
1 

SENDİKAL HAREKET , İŞYERİ 
TEMSİLCİLERİ  

ve   
  ÖRGÜTLENME STRATEJİLER 

 
GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ  

2011 



2 

SENDİKA NEDİR? 

 Emekçilerin,ekonomik, 
  demokratik, kültürel, 
hukuksal ve özlük 
haklarını korumak ve 
geliştirmek için kurdukları  
çıkar örgütleridir. 



SENDİKA; 

• Çalışanların 
ekonomik,demokratik,özlük 
haklarını,kazanmak,korumak ve 
geliştirmeyi amaçlayan,çalışma 
yaşamından kaynaklanan 
sorunların çözümünü sağlamak 
için kurulmuş en kitlesel sınıf 
örgütleridir. 
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• SES; 
   1990 Yılından itibaren sağlık ve 

sosyal hizmet işkolunda örgütlü 
Genel Sağlık-İş,Tüm Sağlık-
Sen,Sağlık-Sen ve Sosyal Hizmet-
Sen’in birleşme kongresi ile SES 
olarak 1 Ağustos 1996’da 
kuruluşunu ilan etmiştir. 

SENDİKAMIZI TANIYALIM 
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• Sınıf ve kitle sendikacılığını savunur, 
• Fiili ve meşru mücadeleyi savunur, 
• Demokrasi ve barış mücadelesini 

savunur, 
• Dil,din,ırk ve cinsiyet farkı gözetmez, 
• Sermayeden,devletten ve siyasi 

partilerden bağımsızdır, 
• Demokratik merkeziyetçiliği savunur, 
• Emekçilerin siyaset yapma hakkını 

savunur, 
 

Ses’in İlke ve amaçları; 
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• Emekçilerin,ekonomik ve demokratik 
taleplerini bir bütün olarak savunur 

• Grevli-toplu sözleşmeli ve demokratik 
bir sendika yasası için mücadele eder, 

• Halka ücretsiz,eşit ve nitelikli sağlık 
hizmet sunumu için mücadele eder, 
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• Tüm sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanlarının sağlık ve sosyal 
hizmet sınıfına alınması için 
mücadele eder, 

 
• Tüm emekçilerin birliğini 

savunur,her türlü ayrımcılığa 
karşı mücadele eder. 
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SES NE DEĞİLDİR? 
• AVUKAT Değildir! 
• MESLEK ÖRGÜTÜ Değildir! 
• SİGORTA ŞİRKETİ Değildir! 
         SES NEDİR? 
• Sınıf örgütüdür. 
• Mücadele örgütüdür. 
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NEDEN ÖRGÜTLÜLÜK 

• Kazanılmış hakları korumak, 
• Yeni kazanımlar elde etmek, 
• İşverene karşı güç biriktirmek ve 

dayanışmak, 
• Emeğine sahip çıkabilen, haklarını bilen, 

sorgulayan emekçiler olmak, 
 
 



SENDİKAMIZI TANIYALIM 

• SES; 
   1990 Yılından itibaren sağlık ve 

sosyal hizmet işkolunda örgütlü 
Genel Sağlık-İş,Tüm Sağlık-
Sen,Sağlık-Sen ve Sosyal Hizmet-
Sen’in birleşme kongresi ile SES 
olarak 1 Ağustos 2006’da 
kuruluşunu ilan etmiştir. 
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• Baskı mekanizması oluşturabilmek için, 
• Ekonomik, özlük ve sosyal haklarımız için, 
• Emekçilerin ortak örgütlenme ve mücadele 

birliğini sağlamak, 
• Grevli-toplu sözleşmeli sendika hakkını elde 

etmek, 
• Demokrasi ve barışın hakim olduğu, 

eşit,özgür ve demokratik bir ülke yaratmak 



12 
Sendika Gücümüz ve Direncimizdir 

GÜÇ BİZİZ 
ÖRGÜTLENME 
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Neden? 

 Kapitalizm bireyleri bencil insanlar olarak yetiştirmeyi 
hedefler… 

 Emekçileri sahte  umutlarla çalıştırmaya ve yaşatmaya 
uğraşır…  

 Birbiriyle, yan yana çalıştığı arkadaşıyla rekabet içine 
sokar, ona güvenmemesini öğütler… 

 Böylece emekçileri kendilerine ve potansiyel güçlerine 
yabancılaşırlar… 

 Emekçilerin çevresinde yaşanan olaylar ve olgular 
arasında bağ kurması engellenir… 

 Görüntü ile gerçeklik arasındaki ilişki ancak örgütlenme 
yoluyla kurulur… 
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Geleceğe Güvenle Bakabilmek! 
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Emekçilerin Birliğini Savunmak! 
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SENDİKAL ÖRGÜTLENME 
POLİTİKAMIZ 

   Örgütlenme Stratejisi;  
   örgütlenmede, hedefe varmada 

veya belirlenen amaçlara 
ulaşmada;  

  en etkin, en başarılı olan yolların 
ana hatları ile belirlenmesi ve   
içinin taktik, program ve  projeler 
ile doldurulması 
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ANA HEDEFLERİMİZ 
• Üyeler ile sendika arasında bütünleşmeyi 

sağlamak,   
• Örgütlü olunan işyerlerinde örgütlülük 

oranını artırmak,  
• Örgütlü olmayan işyerleriyle sürekli 

ilişkiler geliştirmek ve örgütlemeyi 
hedeflemek, 

• Sağlık ve Sosyal Hizmet alanındaki 
okullarda özel çalışma yapmak 
(öğrencilere yönelik)  
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ÖRGÜTLENME YÖNTEMLERİ! 
• Yüz yüze ilişkilenme, 
• Nokta örgütlenmesi, 
• Süreli/süresiz kampanyalar, 
• İç/dış alanların ziyaret ve ortak 

etkinlikleri,  
• Eylemli pratik buluşmalar, 
• Teknolojik yöntem,  
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Örgütlenmeyi Etkileyen Temel 
Etkenler 

 Dış Etkenler:  
• Neoliberal ideolojinin yarattığı tahribatlar, 
• Siyasi kadrolaşma, soruşturma, baskı,sürgün ve             

cezaların etkisi, 
• Emekçiler arasında yaratılan rekabet, 
• Geleneksel önyargılar (etnik kimlik, mezhep vb) 
• Örgütlenmeye inançsızlık, sendikalara 

güvensizlik, 
• Sendikalar arasındaki ‘rekabet’ görüntüsü, 
• Devletin bize karşı tutumu ve bu tutumun 

örgütlenmeye etkileri, 
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İç Etkenler: 
• Merkez ve Şubeler arasında yaşanan iletişim 

ve koordinasyon eksikliği, 
• İşyerleri ile olan bağın zayıflaması, 
• Ortak iş yapma fikrinin zayıflaması, 
• Kadrolarda görülen inançsızlık, umutsuzluk, 
• Yapılan işin az, eleştirinin çok olması, 
• Farklı sendikal anlayışların birbirini dışlayıcı 

tutumları, 
• Örgüt içi demokrasinin işlememesi, 
• Diğer nedenler… 



22 Asla Tek Başına Çalışma! 
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Sendikal Örgütlenme Alanlarımız: 
İç Örgütlenme; 
 İşyeri Örgütlenmeleri, 
 Sendikal Eğitim, 
 Sendikal Kadro Yaratma ve Kadro Yetiştirme,  
 Kurumsallaşma, 
 

Dış Örgütlenme; 
Sendika Üyesi Olmayan Emekçileri    

Örgütlemek, 
Sendikasız Yeni İşyerlerini Örgütlemek, 
Kamuoyuna Yönelik Çalışmalar, 
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Örgütlenme Politikaları Uygulanırken;  

Örgütlenme hedefleri somut belirlenmeli,  
 

Örgütlenme programı oluşturulmalı,  
 

Örgütlenilecek işyerlerine ait hedefler ayrı ayrı 
belirlenmeli, 
 

Örgütlenmede yükün yöneticiler, temsilciler ve 
hatta üyeler arasında paylaştırılmasına dikkat 
edilmeli.   
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Mevcut Üyelere Yönelik Olarak Yapılacaklar; 

 Örgütlenmede eğitim anahtar işlevi gördüğünden, sendikal 
eğitime gereken önem mutlaka verilmelidir.  

 Üyelerin sendikadan beklentileri önemsenmeli ve bu 
beklentilere yönelik faaliyetler savunduğumuz ilke ve 
değerler çerçevesinde ele alınmalıdır. 

 Üyeleri faaliyetlere çekme noktasında yapılan sosyal ve 
kültürel etkinlikler arttırılmalıdır. 

 Üyelerin eleştiri ve önerileri dikkatle dinlenmeli ve 
önemsenmelidir. 

 Yönetici-İşyeri Temsilcisi ve Üye ilişkisinin sürekliliği 
sendikal bağlılığın oluşması açısından önemlidir. 

 Sendika kadrolarının gerektiği yerde özeleştiri yapmaları, 
üyelerin örgütlülüğe olan inancını güçlendirir. 
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Yeni Örgütlenilecek İşyerlerine Yönelik Yapılacaklar;  
 İşyerlerinde çalışanların sayısı (memur-sözleşmeli-taşeron) 

ve bunların örgütlülük oranı belirlenmelidir.  
 Öncelikle pilot bölgeler, hedef işyerleri belirlenmelidir. 
 Örgütlenme çalışmaları için görev dağılımı somut olarak 

yapılmalı ve kim, neyi ne kadar yapacağını önceden 
bilmelidir.  

 Yerellerde oluşturulacak komite, grup, birim vb tarzdaki 
yapılar sürekli beslenmeli ve sürekli eğitimden geçmelidir.  

 Üyeden üyeye, yüz yüze örgütlenme önemsenmelidir. 
 İşveren ile ilişkilerde, sendika ilkeleri çerçevesinde “yapıcı 

ve doğru” politikalar benimsenmelidir. 
 Emekli olmuş olan eski üyelerin bilgi ve tecrübelerinden 

örgütlenme çalışmalarında mutlaka yararlanılmalıdır.  
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İşyerine gitmeden önce şu bilgilere sahip olun!  
 

 
 İşyerinde çalışan sayıları, idarecilerin sendikamıza ve çalışanlara  

yaklaşımını, 
 

 İşyeri temsilcisinin dışında varsa sendika aktivistleri yada önceki 
temsilcilerin bugünkü durumlarını, 
 

 Sendika materyallerinin düzenli ulaşıp ulaşmadığı ve sendika 
panosunun olup olmadığı, 
 

 Üyemiz olmayan  emekçilerin sendikamıza genel yaklaşımı, 
 

 Daha önceden bu işyerine yapılan ziyaretler ve sonuçları, 
 

 Diğer sendikaların üye sayıları ve bu sendikaların o iş yerindeki 
çalışmaları, 
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DEMOKRATİK ve 
KATILIMCI 

  KARAR ALMA 
SÜREÇLERİNİN 

İŞLETİLMESİNDE İŞYERİ 
TEMSİLCİSİNİN ÖNEMİ 
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İŞYERİ TEMSİLCİSİNİN AMACI; 

• İnsanları ‘bizim tarafa kazanmak’ 
değil, onlara doğru olanı 
anlatmak, 

• Bağımsız karar vermelerine 
yardımcı olmak, 

• Yaptığımız işi birlikte yapmamız 
gerektiğini anlatmak. 
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İŞYERİ TEMSİLCİSİNİN 
ÇEVRESİYLE İLİŞKİLERİ; 

İşyeri Temsilcisi düzenli olarak; 
 Üyelerle, 
 Üye olmayan emekçilerle, 
 İşverenle, 
 Sendika yönetimiyle, 
 İlişki içinde olmalıdır. 
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İşyeri temsilcisinin  
özellikleri; 

• Emekçileri tanıyan ve emekçi 
yaşam tarzı olmalı, 

• Coşkulu ve  umutlu olmalı, 
• Akılcı, gerçekçi ve pratik olmalı, 
• Emekçileri dikkate almalı, 
• Birikimli ve iyi gözlemci olmalı, 
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• İşyerinde emekçilerle ilişkilenirken 
esnek davranmalı, 

• Demokratik yöntemleri esas almalı, 
• Tüm çalışmalarda iknayı esas 

almalı, 
• Alternatifsiz değil,çok seçenekli bir 

tutum sergilemeli, 
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Örgütlenmede işyeri temsilcisi; 

• Somut sorun ve taleplerle gitmeli, 
• Küçük kazanımlar getirecek 

eylemler düzenlemeli, 
• Çalışanların en sıradan 

beklentilerine,onlarla birlikte yanıt 
olmalı, 

• Dürüst ve açık olmalı 
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EYLEM SÜREÇLERİNDE İŞYERİ 
TEMSİLCİSİ; 

  İşyeri temsilcisi, eylemin biçimi, 
yeri,eylemle ilgili bildiri,afiş ve eylem 
zamanını bütünlüklü aktarmak için 
toplantı yapmalıdır. 

toplantıda; 
   -Eylemin amacı, 
   -Eyleme katılımın nasıl sağlanacağı, 
   -Eylemin nasıl duyurulacağı, 
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-Eylemin nasıl örgütleneceği, 
-Sorun çıktığında nasıl 

davranılacağı, 
-İşveren ve kolluk kuvvetleri ile 

kimin ilişkileneceği, 
-Eylem örgütlenmesi için görev 

bölümünün nasıl yapılacağı 
gündemleştirilip tartışılmalı ve 
netleşme yaşanmalıdır. 
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herkese sağlık/güvenli gelecek 
için birleşik mücadele ye 

devam 

 TÜM KATILIMCILARA BAŞRILAR DİLERİZ 
         SES GENEL MERKEZİ 
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