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Sendikal Sorunlara ve Çıkış Yollarına Özet Bir Bakış 

Hasan Felek, DEV-İŞ Başkanı 

Bu başlıkta dünyada ve ülkemizdeki sendikaların ve emek hareketlerinin sorunlarına parmak 

basmaya çalışacağım. Yaşadığımız sorunların tespitini yapıp, nedenleri ve çıkış yolları üzerinde 

durmaya çalışacağım. Konuşmacıların yoğunluğundan dolayı zamanı doğru kullanmaya dikkat 
edeceğim. Önce yedi tesbitle konuşmama başlamak istiyorum. 

1. Dünyanın her ülkesinde iş gücüne katılım artıyor, çalışan sayısı artıyor ama 

sendikaların üye sayısı azalıyor. 

2. Sendikaların temsil ve sınıfsal güç olma yeteneği her geçen gün erozyona uğruyor. 

3. Ekonomik ve sosyal haklarda ciddi gerilemeler söz konusu. Kazanımlar yerine 

kayıplarla boğuşuyoruz. 

4. Sendikaların düzenlediği eylemlere ve etkinliklere katılım gün geçtikçe düşüyor. 

5. Sendikalar ve sendikacılar temsil ettikleri üyelerin ve sınıfın ekonomik, sosyal ve siyasal 

haklarını yeterli düzeyde savunamadıkları için sürekli güven yitiriyorlar. 

6. Birçok sendika toplumsal, sınıfsal ortak hedefler yerine, zümresel, dar ve sığ çıkarları 

ön plana çıkarmaktadırlar. 

7. Sendikalar içinde bulundukları ekonomik ve siyasi yapılara entegre olup gerçek ve uzun 
vadeli mücadelelerden uzaklaşıyorlar. 

Dünya ve ülkemizdeki sendikal hareketin içinde bulunduğu bu sorunların kaynağını iki başlıkta 
değerlendirebiliriz. 

Birincisi uluslararası siyasal ve ekonomik konjonktür. İkincisi ise sendikaların yapısal 
sorunlarından kaynaklanan nedenler. 

Sosyalist sistemin çöküşü ile birlikte tüm dünyaya hakim olmaya başlayan Küreselleşme ve 

Neo Liberal politikalar sermayenin egemenliğini küresel ölçekte büyümesini getirmiştir. 

Tek kutuplu dünyada Neo Liberal hegomanya bütün ülkelere 1980’lere kadar kapitalist 

ülkelerde uygulanan Keynes’ci sosyal devlet içerikli politikalardan vazgeçilmesini kemer sıkma 

politikalarının uygulanmasını, kamusal değerlerin özelleştirilmesini özellikle eğitim, sağlık, 

sosyal güvenlik, enerji ve ulaşım gibi yaşamsal ve stratejik kurumların sermayeye peşkeş 

çekilmesini, adaletsiz gelir dağılımının giderek yaygınlaşmasını dayatmıştır. 

İkinci yapısal sorun yeni üretim organizasyonlarının ortaya çıkması sendikaları ciddi şekilde 

etkilemiştir. Fordist üretim sisteminin devre dışı kalması sendikaların gelişmeye ve büyümeye 

elverişli ortamları sekteye uğratmıştır. Emeğin niteliğinin değişmesi, teknolojik gelişmeler, 



sektörel değişimler ve hizmetler sektörünün gelişmesine sendikalar uyum göstermede ciddi 
sıkıntılar yaşamıştır. 

Yeni liberal anlayış ülke çapında, iş kolunda veya ayni işyerinde çok farklı maaş, ücret, sosyal 

haklar uygulamaları ve istihdam şekilleri ile çalışanları bölerek parçalamıştır. Kamu çalışanları, 

özel sektör çalışanları, kamuda güvencesiz, grev ve toplu iş sözleşmesiz çalışan, özelde 

sendikalı veya sendikasız çalışan, taşeron işçiler, bireysel sözleşmeli işçiler, mevsimlik işçiler 
ve part time (yarı zamanlı) çalışanlar. 

Bu bölünmüş yapıları ortak sınıfsal bir mücadele zemininde biraraya getirecek yeni sendikal 

anlayışlar gündeme gelmezse, işçiler kapitalizmin mezarı yerine birbirlerinin mezarını kazar 
hale gelecekler. 

Dünyadaki ve ülkemizdeki genel anlamda sendikal durumu özetlemeye çalıştım. 

Kıbrıs emek hareketinin tümünü ve yeniden birleşme mücadelesinin detaylarını yoldaşım 

Pambis Kritsis dile getireceğinden ben adanın Kuzeyindeki sendikal sorunları ve çalışma 
yaşamını değerlendireceğim. 

Çalışma Dairesinin 2016 verilerine göre, çalışma hayatına katılabilecek işgücü sayısı yaklaşık 

122 bin kişi civarındadır. (15-65 yaş aralığı öğrenciliği sona eren nüfus) bu nüfusun yaklaşık 

olarak 113 bin kişisi iş yaşamında yer almaktadır. Kamu hizmetinde, KİT’ler ve Belediyelerde 

çalışan yaklaşık olarak 30 bin kişidir. Geri kalan 83 bin çalışan özel sektörde ve kendi nam ve 

hesablara iş yapan kişilerdir. 83 bin özel sektör çalışanının 13 bin kişisi kendi nam ve hesabına 

çalışandır. Geriye kalan 70 bin kişi özel sektörde kafa ve kol emekçisi olarak çalışmaktadır. Bu 

70 bin kişinin 42 bini yabancı çalışma izinli işçi olarak çalışmakta, 28 bin kişi de vatandaş işçi 

olarak kayıtlarda yer almaktadır. Yine kayıtlara göre sözde ülkemizde 8500 işsiz 
bulunmaktadır. 

Burda ortaya koyduğum rakamlara göre işgücü nüfusunun % 60’ı yabancı iş gücüne 

dayanmaktadır. Bunun yanında Kıbrısın kuzeyinde kayıtlı 84 sendika ve 3 federasyon 
bulunmakta, bunlardan 51 sendika ve 3 federasyon faal durumdadır. 

Bu genel değerlendirmelerden sonra Kıbrısın Kuzeyinde ciddi bir sendikasızlaştırma sorunu ile 

karşı karşıyayız. Özel sektörde neredeyse % 0.1 düzeyinde sendikalı özel sektör çalışanı 

mevcuttur. Özel sektör çalışanları yasalarda mevcut olan haklar bile uygulanmamaktadır, 

ücretler asgari ücretin altında, yıllık izin hakları, tatil günleri, çalışma saatleri ve sosyal güvenlik 

yatırımları bile doğru dürüst yapılmamaktadır. Bu nedenlerden dolayı sendikaların birinci 

görevi özel sektörde örgütlenmenin yol ve yöntemlerini acil olarak hayata geçirilmeli ve özel 
sektörde sendikalaşmanın önünün açılması için mücadeleyi daha da yükseltmelidirler. 

Bu konuda DEV-İŞ olarak verdiğimiz mücadeleleri ve ülkenin koşullarını göz önünde 

bulundurduğumuzda önerimiz sektörel bazda Toplu İş Sözleşmelerinin hayata geçirilmesi ile 

örgütlenme sorununun kısmi olarak aşılacağına inanmaktayız. İşgücünün yabancı işçileri yani 

çalışma izinli işçilere dayanmış olması, örgütlenmenin önünde ciddi bir engel olarak 
durmaktadır. 



Asgari ücretin tesbiti ve komisyonun temsiliyeti de özel sektör çalışanlarının ana 

sorunlarından biridir. Belirlenen ücretin açlık sınırının altında olması ve belirleyenlerin yani 
komisyonda özel sektör çalışanlarının temsilcisinin yer almaması ciddi bir sorundur. 

Ayni zamanda 2011 yılında yasalaşan ve adına “Göç Yasası” dediğimiz Kamu çalışanlarının 

Maaş ve Özlük haklarını düzenleyen yasa ile çalışanlar arasında Adaletsiz ve Eşitsiz durum 

yaratılmıştır. Bu yasanın ortadan kaldırılması için sendikaların mücadelesi sürmektedir. Zaman 

zaman yapılmaya çalışan kısmi iyileşmeler olmasına rağmen eşit işe eşit ücret ilkesi henüz 
hayata geçirilmemiştir. 

İş kazaları ve İş cinayetleri de çalışma yaşamımızın önemli bir sorunudur. İşgücü nüfusumuza 

göre oldukça yüksek olan iş kazaları ve cinayetleri sermayenin aşırı kar hırsının sonucu olarak 

karşımızda durmaktadır. Son beş yıllık ortalamaya göre ayda üç emekcinin iş cinayetlerinde 
ölmesi durumun vahametini ortaya koymaktadır. 

Kölelik sistemi olan taşeron işçilik, çalışan kadınlarımıza uygulanan ücret ve sosyal haklardaki 
eşitsizlik, kayıt dışı kaçak işçilik, özelleştirme politikaları gibi daha çok sorun ortaya koyabiliriz. 

Ancak bu sorunların çözümünün de bilincindeyiz. Öncelikli çıkış yolu olarak  sınıf 

sendikacılığının yeniden örgütlenmesinden, dağınık paçalı yapıdan kurtularak, işyeri 

düzeyinde, sektörler düzeyinde, ülkesel anlamda güçlü bir sendikal konfederasyonun 
yaratılmasından geçtiğine inanmaktayız . 

Güçlü bir sendikal konfederasyon çatısı altında 

• Sendikal akademi veya sendikalar okulu ile emek politikalarının araştırılıp 

üretilmesine, ayni zamanda üye ve temsilcilerin eğitimini düzenli olarka 

gerçekleştirebiliriz. 

• Hukuk bürosu oluşumu ile hukuksal ve yasal sorunlara hızlı ve güvenli bir şekilde 

çözüm bulabiliriz. 

• Özel sektörde yapılacak olan uzun ve kısa süreli grevlerde çalışanlara maddi anlamda 

güçlü destek verme imkanı sağlayabiliriz. Bu girişimle sendikacılığın kamu 

sendikacılığından ibaret olmadığını somut olarak da gösterebiliriz. 

• İletişim ve sosyal medya alanını profesyonelce kullanıp süreli yayınları hayata 
geçirebiliriz. 

Bu nedenlerden dolayı var olan sendikalar ve federasyonlar beyinlerini (ilke ve ideallerini), 

yüreklerini (deneyim ve güçlerini), ceblerini (mali olanaklarını), birleştirerek güçlü bir birlik 

yaratmalıdırlar. Aynı zamanda işçi sınıfının enternasyonal dayanışması da  bu mücadelede 

önemli bir güç olduğunun bilincindeyiz. Dünya Sendikalar Federasyonu çatısı altında PEO ve 
diğer sendikalarla yürüttüğümüz mücadele de bu anlamda bizlere ayrı bir güç katmaktadır. 

Son olarak şunu vurgulamak isterim Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü Kıbrıs emek 

mücadelesinin temel sorunlarından biridir. Ülkemizin bölünmüşlüğü devam ettiği sürece 

çalışanların hiçbir haklarının güvencede olmadığını aynı zamanda Kıbrıs türk toplumunu 

ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi olarak yok olmakla karşı karşıya bırakmaktadır.  Bu 



anlamda Kıbrısta yaşayan tüm insanların ve emekcilerin bağımsız, egemen, Birleşik federal 
kıbrısta barış içinde, kardeşçe birarada yaşaması birincil hedefimiz olmalıdır. 

 


