

 
 


