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SENDİKA NEDİR?

İşçilerin, çalışma yaşamına ilişkin sorunlarını çözmek, ortak çıkar-
larını ve haklarını korumak, geliştirmek için kurdukları yapıya 
sendika denir. Sendika, uzun çalışma saatlerine, düşük ücretlere, 
taşeronlaşmaya, iş cinayetlerine, meslek hastalıklarına, güvenc-
esiz ve kayıt dışı çalıştırılmaya, dil-din-etnik kimlik üzerinden 
gelişen ayrımcılığa, işyerindeki sözlü ve fiziksel her türlü tacize 
ve mobbinge karşı mücadele eder. 

NEDEN SENDİKALI OLAYIM?

R ÇÜNKÜ SENDİKA İŞÇİNİN GÜCÜDÜR
Biz işçiler, emeğimizi satarak yaşıyoruz. Ve gücümüzün yegâne 
kaynağını, emeğimizden alıyoruz. Bu güç, sendikalarda işçilerin 
bir aradalıklarıyla artar, örgütlenerek patronun karşısında tek 
yumruk olarak dikilir.

R ÇÜNKÜ SENDİKA İŞÇİNİN BİRLİĞİDİR
Sendikalı işçi, ortak hareket eder. Sendikalı-sendikasız, kadın 
erkek, dili-dini-etnik kimliği ne olursa olsun tüm işçilerin söz yet-
ki karar sahibi olması için çabalar. Patronların işçilere yönelik her 
türlü baskı, taciz, şiddetine karşı gelir, işçilerin onurlu bir çalışma 
yaşamına sahip olması için mücadele eder.

R ÇÜNKÜ SENDİKA İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN VERİLEN 
KAVGADIR
Sendikalı işçi patrondan lütuf dilemez, ücretini, çalışma saatler-
ini, çalışma koşullarını sözleşmeyle belirler. Patronun canı iste-
diği zaman onu işten atamayacağını bilir. Her türlü haksızlığa 
hukuksuzluğa karşı sendikasının yanında olduğunun bilinciyle, 
özgüvenle hareket eder.



SENDİKALI OLURSAM KAZANCIM NE OLACAK?

R Keyfi uygulamalarla iş tanımının sürekli genişletilmesine ve 
değiştirilmesine, iş sözleşmesinde belirtilmeyen işlerin dahi işçi-
nin sırtına yıkılmasına engel olabilirsiniz,
R Uzun ve molasız çalışma saatlerine, güvencesiz çalışmaya son 
verebilirsiniz,
R Patronun ‘‘az personelle çok iş’’ uygulamasına son verdirip iş 
yükünüzü azaltabilirsiniz,
R Pandemi döneminde sokağa çıkma yasaklarında artan iş 
baskısına karşı çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlayabilir-
siniz,
R Fiziksel ve psikolojik her türlü baskı, mobbing ve tacize son 
verebilirsiniz,
R 8 saatten fazla çalışmayarak çocuklarınıza, ailenize zaman 
ayırabilirsiniz ve zorunlu mesailere son verebilirsiniz,
R Pandemi döneminde patronların işçilerin haklarını tırpanlamak 
için işçileri zorla ücretsiz izne çıkarmasına ve sözde işten atma 
yasağının hukuki boşluğu olan KOD 29 ile işten atmalara karşı 
sendikanız ile mücadele edebilirsiniz,
R İşçi sağlığı ve iş güvenliği yasa ve yönetmeliklerine uyulmasını 
sağlayabilirsiniz,
R COVID-19 önlemlerinin alınmasını sağlayabilirsiniz,
R İnsanca yaşamak için gereken ücretleri almayı sağlayabilirsiniz,
R Sendikal eğitim çalışmaları, atölyeler ve programlara işçi ol-
maktan doğan haklarınızı öğrenebilirsiniz,
R Taşeronu kovup, kadrolu çalışma hakkı elde edebilirsiniz.
R Kıdem tazminatınızı güvence altına alabilirsiniz,
R Rekabeti ve daha çok sömürüyü temel alan prim usulü çalışma 
sistemine son verebilirsiniz,
R Keyfi uygulamalara karşı hem hukuki hem de fiili müdahalelerle 
elinizi güçlendirebilirsiniz,
R Tiyatro, sinema, konser, piknik gibi sosyal faaliyetlerin bütün 
işçilere ücretsiz olarak işyeri tarafından sağlanmasını sağlayabil-
irsiniz,
R Raporlu işçilerin ve ölüm, doğum, düğün gibi mazereti olan 
işçilerin ücretli izinli sayılmasını sağlayabilirsiniz,
R İşveren tarafından düğün, yakacak, eğitim ve gıda yardımı al-
mayı sağlayabilirsiniz.



BAĞIMSIZ EMEK-SEN KİMDİR/NEDİR?

2020 yılında işçiler tarafından kurulmuş bağımsız bir sendikadır. 
Herhangi bir konfederasyona üye değildir. Sendikanın Genel 
Merkezi İstanbul’dadır. Türkiye’nin dört bir yanında AVM’lerde 
mağaza ve marketlerde, çağrı merkezlerinde, bürolarda, özel 
eğitim kurumlarında, setlerde, ecza depolarında çalışan 4 mily-
ona yakın emekçiye yönelik örgütlenme çalışmaları yapar. İşyer-
lerinde komite, konsey ve meclislerle örgütlenerek kendi send-
ikalarını kendilerinin yönetmesini savunur. 10 No’lu işkolundaki 
tek bir işçinin dahi sendikasız kalmaması için, kapsayıcı faaliyet 
yürütür.

BAĞIMSIZ EMEK-SEN’İ DİĞER SENDİKALARDAN 
AYIRAN NE?

Bağımsız Emek-Sen, mağaza market işçilerinin, özel eğitim öğret-
menlerinin, set işçilerinin,  çağrı merkezi işçilerinin yani 10 No’lu 
işkolunda çalışan tüm işçilerin öz gücüne dayanan bir sendikadır. 
Herhangi bir siyasi parti ya da oluşum ile bağlantısı yoktur, sen-
dika üyesi işçilerle ortak belirlediği ilkeler ve toplumsal değerl-
er doğrultusunda hareket eder. Ekonomik harcamalarını ve ihti-
yaçlarını dayanışma yoluyla karşılar. Sendikanın yönetiminde yer 
alanların tamamı işkolundaki işçilerdir ve üyelerden herhangi bir 
ayrıcalıkları yoktur. Doğrudan işçilerin yönettiği meclis, komite, 
konseyler ile karar alma sürecine tüm işçilerin eşit şekilde katı-
la-bileceği bir sendikadır. Diğer sarı sendikalarda olduğu gibi 
sendikacılığı bir meslek olarak görmez; üyelerin seçme, seçilme 
ve geri çağırma haklarını kullanmalarının önünü açar. Kararları ve 
bütçesi şeffaf ve denetlenebilirdir. 



Yeni kurulmuş bir sendika olmasına rağmen üyelerinin her türlü 
soru ve sorunlarını çözüme kavuşturabilecek kapasiteye, ye-
terli uzman kadroya sahiptir. İşverenlerden, devletten herhangi 
bir konuda emir veya tavsiye kabul etmez. Anayasa ve yasala-
rın işçilere tanıdığı hakların hiçbirinin zayi olmaması için sonuna 
kadar mücadele eder. Kazanılmış hakların ilerletilmesi için, diğer 
işkollarında çalışan işçilerle birlikte hareket etmeyi ve dayanış-
mayı önemser.

BAĞIMSIZ EMEK-SEN NE İÇİN MÜCADELE EDER?

1. 10 No’lu Ticaret, Büro ve Güzel Sanatlar işkolunda çalışan 
işçilerin kadrolu ve güvenceli çalışması, eşit işe eşit ücret alması 
için, 

2. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasıyla olası iş 
kazaları, cinayetlerinin önüne geçilmesi için 

3. İşçilerin, aileleriyle birlikte insanca bir yaşam sürdürebi-
leceği miktarda ücret ve yemek, yol, yakacak gibi sosyal haklar 
alması için,

4. İşçi ailelerine ücretsiz kurs ve sosyal etkinliklerle dayanış-
mayı büyütmek için, 

5. İşçilerin, kendisine, ailesine ve sevdiklerine zaman ayırabi-
leceği kadar, çalışma sürelerinin 8 saat olarak belirlenmesi için,

6. Zorunlu mesailer ve iş tanımına girmeyen her türlü işlerin 
yaptırılmaması için, 

7. İşyerlerinde amir, yönetici, patron ve diğerlerinin onur 
kırıcı, küçük düşürücü söylemlerde bulunmasına, mobbing ve ta-
cize karşı çıkmak için, 



8. Kadın özgürlüğü ve eşitliğini esas alarak, kadınların sendi-
ka organlarına aktif katılımı için, 

9. Doğaya, hayvan haklarına saygılı, ekolojist bir anlayışın sa-
hiplenilmesi için, 

10. İşçiler arasında etnik, mezhepsel, hemşehricilik, cinsiyet, 
yaş vb. üzerinden yaşanan ayrıştırmayı ortadan kaldırmak için, 

11. İşçilerin sendikada söz, yetki ve karar alma süreçlerine 
doğrudan katılımı için,

12. Sendikamızın vereceği eğitimlerle işçilerin, sınıf mücade-
lesi tarih bilgisi ve bilinciyle kuşatılması için, 

13. Mücadeleyle kazanılmış hakların gasp edilmesine engel 
olmak için, 

14. TİS ile kazanılacak hakların eşit bir biçimde uygulanması 
için, 

15. Sendika yönetimi ile üye işçi ilişkisinin en demokratik hali-
ni uygulamak için,

16. Kapitalizmin dayattığı rekabetçilik ve benmerkezciliğin 
yerine işçilerin dayanışması ve birliğinin tesis edilmesi için,

17. Emeğimizin sömürülmesine karşı demokratik, özgürlükçü 
ve dayanışmacı bir sendika için mücadele ediyoruz.



SENDİKALI ÇALIŞMAK ANAYASAL GÜVENCE 
ALTINDADIR, 
YASALDIR!

Anayasanın 51. maddesi bütün işçilere; ekonomik, sosyal, hak 
ve çıkarlarını korumak, geliştirmek amacıyla, kimseden izin al-
maksızın, sendikalara üye olma hak ve özgürlüğünü tanımaktadır. 
Anayasaya göre “Hiç kimse, sendika üyeliğinden ayrılmaya zorla-
namaz.” Anayasamızın 53. maddesi, bütün işçilere ekonomik ve 
sosyal durumlarını, çalışma koşullarını düzenlemek amacıyla toplu 
iş sözleşmesi yapma hakkını tanımaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 
118. maddesine göre; işçinin sendikaya üye olmasını engelleyen 
işveren 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrı-
ca sendikalı olma hakkınız uluslararası güvence altındadır. Dev-
letin altına imza atarak kabul ettiği Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) Sözleşmeleri de işçilerin sendikal hak ve özgürlüklerini, iş 
güvencelerini teminat altına almıştır.

BAĞIMSIZ EMEK-SEN’E HANGİ İŞKOLUNDA 
ÇALIŞAN İŞÇİLER ÜYE OLABİLİR?

Sendikamıza 10 no’lu Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar 
işkolunda çalışan tüm işçiler üye olabilir. E-Devlet üzerinden ko-
laylıkla hangi işkolunda çalışmakta olduğunuzu öğrenebilirsiniz.



BAĞIMSIZ EMEK-SEN’E NASIL ÜYE OLURUM?

1. www.turkiye.gov.tr adresine girin ve bu sayfada sağ üstte yer 
alan “Sisteme Giriş” tuşuna tıklayarak E-devlet şifrenizle giriş 
yapın.

2. Arama motoruna “İşçi Sendika Üye İşlemleri” yazın.

3. Açılan ekranda “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” 
başlığı altında “İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri” bağlantısına 
tıklayın.

4. Üçüncü sayfada yer alan 555 Dosya numaralı kısa adı Bağımsız 
Emek-Sen’i seçip, “Üyelik Başvurusu” tuşuna tıklayın. Açılan say-
fada ilgili alanları (telefon numarası, ad-res vb.) doldurun.

5. Cep telefonunuza SMS ile gelen doğrulama kodu bulunan 
ekrana girerek, üyelik işlemi-nizi tamamlayın.

ÖNEMLİ UYARI: 
Cep telefonu mobil uygulamaları üzerinden üyelik işlemleri 
yapılamamak-tadır. Sendikamıza üye olmak için bilgisayar ya da 
cep telefonundan (google, yandex gibi) arama motorlarına 
www.turkiye.gov.tr adresini yazarak giriş yapmanız
 gerekmektedir.



SENDİKAYA ÜYE OLMAK İÇİN PARA 
ÖDEYECEK MİYİM?

Hayır. Herhangi bir PTT şubesinde 2 TL’ye E-devlet şifrenizi al-
manız yeterli. Şifrenizi kaybet-tiğiniz takdirde 4 TL’ye yenisini al-
abilirsiniz.

İŞVEREN SENDİKA ÜYESİ OLDUĞUMU 
ÖĞRENİR Mİ?

Hayır. E-Devlet şifrenizi kimse ile paylaşmadığınız takdirde 
üyeliğinizi sadece siz ve sendika yönetimi bilir.

İŞVEREN E-DEVLET ŞİFREMİ İSTERSE
NE YAPACAĞIM?

Bu şifreyi istemek suçtur. E-Devlet şifrenizin olup olmadığını dahi 
kimsenin bilmesi gerek-memektir. 

SENDİKA ÜYESİ OLDUĞUMDA AİDAT 
ÖDEYECEK MİYİM?

Toplu sözleşme imzalanmadığı sürece sendikaya aidat ödemek 
zorunda değilsiniz ve ücretinizden hiçbir kesinti olmayacak.

KAÇ İŞÇİ ÇALIŞAN BİR İŞYERİNDE 
SENDİKALI OLABİLİRİM?

Sendikalı olmak için böyle bir sınır yok. Tek işçi bile olsanız sen-
dikalı olabilirsiniz.



Ticaret, büro, eğitim ve güzel 
sanatlar işkolunda çalışan tüm işçi 

kardeşlerimizi, özellikle içinden 
geçmekte olduğumuz salgın 

döneminde derinleşen sömürüye 
karşı bu mücadeleye ortak olmaya, 
BAĞIMSIZ EMEK SENDİKASI’nda 

örgütlenmeye çağırıyoruz. 

Kurtuluş yok tek başına, 
ya hep beraber ya hiçbirimiz!

Twitter: @bagimsizemek
Facebook: @bagimsizemeksen 
İnstagram:  @bagimsizemek

Adres: Osmanağa Mahallesi, Gençlik Sokak, 
No: 5 D: 3 Kadıköy/İSTANBUL 

İletişim no: 0 (544)729 77 69, 0 (507) 339 16 57


