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Bu araştırmanın amacı eğitim yöneticilerinin demografik özellikleri ile sendikal 

bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 

Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu 

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul ilinde bulunan random örnekleme ile seçilen 

396 sendika üyesi, ilk ve ortaöğretim yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan 

yöneticilerin sendikal bağlılıklarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla Gordon 

ve arkadaşları (1980) tarafından geliştirilen, Bilgin (2003) tarafından Türkçe uyarlama 

çalışması yapılan “Sendikaya Bağlılık Ölçeği” (SBÖ) kullanılmıştır. İstatistiksel 

analizlerde t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), LSD testi ve Pearson Korelasyon 

Analizi kullanılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre eğitim yöneticilerinin sendikaya karşı 

sorumluluk faktöründe sendikal bağlılık düzeyinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği, eğitim yöneticilerinin sendikalılığın önemine inanma faktöründe sendikal 

bağlılık düzeyinin görev yaptıkları kurum türüne göre anlamlı bir farklılık gösterdiği, 

eğitim yöneticilerinin sendikaya karşı sorumluluk faktöründe sendikal bağlılık düzeyinin 

kurumundaki yöneticilik görevine göre anlamlı bir farklılık göstermediği, araştırmaya 

katılan eğitim yöneticilerinin sadece sendikalılığın önemine inanma faktöründe sendikal 

bağlılık düzeylerinin yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği bulgusuna 

erişilmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Sendika, Bağlılık, Yönetici 
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The aim of this research is to examine the relationship between the demographic 

characteristics of the training managers and their trade union commitment. 

Relational search model was used in the study. The study group of this study is 

composed of 396 union members, primary and secondary school administrators, who 

were randomly sampled in the province of Istanbul during the academic year of 2017-

2018. The perception of the union attitudes of the managers participating in the research 

The "Union Attachment Scale" (SBI) developed by Gordon et al. (1980) by Bilgin (2003) 

was used in the study to determine the factors affecting the union commitment of the 

teachers. For statistical analysis, t test, one-way analysis of variance (ANOVA), LSD test 

and Pearson Correlation Analysis were used. 

According to the results obtained from the research, it was found that the level of 

trade union commitment did not show a significant difference with respect to the level of 

union commitment, the level of union commitment was found to be significantly higher 

than the level of union commitment in the training manager, it was found that the 

education administrators participating in the research showed a significant difference only 

in the level of trade union commitment and age group in the factor of believing that 

importance of unionism was important. 

 

Keywords: Union, Commitment, Manager 
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BÖLÜM 1. GİRİŞ 

 

1.Sendika ve Öğretmen Sendikacılığı 

Demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri de sivil toplum 

örgütleridir. Sivil toplum örgütlerinin başında gelen sendikalar, kuruluş amaçlarının 

gereği olarak; sorumlu oldukları iş/hizmet kollarında çalışanların ekonomik ve sosyal hak 

ve menfaatlerini korumayı, geliştirmeyi hedeflemektedirler. Sendikaların amaçlarına 

ulaşmalarında sendikal bağlılık bu dokunun önemli bir parçasını oluşturmaktadır. 

Günümüzde grev hakkı olmadan yürütülen kamu sendikacılığında üyelerin güçlü 

sendikal bağlılıkları, toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde sendikaların işverene karşı 

daha etkin bir mücadele verilmesini sağlayacaktır. Çetin’e (2004), göre; “işgörenler, 

örgüte ne kadar bağlıysa örgüt de o derece güçlenmektedir”. Bilgin’e (2003) göre genel 

anlamda sendikal bağlılık “çalışanların sendikayı ne derece benimsediklerinin ve 

desteklemeye hazır olduklarının önemli bir göstergesi” olarak ele alınmaktadır. 

Balcı’ya (2003) göre sendikal bağlılık, örgütlerin varlıklarını koruma uğraşlarının 

hem temel etkinliklerinden hem de nihai hedeflerinden biri olarak açıklanmaktadır. Balcı, 

aynı eserinde, daha uyumlu, daha doyumlu, daha üretken olmanın koşullarından birinin 

örgütsel bağlılığa sahip olmak olduğunu söylemiştir. Örgütsel bağlılığı olan üyelerin daha 

yüksek düzeyde sadakat ve sorumluluk hissederek çalıştığını da ifade etmiştir. Bu 

bağlamda okul yöneticilerinin sendika bağlılıklarının okulların daha etkin ve verimli 

yönetilmesini sağlayacağı, yöneticilerin sorumluluk hissederek uyumlu, üretken ve iş 

doyumu yüksek olarak çalışacağı söylenebilir.  

Kamu sendikalarının sınırlı yürüttükleri sendikal mücadelenin başarısı daha fazla 

üye elde etmelerine ve mevcut üyelerinin sendikal bağlılıklarının güçlendirilmesine 

bağlıdır. Ancak Yorgun’a (2007) göre son yirmi beş yılda, sendikacılık hareketine 

yönelik değerlendirmelerin önemli bir kısmında sendikal alanda yaşananlar “kriz” olarak 

değerlendirilmiş, hatta daha ileri giderek “sendikaların sonu” iddiaları bilimsel 

çalışmalara konu olmuştur. Bu tartışmaları gündeme getiren en önemli nedenler arasında 

sendikaların hızla üye kaybetmelerinin yer alması sendikaların örgütlenmeye yönelik 
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çalışmalarını ön plana çıkarmasına neden olmuştur. 

 

Türkiye ölçeğinde bakıldığında 1982 Anayasası ile sendikal hakların önemli 

ölçüde geriletilmesi, işçi örgütü liderinin askeri darbe hükümetine bakan olması, 

memurların 2012 yılına kadar toplu sözleşme hakkının bulunmaması ve halen grev 

hakkının bulunmaması yıllar içinde çalışanlar cephesinde sendikal mücadeleye olan 

güveni azaltmış, sendika üyesi olmanın gerekliliği sorgulanmaya başlamıştır.  

 

1.1. Sendika Kavramı 

 Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, en önemli sosyo-ekonomik ve 

politik aktörlerden birini sendikalar oluşturmaktadır (Öztürk, 2007). “Sendika” sözcüğü, 

Latince’deki, şehir devletinin yöneticisi anlamına gelen “Syndic” sözcüğünden 

türemiştir. 19.yüzyıldan itibaren sendika (syndicat) sözcüğü, belli bir grubun ortak 

çıkarlarını savunmak için oluşturulan bir örgütü ifade etmektedir. Genel bir tanımla 

işçilerin kendi aralarında oluşturdukları hak ve menfaatlerini korumak ve iyileştirmek 

amacıyla oluşturulan örgütlenmeye sendika denilmektedir. Sendika kavramı, ilk olarak 

“Fabian Ekolü”nün öncüleri Sidney ve Beatrice Webb tarafından “çalışma koşullarını 

iyileştirmek ve korumak amacıyla işçilerin kurdukları sürekli topluluk” şeklinde 

tanımlanmıştır (Mahiroğulları, 2011). 

 Sendika olgusu değişen toplumsal hayatın bir dengesi olarak ortaya çıkmıştır. 18. 

yüzyılın sonlarında İngiltere’de yaşanan Sanayi Devrimi, çalışma ilişkilerini 

değiştirmiştir. El ile yapılan üretimden fabrika üretimine geçilmiş, bu sayede bugünkü 

anlamıyla işçi ve işveren ilişkileri ortaya çıkmıştır. İşçiler toplu olarak, işverenler 

karşısında daha güçlü olacaklarını fark etmişlerdir (Baybora, 2003). 

 Sendikaların oluşması işçi ve işveren ilişkilerinin gelişmesi ve değişmesi 

sonucunda ortaya çıktığından sendika kavramı; tüm çalışanları değil de sadece işçi ve 

işverenler temel alınarak geliştirilmiştir. Çalışma hayatı, tüm mensupları açısından 

değişime uğradıkça kamu görevlileri de dâhil olmak üzere sendika kavramı genişlemiş 

ve tüm çalışan kesimi içine almıştır (Akar,2014). 
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 Sendika kavramının “dar” ve “geniş” olmak üzere iki farklı anlamı vardır. Dar 

anlamda sendika denilince; “çalışanların veya işverenlerin belli koşullarda kurdukları ve 

üye oldukları özel amaçlı ve tüzel kişilik sahibi örgüt” anlaşılırken, geniş anlamda ise 

sendika denilince, hem dar anlamı ile gerçek sendikaları ve yerel örgütlerini, hem de 

sendikaların üst kuruluşu olan konfederasyonları içerdiği kabul edilmektedir (Akyiğit, 

2007). 

 Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre sendika; “İşçilerin veya işverenlerin iş, kazanç, 

toplumsal ve kültürel konular bakımından çıkarlarını korumak ve daha da geliştirmek için 

aralarında kurdukları birliktir.” 

 25.6.2001 tarihinde kabul edilmiş olan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’na 

göre sendika; “Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve 

menfaatlerini korumak ve geliştirmek için oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip 

kuruluşlardır.” 

 İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde “sendika” kavramı yerine “emek birliği” 

anlamına gelen İngilizce “trade union”, Almanca “gewerkschaft” sözcükleri 

kullanılmaktadır. Bu tip ülkelerde işçi ve işveren sendikaları farklı sözcüklerle ifade 

edilmektedir. Örneğin, İngiltere’de işçi sendikası “trade union” ile ifade edilirken işveren 

sendikası “employer’s union” şeklinde ifade edilmektedir. Türkiye ve Fransa gibi 

ülkelerde ise sendika kavramının başına işçi veya işveren sıfatları getirilerek bu tip 

örgütlenmeler ifade edilmiştir.    

 Sendika kavramı İngiltere’de ilk defa bir şehir veya bölgede işçilerin genel 

çıkarlarını korumak amacıyla kalfalar arasında kurulup gelişen dostluk örgütlerinin ortak 

eylemlerini anlatmak için kullanılmıştır. Bu da sendikal örgütlenmenin, lonca kültürünün 

de etkisiyle, ilk etapta vasıflı işçiler tarafından başlatıldığını işaret etmektedir. Bugünkü 

anlamını 1839 yılında kazanmış olan sendikaların İngiltere’de 1824, ABD’de 1842, 

Almanya’da 1869, Fransa’da ise 1884 yılında serbestçe kurulmasına imkan veren yasalar 

çıkarılmıştır (Tokol, 2000: 25-26). 
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1.2. Sendikacılığın Tarihsel Gelişimi 

 Sendikacılığın tarihsel gelişimine bakıldığında dünyanın her yerinde aynı yöntem 

ve hızla ilerlemediği görülmektedir. Bu bölümde öncelikle bu gelişmeye zemin 

hazırlayan gelişmeler, ardından dünyada ve Türkiye’de sendikacılığın doğuşu ele 

alınacaktır. Sendikal hareketin dönemsel olarak yaşadığı güçlenme ve güç kaybetme 

şeklindeki değişimlerin anlaşılabilmesi için de sendikacılığı etkileyen faktörler ayrı bir 

başlık altında ele alınacaktır. 

 

1.2.1. Sendikaların Doğuşuna Zemin Hazırlayan Gelişmeler  

 Dünya tarihinde, 18. yüzyılda biri ekonomik diğeri de siyasi alanda olmak üzere 

iki önemli devrimin olduğu görülmektedir. Bunlar; Fransız Devrimi ve Sanayi 

Devrimidir. 1789’da yaşanan Fransız devrimi ile siyasi yapıda çok önemli değişiklikler 

meydana gelmiştir. Fransız devrimi ile birlikte, liberalizm, milliyetçilik ve eşitlik gibi 

ilkeler önem kazanmıştır.  Özellikle liberalizm ilkesi ekonomik sistemin belirleyicisi 

olmuş, Adam Smith’in “Laissez faire, laissez passer” (bırakınız yapsınlar, bırakınız 

geçsinler) şeklinde ortaya attığı görüşler “ekonomik liberalizmi” doğurmuş, devletin 

ekonomik sisteme müdahale etmesini engellemiştir. Ancak, bireysel halde tek geçim 

kaynağı emeği olan işçi, üretim araçlarını elinde bulunduran işveren karşısında güçsüz 

kalmış, dolayısıyla da çalışma koşulları işçiler için, sürekli kötüleşmeye başlamıştır 

(Koray, 2000).  

 18. yüzyılda yaşanan ve sendikaların ortaya çıkışında büyük etkisi olan diğer 

devrim ise Sanayi Devrimi’dir. En yalın anlamı ile Sanayi Devrimi, zanaat ve basit 

aletlerle donatılmış tezgâh ve atölye üretiminin yerine yeni buluşların oluşturduğu teknik 

ve makinelerle donatılmış fabrika üretiminin geçmesidir. Başka bir deyişle yeni enerji 

kaynağı buhar gücünün harekete geçirdiği makinenin insan, yel, su ve hayvan gibi 

öğelerden kaynaklanan doğal enerjinin yerini almasıdır (Talas, 1992: 22). 

 Çınar’a (2008) göre sanayi devriminin ve kapitalizmin oluşturduğu ve 

sendikacılığın doğuşuna ortam hazırlayan koşullar, başlıca iki noktada 

toplanabilmektedir. Bunlar:  

1. Emek sermaye ayrılığı ve emeğin özgürleşmesi;  

2. Emeğiyle geçinenlerin (bağımlı çalışanların) sayıca artması.  
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 Hızla gelişen ve değişen bu çalışma ortamları, işverenlerin işçiler üzerinde daha 

seçici ve acımasız politikalar izlemelerine sebep olmuştur. İşçiler daha ağır şartlarda ve 

daha fazla süre çalıştırılmaya başlanmıştır. Böylece sanayi devrimiyle, büyük fabrika 

hayatının doğuşu ve insanlık dışı çalışma şartları işçi topluluklarını patron ve işverenlere 

karşı bir araya getirmeye başlamıştır (Çınar, 2008).  

 Bu ağır çalışma ortamı ile birbirine rakip taraflar haline gelen burjuva ve işçi sınıfı 

arasındaki mücadeleler günümüzdeki sendikal mücadelenin başlangıcı kabul edilebilir 

(Ferid, 1992). 

 Sivil toplum aktörlerinin en önemlilerinden birisi olarak sendikalar, demokrasinin 

tarihsel gelişimi, gelirin adil bir şekilde dağıtılması ve toplumların demokratikleşmesi 

sürecinde çok önemli roller üstlenmişlerdir (Yıldırım, 2007).  

 

1.2.2. Dünya’da Sendikacılığın Doğuşu  

 Sendikal hareket insanların ücret karşılığı çalışmalarının işverenlerce suiistimal 

edilmeye başladığı andan itibaren farklı isimler altında da olsa varlığını hissettirmiştir. 

Bu varlık kimi zaman meslek örgütleri adıyla, kimi zaman dernek adıyla, kimi zaman da 

sendika adıyla karşımıza çıkmaktadır. 

 Sendikacılığın doğuşuna sebep olan koşullar incelendiğinde, ücretlilik düzeninin 

doğuşuyla birlikte ortaya çıktığı görülür. Ortaya çıkışında en büyük paya sahip olan olay 

ise buhar makinesinin icadı ile başlayan Sanayi Devrimi sürecidir (Mahiroğulları, 2013).  

 Ücretlilik düzeninin temelinde yatan sanayi devrimi ve kapitalizm, ilk kez 

İngiltere’de geliştiği için sendikacılığın beşiği olarakta İngiltere kabul edilmektedir 

(Işıklı, 2003). Ağralı da (1967) benzer şekilde ekonomik kapitalizmin, parlamenter 

sistemin ve sanayi devriminin İngiltere’de yayılması sonucunda sendikacılığın 

İngiltere’de doğduğunu ifade eder.  

 Sendikaların ve sendikacılığın öncelikle İngiltere’de ortaya çıkışında sanayi 

devriminin bu ülkede başlamasından çok üretim aletlerinin mülkiyeti ile emek arasındaki 

çözülme ve ayrılmanın etkisi daha da belirleyici bir faktör olmuştur. (Çınar, 2008). 

 Gelişen bu sanayi zamanla Avrupa’nın da birçok yerine yayılarak 18. yy.’ın 

ortalarından sonra şaşırtıcı bir hızla gelişmeye başlamıştır. Bu toplumsal gelişme ve 
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değişmeler, önceki dönemlerden farklı olarak, geniş bir işçi sınıfının oluşmasına zemin 

hazırlamış, yeni yaşam alanları oluşturmaya başlamış, şehirlerin nüfusu hızla artmaya 

başlamış, şehirleşmenin bir sonucu olarak da erkek, kadın ve çocuk işçileri zor ve ağır 

çalışma koşullarına itmiştir. Bununla birlikte ücretlerin yaşam şartlarını karşılamayan 

düzeyde olması sömürü ve adaletsiz bir düzen oluşturmuştur (Talu, 2008).  

 Sendikacılık, birlikler şeklinde ilk defa 18. yüzyılın sonlarına doğru İngiltere’de 

ortaya çıktığını yukarıda belirtmiştik. Bu birliklerin oluşmaya başladığı meslek grubu 

dokuma işçileridir. Fakat örgütlenmeler hükümeti rahatsız etmiş ve 1799 yılında çıkarılan 

Birleşme Yasaları (Combination Act) ile her türlü örgütlenme yasaklanmıştır. Bununla 

beraber işçiler, zor, ağır ve yıpratıcı şartlarda çalıştırılmıştır. Örneğin, İngiltere’de 1780 

yılında 360.000 Sterlin tutan tekstil ihracatı, 1802 yılında 7,8 milyona yükselmiştir. 

Bununla beraber, kadın ve çocuk işçiler dahi günde 16 saate varan sürelerle çalıştırılmıştır 

(Koray, 2000).  İşçilerin örgütlenerek grevlere başlaması ve işsizliği yaratan makinelere 

karşı çıkan ayaklanmalar sonucu 1825’te birleşmeleri yasaklayan kanun kaldırılmış, 

birlikler toplu sözleşme hakkına sahip olmuşlardır. 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde 

birlikler birleşmeye başlamış ve kanunları düzeltmek, değiştirmek için çalışmışlardır. Bu 

çalışmalar sonucunda kanunlar iyice esnetilmiş ve 1871 yılında çıkan bir kanunla diğer 

derneklere tanınan haklar sendikalara da tanınmıştır (Gezer, 2011).  

 İngiltere’den sonra da Avrupa’da ve Amerika Birleşik Devletleri’nde de 

sendikalar ortaya çıkmaya başlamıştır. Sanayileşmiş batı ülkelerinde işçi sendikacılığının 

tarihi incelenecek olursa sendikacılığın toplumun bütününün değişimine yönelik bir 

yaklaşımı benimsediği görülür. Bunun temel nedeni Avrupa’da sendikaların sosyalist 

düşüncelerin etkisinde kalması ve mevcut siyasal düzene tepkidir (Selamoğlu, 1995).  

 Amerika Birleşik Devletleri’nde İngiltere’ye nazaran endüstrileşmenin geç 

başlaması ve farklı ırk ve milletlerden oluşması ve geniş emek piyasasının var olması 

çalışanların örgütlenmesini zorlaştırmıştır. Buna bağlı olarak bu ülkede sendikalaşma 

oranı hiçbir zaman diğer gelişmiş ülkelerdeki kadar yüksek olmamıştır (Saracel, 1992).  

 

1.2.3. Sendikacılığı Etkileyen Faktörler 

 20. yüzyılın başlarından itibaren kitle üretimine geçiş ile birlikte sanayileşmiş Batı 

ülkelerindeki bağımlı çalışanların sayısının artması, çoğulcu ve katılımcı demokrasinin 
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gelişmesi, klasik liberal iktisadi anlayışın yerini Amerika’da “Kurumsal Ekonomi”, 

Avrupa’da “Keynesçi Ekonomi” anlayışının alması, 1929 ekonomik krizinin etkisi, 

işçilerin ve sendikaların sosyo-ekonomik ve siyasal önemlerini artıran faktörlerden 

olmuştur (Mahiroğulları, 2001). Bu bağlamda genel olarak 1945-1970 yılları arası 

sendikaların toplumsal hayatta en önemli kurum olarak varlığını gerçekleştirdiği dönem 

olmuştur.   

 Son otuz yılı aşan dönem incelendiğinde, sendikaların gücünü ve etkinliğini 

oldukça olumsuz yönde etkileyen çeşitli ekonomik, sosyal ve siyasi değişimden 

bahsetmek yerinde olacaktır.   

 Keynesyen Teorinin Etkileri: 1940 ve 1950’li yıllar Keynesyen teorinin “altın 

yılları” sayılmaktadır. Belirtilen bu dönemde sanayi ülkelerinin büyük bir kısmında hızlı 

bir milli gelir ve istihdam artışı gözlenmiş, hükümetlerin uyguladığı ekonomik politikalar, 

özellikle maliye politikası, ekonomilerin gelişimine denk düşmüş ve bu beraberlik, 

Keynesyen teori ve buna dayanan politikaların doğruluğunun kanıtı sayılmıştır. Ancak, 

1960’lı yıllarda aynı sanayi ülkelerinde bir taraftan işsizlik ve diğer taraftan enflasyon 

oranı artmaya başlamış, başta ABD olmak üzere, birçok ülkede bu sorunları eskiden 

uyguladıkları politikalarla çözemedikleri gibi daha da şiddetlendirmişlerdir. Bu 

dönemden sonra ekonomik alanda ortaya çıkan olumsuz gelişmeler hükümetlerin ilgi 

alanını enflasyona yöneltmiştir. Bu dönemde yaygın olan ekonomik düşünce, enflasyon 

oranlarında gerekli düşüşün kısa sürede gerçekleşmesiyle, ekonomik büyümenin 

canlanacağı ve işsizliğin gerileyeceği yönünde olmuştur. Ancak, işsizlik artma eğilimi 

sergilemiştir. Nitekim 1980-82 yılları arasında ortaya çıkan durgunluk, işsizlik oranlarını 

arttırmıştır ve bu dönemdeki işsizlik oranı,  1930’lardakinden daha da yüksek seviyeye 

çıkmıştır. Ayrıca, sektörlerdeki istihdam oranı da değişmeye başlamıştır. Örneğin, imalat 

sektöründe azalma yaşanırken hizmetler sektörünün ise önemi artmıştır. İşsizliğin artması 

ve emeğin yapısının değişmesi ise sendikalar açısından hem örgütlenme hem temsil 

sorununu ortaya çıkarmıştır (Şenkal, 2007).  

 Üretim Modellerinin Değişmesi: Üretim modellerinde, Fordist-Taylorist kitle 

üretim modellerinin ağırlıklı olduğu bir üretim biçiminden; stoksuz, esnek üretimin 

hâkim olduğu ve piyasa taleplerinin süratle karşılanmasına dönük çeşitlendirilmiş ürün 

anlayışını öne çıkaran yeni bir üretim modeline doğru süratli bir geçiş yaşanmaktadır. Bu 
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durum endüstride insan ilişkileri sisteminin köklü değişikliklerle karşı karşıya gelmesinin 

çok önemli sebeplerinden birisidir (Yazıcı, 1998).   

 İstihdam Biçimlerinin Değişimi: Yeni üretim modellerinin yanında istihdam 

şekillerinde de önemli değişimler gerçekleşmiştir. Geleneksel istihdam şekli olan tipik 

istihdam yerine esnek istihdam şekilleri ortaya çıkmış ve bu da sendikal örgütlenmeyi 

oldukça olumsuz etkilemiştir. Zira genel olarak beyaz yakalı işçiler, genellikle 

yükseköğrenim görmüş, kariyer hedefleri olan ve işverenle mavi yakalılara göre pazarlık 

yapma gücü daha güçlü olan kişilerden oluşmaktadır ve sendikalara da çok fazla ilgi 

göstermemektedirler (Bilgin, 2000: 70-76).  

 Sendikalara Olan Güvenin Kaybı: Özellikle 1970 sonlarından itibaren, değişen 

endüstri ilişkileri ile işsizlik ve sosyal barışın bozulmasının nedeni olarak sendikaların 

aşırı taleplerinin gösterilmesi sendikacılığı olumsuz etkileyen bir diğer durum olmuştur. 

Bunlara ek olarak sendikacıların da bazı eksiklikleri sonucu, sadece Türkiye’de değil tüm 

dünyada genel anlamda sendikaların üye sayısında bir azalma izlenmiştir. Böylece 

üyelerin sendikalara karşı güveni sarsılmış olup bir baskı grubu olarak sendikaların, 

çalışma ve sosyal hayatla ilgili toplumu ve işçileri ilgilendiren konularda gündemi 

belirleme ve sorunlara çözüm üretme yönünde belirleyici bir örgüt olma özelliğinde bir 

gerileme olmuştur (Başkan, 1999).  

 Teknolojik Gelişmeler: Teknolojik gelişmeler de sendikal hareketin etkinliğini 

önemli ölçüde azaltmaktadır. Zira, Peter Drucker’in ifadesiyle, teknolojik gelişmeler 

sonucunda 2020 yılı itibariyle küresel işgücünün %2’sinden daha azı geleneksel kitle 

üretimi içerisinde istihdam edilecektir. Örneğin çelik endüstrisinin önemli şirketlerinden 

olan US Steel şirketi, 1980 yılında 120.000 işçi ile ürettiği miktarın çok daha fazlasını, 

1999 yılında 20.000 işçi ile üretmiştir (Selamoğlu, 2004: 43).   

 Küreselleşme: Küreselleşme, geleneksel sendikacılığı zayıflatan önemli 

nedenlerden biri olarak görülmektedir. Nitekim küreselleşme ile beraber çok uluslu 

şirketlerin varlığı ve bu şirketlerin ortaya attığı “sendikasız işçi çalıştırma” kavramı 

artmış olup, bu durum da daha çok ulusal düzeyde kurumsallaşan geleneksel 

sendikacılığın güç kaybetmesine neden olmuştur (Ünal, 1999).  
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 Sermayenin Uluslararası Hareketliliği: İşçi hareketlerinin krizi üzerine yapılan 

oldukça yaygın bir açıklama da, yirminci yüzyılda üretici sermayenin aşırı 

hareketliliğinin, tüm dünya işçilerinin birbirleriyle rekabet etmek zorunda olduğu tek bir 

emek piyasası yaratmış olmasıdır. Jay Mazur’a göre çok uluslu şirketler, üretimi 

“dünyanın yarısına” taşıyarak (ya da sadece taşımakla tehdit ederek) “devasa bir örgütsüz 

işçiler yığını” üzerinde rekabet temeline dayanan ve bu yığının “uluslararası işçi hareketi” 

ile tüm bağlarını koparan bir baskı unsuru meydana getirmiştir. Sonuç olarakta işçilerin 

pazarlık gücü zayıflamış, ücretler ve çalışma koşulları konularında dünya çapında bir dibe 

doğru yarış başlamıştır (Silver, 2003). 

 Sendikal Hareketin Beslendiği İdeolojilerin Güç Kaybetmesi: İdeolojilerin 

giderek güç kaybettiği, liberal politikaların tekrar çıkışa geçtiği 1970 sonrası dönemde 

tüm dünyada ve dolayısıyla Türkiye’de de özelleştirme uygulamaları gündeme gelmiştir. 

Kamu yönetimi ve mülkiyetindeki iktisadi teşebbüslerinin özel kişi ve kuruluşlara 

devredilmesi anlamına gelen özelleştirme (Ekonomi Sözlüğü, 2010) sendikacılığın güç 

kaybetmesine yol açmıştır. Nitekim sendikalar genel olarak kamu kesiminde daha fazla 

örgütlenmişlerdir.   

 Özelleştirmelerin Yaygınlaşması: Özelleştirme uygulamalarına en büyük tepki 

sendikalardan gelmektedir. Çünkü özelleştirme, genel olarak işten çıkarma ve 

sendikasızlaştırmayı beraberinde getirmektedir. Daha verimli çalışma kaygısı ile daha az 

işgücü ile çalışmaya geçilirken, piyasa kurallarına göre davranmak kaygısıyla da işgücü 

maliyetini düşürecek uygulamalar (sendikasız işçi çalıştırma, taşeronlara iş gördürme, 

geçici işçi çalıştırma gibi) gündeme gelmektedir. Dolayısıyla özellikle özel sektörde 

sendikalaşmanın güç olduğu, buna karşın gelişmiş bir kamu sektörü bulunan ve 

sendikalaşmanın buralarda yoğunlaştığı Türkiye gibi ülkelerde özelleştirme politikaları 

daha fazla tepki çekmektedir (Koray ve Topçuoğlu, 1995). 

 Temelde sanayileşme ile birlikte başlayan sendikaların, günümüzde küreselleşme 

ve artan rekabet ortamına uyum sağlamaları, başta çalışanlar olmak üzere, tüm taraflar 

için giderek daha önemli hale gelmektedir (Öztürk, 2007). 
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1.2.4. Türkiye’de Sendikacılığın Tarihsel Gelişimi 

 Çalışmada Türkiye’de sendikacılığın gelişimini dönemsel olarak inceleme yoluna 

gidilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayan sendikalaşma çalışmaları 

Cumhuriyet Dönemi için de bir temel teşkil ettiği için öncelikle Cumhuriyet öncesi 

dönem ardından Cumhuriyet dönemi sendikal gelişim incelenecektir. 

 

1.2.4.1. Cumhuriyet Öncesi Dönem  

 İstanbul’da 1871 yılına dek herhangi bir sendika örgütü olmamasına karşın ilk işçi 

örgütü 1871 yılında Ameleperver Cemiyeti adı ile kurulmuştur ve bundan bir yıl sonra, 

1872’de tersane işçilerinin grevinin patlak vermesi, Türkiye’de sendikacılık hareketinin 

doğuş döneminin başlangıçları olarak kabul edilir (Öz, 2010).  

 19. Yüzyılda Avrupa ülkeleri ile Osmanlı Devleti arasında ekonomik ilişkiler hız 

kazanmıştır. Bunun sebeplerinden birisi Avrupa’daki Sanayi Devrimi’nin etkilerinin 

Osmanlı’da da görülmeye başlanması ve sanayinin gelişimine bağlı olarak Anadolu’nun 

ideal bir pazar olarak görülmesiydi (Altan, 2005).  

 Bu gelişmeler ışığında 1838’de Osmanlı-İngiliz Serbest Ticaret Antlaşması’nın 

imzalanması ve 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti liberal bir 

ekonomiye geçişte yasal zemin oluşturmuştur. Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi ile birlikte 

dokuma, savaş ve cam sanayi işletmeleri sayılarında hızlı bir artış olmuş buna bağlı olarak 

da fabrikalarda çalışan işçi sayıları artmıştır. İşçi sayılarının artması münasebetiyle hak 

kayıpları ve çalışma hayatında yaşanan zorluklar da kaçınılmaz olmuştur. Bu durum ise 

çalışanların yasal olarak korunması gerekliliğini doğurmuştur. Bunun sonucu olarak 1865 

yılında Dilaver Paşa Nizamnamesi yayınlanmıştır. Bu Nizamname maden işçilerinin 

çalışma saatlerinin günlük 10 saat olması, yatacak yer sağlanması, iş kazalarına karşı 

alınacak önlemler ve ihbar tazminatı gibi sorun oluşturan konuların çözümüne ilişkindir 

(Koca, 2010).  

 Tophane fabrikası işçilerince 1895 yılında Osmanlı Amele Cemiyeti kurulmuştur. 

Bu cemiyet kapatılınca cemiyetin üyeleri 1908 yılında Osmanlı Terakki-i Sanayi 

Cemiyeti’ni kurmuşlardır. Yine aynı yıl içinde Mürettibin-i Osmaniye Cemiyeti adında 

bir başka işçi kuruluşu faaliyete geçmiştir. Daha çok İstanbul ve çevresindeki sanayi 
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işletmelerinde yavaş bir hızla gelişen işçi kesiminin 19. yüzyılın son çeyreğinde dernekler 

çatısı altında örgütlenmeye başladığı görülür (Altan, 2005).  

 Bugünkü anlamda sendikalar ise Osmanlı Devleti’nde 19. Yüzyıl sonları ile 20. 

Yüzyıl başlarında ortaya çıkmıştır. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra oluşan özgürlük 

ortamında çalışanlar daha rahat örgütlenme imkânı bulmuş, çeşitli yerlerde grevler baş 

göstermiştir. Tarih öğretmeni olan Vehbi Bey ile polis müdürlerinden olan Öğretmen 

Fikri Faik önderliğinde Darülfünun ve Darülmuallimin mezunları örgütlenerek, 1908 

yılında İstanbul’da ilk öğretmen örgütlenmesi Encümen-i Muallimin’i kurdular. Tüm 

dünyadaki öğretmen örgütlenmeleri hakkında bilgi sahibi olan Zeki Bey 28 Aralık 1908 

tarihinde dönemin Eğitim Bakanı’na farkındalık yaratmak amacıyla bir muhtıra vermiştir. 

Bu muhtırada örgütlenmesinin amaçlarından ve bazı eğitim sistemi sorunlarından 

bahsetmiş, bu sayede örgütlenmesinin resmi temelini atmıştır. Fakat o dönem çıkan 31 

Mart Vakası isyanında bir sebepten ötürü tutuklanmış ve cemiyet dağılmıştır (Demir, 

2009).  

 II. Meşrutiyet’ten sonra bir nebze olsun canlanan sendikal örgütlenme hareketi 

Tatil-i Eşgal Kanunu ve Cemiyetler Kanunu, 31 Mart Vakası (13 Nisan 1909) sonrasında 

oluşan sıkıyönetim koşulları, 1913 yılındaki Babıâli Baskını gibi nedenlerle zayıflamıştır. 

Bu dönemde meslek örgütleri daha çok çalışanların ücretlerinin düzenlenmesi amacıyla 

çalışmış fakat çatışma ve grevlerin çoğalması üzerine 1908 yılında işçi derneklerini 

kapatan kanun çıkarılmış, bu kanundan sonra da 1909 yılında Tatil-i Eşgal Kanunu 

çıkarılarak artan işçi eylemlerini bastırmak amaçlanmıştır (Altan, 2005).  

 Bu kanunun Osmanlı Meclisi’nde görüşüldüğü sıralarda farklı meslek 

gruplarından ve farklı milliyetten 5000 civarında işçi, 6 Haziran 1909’da Selanik’te 

Osmanlı işçisinin ilk siyasi mitingini düzenlemiştir (Karakışla, 1998).  

 Tatil-i Eşgal Kanunu’nun kapsamı dışındaki kamu kurumlarından başka 

kurumlarda çalışanların örgütlenme hakkının yasal zemini ise 3 Ağustos 1909 tarihli 

Cemiyetler Kanunu ile belirlenmiştir. Bu sayede sendikal haklardan yoksun çalışanların 

haklarını dernekler ve cemiyetler aracılığı ile savundukları görülmektedir (Altan, 2005).  
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1.2.4.2. Cumhuriyet Dönemi  

 Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında da Osmanlı Döneminde yürürlükte olan 

yasalar sendikal hayatı düzenlemeye devam etmiştir. Tatil-i Eşgal Kanunu da Cemiyetler 

Kanunu da 1938 yılına kadar yürürlükte kalarak Osmanlı Dönemi’nde olduğu gibi 

Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında da işçi örgütlenmelerini engellemeye devam 

etmiştir (Makal, 1999).  

 Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında işçileri bir örgüt çatısı altında birleştirme 

çabası tekrar başlamıştır. Bu amaçla İstanbul Umum Amele Birliği kurulmuştur. İlk 

derneğinin açılışını da 1923 yılında Aksaray Tramvay işçileri arasında yapmıştır. 

Kuruluşunu takiben ilk on ayda toplam 26 dernek açılışı gerçekleştirmiştir (İleri, 2008). 

Birliğin en büyük etkisi İzmir İktisat Kongresine işçi taleplerini taşımak olmuştur (Tokol, 

1994).  

 İzmir İktisat Kongresi, işçiler için sorunlarının belirlenmesi ve taleplerinin 

iletilmesi açısından fevkalade önemli olmuştur. Bu talepler, 34 maddede birleştirilerek 

kongreye sunulmuştur. Bu maddelerin en önemlilerinden bazıları şöyledir (Makal, 1999):  

• “Amele” namıyla hitap kaldırılacak, bunun yerine işçi kelimesi kullanılacak.  

• Çalışma süreleri sanayide 8, madencilik de 6 saatle sınırlandırılacak ayrıca 

çalışma yaşları sanayide en az 12 madencilikte ise 18 olacak.  

• Madencilikte kadın işçi çalıştırılmayacak, doğum yapan kadınlara doğum öncesi 

ve sonrasında 8 hafta ücretli izin sağlanacak.  

• Ücretler her ay zamanında ödenecek ayrıca her üç ayda yeniden belirlenecek.  

• İşçiler günde bir saat, haftada bir gün, yılda bir ay ücretli izinli sayılacak  

• Kaza ve yaşlılığa karşı sigorta kolları kurulacak, finansmanı işçi ve işveren 

tarafından sağlanacak.  

• İşçilere sendika hakkı tanınacak, sınırlamalar gözden geçirilecek.  

 Bu istekler hükümet tarafından tam olarak uygulamaya konulmamış, 1923 yılında 

yapılan grev ve olaylı 1 Mayıs yürüyüşlerine neden olmuştur. Burada dikkat çeken husus 

işçi derneklerinin birleşip İzmir İktisat Kongresi’nde isteklerini yazılı olarak sunarak bu 

isteklerin bir kısmını kabul ettirmeleri olmuştur (Yavuz, 1998).  

 Türkiye Umum Amele Birliği 19 Mayıs 1924’te hükümetin çıkardığı bürokratik 

ve siyasi engellerden dolayı kapatılmıştır (Koca, 2010). Kapanan Türkiye Umum Amele 

Birliği’nin yerine 1925 yılında Amele Teali Cemiyeti kurulmuştur (İleri, 2008). Amele 
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Teali Cemiyeti o dönemin baskıcı siyasi politikaları yüzünden daha yumuşak bir yol 

izleyerek hükümeti etkileme çabası içine girmiştir. Bu cemiyet de zaman zaman kongreler 

ve bazı grevler düzenlemiş fakat daha baskıcı Takrir-i Sükûn Kanunu çıkınca çalışmalar 

sonuçsuz kalmıştır.  

 17 Mart 1925 tarihinde çıkan Takrir-i Sükûn Kanunu yürürlükte kaldığı süre 

boyunca da dernek, vakıf, cemiyet gibi kuruluşların tümü kapanmış ve yeni örgütlenmeler 

engellenmiştir (Tokol, 1994). Takrir-i Sükûn Kanunu ve tek parti siyaseti sonucunda 

Cumhuriyet Halk Partisi etrafında bazı işçi cemiyetleri kurulmuş fakat siyasal iktidar 

politikaları doğrultusunda çalışmalar yapmışlardır (Makal, 1999).  

 Takrir-i Sükûn Kanunundan sonra 1946’lara kadar örgütlenmeler pek mümkün 

olmamıştır. İşçi ve işveren ilişkilerini düzenleyen 3008 sayılı İş Kanunu 1946 yılında 

yürürlüğe konulabilmiştir. 1947 yılında ise grev hakkı olmaksızın Sendikalar ve Sendika 

Birlikleri Kanunu çıkarılmış ancak yasa çıkmış olmasına rağmen bazı sendikalar ve 

dernekler kapatılmış, bir kısmı da sürekli inceleme altında tutularak gelişmeleri 

engellenmiştir. 1961 Anayasası ile sendikal örgütlenmeler nispeten rahatlamıştır. Ancak 

bu kısmi özgürlük 1982 Anayasası yürürlüğe girene kadar sürmüştür (Divrik, 2009). 

Demokratik hayat içerisinde kendine yer bulmaya çalışan sendikal örgütlenmeler her on 

yılda bir demokrasiye yapılan müdahalelerden hep olumsuz etkilenmiştir.  

 1980 askeri darbesiyle de sendikalar da birçok dernek ve vakıf gibi baskılara 

maruz kalmış, yöneticileri de gözaltına alınmış bir kısmı da tutuklanmıştır. 1982 

Anayasası sendika ve grev haklarını çalışma ilişkileri içinde tutmuş, bu hak ve 

özgürlüklerin bir baskı aracı olarak kullanılmalarına karşı çıkmıştır. Sendika hakkı; 

“Çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatleri korumak ve geliştirmek” 

olarak tanımlanmıştır. 1995 Anayasa değişikliğine kadar sendika hakkı yasaklarla 

engellenmiştir. Değişiklikle bu yasaklar azaltılmıştır. Siyasal faaliyet, partilerle işbirliği, 

dernek ve meslek kuruluşlarıyla işbirliği ve dayanışma yasakları kaldırılmıştır. Bugün 

sendikalar, Cumhuriyetin nitelikleri ve demokratik esaslar gibi kayıtlara uymak 

durumundadır. Bu bakımdan, anayasal güvenceleri itibariyle dernekler ile partiler 

arasında bir yerde sayılabilirler (Girgin, 2011). 
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1.3. Öğretmen Sendikacılığı  

 İşçilerin örgütlenmesiyle birlikte tüm dünyada kamu görevlileri de örgütlenme 

arayışlarına başlamıştır. Böylece kamu görevlilerinin bu mücadelesinde, öğretmenler de 

kamu görevlileri ile birlikte mücadele etmiştir (Demir, 2013). Öğretmenler kamu 

çalışanları içerisinde en eski ve en fazla sendikalaşma eğilimi gösteren kesimdir. Kamu 

sendikacılığının işçi sendikacılığına göre daha geç doğmasının en önemli sebebi 

memurların toplum içindeki statüsel duruşları olmuştur (Demir, 2009).  

Öğretmenler, Türkiye de olduğu gibi tüm dünyada da kamu çalışanları arasında sayıca en 

kalabalık gruptur. Bu yüzden çoğu ülkede kamu çalışanlarının örgütlenmesinde yol 

gösterici olmuşlardır. Ekonomi ile ilgili sektörlerde sendikalaşma oranları yıllar 

içerisinde düşerken öğretmenlerde bu oran giderek yükselmektedir. Öğretmenler, 

temelde daha iyi ücret, daha iyi çalışma ortamı, eğitim hizmetlerini geliştirmek ve eğitim 

sorunlarını çözmek için örgütlenme yoluna gitmiştir. Öğretmenlerin örgütlenme 

mücadelesi dernekler ve sendikalar ile devam etmiştir. Öğretmenler, dünyanın birçok 

yerinde emek hareketiyle bütünleştikleri gibi özlük haklarında da önemli iyileştirmeler 

gerçekleştirmişlerdir (Gemici, 2008).  

 Eğitim sendikaları, toplumun en önemli kurumlarından biri olan ve o milletin 

ihtiyacı olan vatandaşları yetiştiren bir sektöre hitap ettikleri için çok önemli bir 

konumdadırlar. Zira eğitimde olan veya olabilecek olan tüm gelişmelerin, yenileşmelerin, 

eğitim politikalarının üretilmesinin üzerinde eğitim sendikalarının etkileri olabilmektedir. 

Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde eğitim sendikaları, eğitim alanında siyasal 

otoritelerle toplum arasında önemli bir misyon yüklenmişlerdir. Önemli bir gerçek de 

değişen ve gelişen dünyada eğitim sendikalarının, değişimin temel yapı taşı olma niteliği 

taşıyan eğitim hareketliliğine uyum sağlayıp hatta liderlik yapabilmek için sürekli 

değişim ve gelişime açık bir yapı göstermek durumunda olmalarıdır. Eğitim amaçlı 

kurulan sendikalar, Avrupa’nın birçok ülkesinde ve Japonya’da siyasal iktidarın eğitim 

politikaları üretmesi ve uygulamasında yönlendirici ve etkileyici olduğu gibi, gönüllü 

eğitim hizmetlerini yürüten, önemli kaynaklar ve proje üreten faaliyetlerde de 

bulunmaktadırlar (Çankaya, 2005).  

 Eğitim politikacılarının ve uzmanlarının toplumun ve eğitim çalışanlarının ortak 

çıkarlarını ve sürekli gelişip değişen bilgi dünyasının gerisinde kalmamayı sağlayan 

eğitim politikaları üretmeleri bütün toplumlar için çok önemli bir mesele haline gelmiştir. 
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Bu zorunlu gereksinimler listesi, eğitim sektöründeki sivil toplum örgütlerinin başında 

gelen sendikalara her geçen gün daha fazla görev yüklemekte ve önemlerini de 

arttırmaktadır (Asan, 2014).  

 Öğretmen örgütlenmeleri ile ilgili Altunya (1998), öğretmenlerin nitelik olarak 

diğer kamu çalışanlarına kıyasla daha iyi öğrenim görmüş kişiler olduğunu, nicelik olarak 

ise kamu çalışanları arasında en çok sayıyı oluşturdukları gibi aynı zamanda toplumun 

dar gelirli kesimlerinden gelmiş aydınların da çoğunluğunu oluşturduğunu 

vurgulamaktadır. Ayrıca vermiş oldukları hizmetin toplumun tüm katmanlarına yönelik 

olması ise toplumdaki tüm sıkıntıları yaşamalarına ve gözlemlemelerine sebep olmuştur. 

Bütün bu etmenler öğretmenleri daima dinamik ve örgütlenmeye yakın bir çalışan kesimi 

olarak ortaya çıkarmıştır. Sonuç olarak kamu görevlileri arasında ilk örgütlenenlerin 

öğretmenler olması tesadüf olarak görülmemektedir.  

 

1.3.1. Dünyada Öğretmen Sendikacılığı  

 Devletin toplumsal fayda oluşturan kamu hizmetlerinin sağlanmasında, üstlendiği 

görevi en iyi şekilde yerine getirebilmesi için kamu kesiminde daha çok personel idame 

etmeye ihtiyaç duymuştur ve bu anlayış devletin en büyük işveren olması ile 

sonuçlanmıştır. Bu durum kamu çalışanlarının kamu sektörünün çalışma ilişkilerinin 

düzenlenmesinde kilit rol oynamasına sebep olmuştur. 

 Dünya genelinde kamu çalışanlarının çalışma şartları ülkeden ülkeye farklılık 

gösterse de birçok ülkede genel çerçeve olarak kanunlarla düzenlenmektedir. 

Sendikacılık hareketi her ne kadar sanayi devrimi ile başlasa da özellikle kamu 

çalışanlarının sendikal hareketi dünya genelinde özellikle Birinci ve İkinci Dünya 

Savaşları döneminde sekteye uğramıştır. Özellikle kamu çalışanlarının hakları konusunda 

öncelikle devletin çalışma ilişkilerinde alt ve orta derecede çalışanlar, daha sonraki 

aşamada ise bütün kamu çalışanları sendikal mücadelede bulunmuşlardır 

(Chapman,1970:125-128). 

 Dünya genelinde birçok ülkede kamu çalışanlarının sendikaları devletin bir yapısı 

şekline gelmiştir. Kamu çalışanlarının sendikalarının ortaya çıktığı ilk yıllarda bu 

örgütlenmeler daha çok cemiyetler, dernekler şeklinde olmuştur. Zaman içerisinde 

dernekler ve cemiyetler daha da güçlenerek sendikalar şekline dönüşmüştür. Chapman’ın 
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da belirttiği gibi “devlet memurlarının bütünü devletin kendisidir”. Bu nedenle kamu 

sendikaları da devlet açısından önemlidir (Chapman,1970:288). 

 Dünya genelinde öğretmen sendikalarının gelişim süreci ile sendikacılığın gelişim 

süreci paralel bir tarihsel süreç içerir. Öğretmenlerin örgütlenerek sendika kurmalarının 

ilk örnekleri, sendikaların ilk ortaya çıktığı ülkelerdir. Sendikacılığın ilk olarak ortaya 

çıktığı, işçi sınıfının oluştuğu ülkelerde zamanla işçilerin kazanımları karşısında sınıfsal 

olarak ikinci planda kalan kamu görevlileri de örgütlenmişler ve sendikalar kurmuşlardır. 

 

1.3.1.1. İngiltere 

 İngiltere, sendikacılığın doğuşunda ve gelişmesinde olduğu gibi öğretmen 

sendikacılığında da öncü olan ülke olmuştur (Gül, 2007). İngiliz hukukuna göre yanlış 

bir amaca yönelmedikçe ve mevzuat kuralları çiğnenmedikçe örgütlenme konusunda 

herkes özgürdür. Tarihsel süreç içerisinde bilinen ilk öğretmen örgütlenmesi 19’ncu 

yüzyılın sonlarında İngiltere’de kurulmuş olan National Union Of Teacher-Öğretmenler 

Ulusal Birliği (NUT)’dir. İngiltere’de öğretmen sendikalarının üyeleri; çalışmakta olan 

eğitimciler, öğretmenler, emekli eğitimciler, diğer eğitimciler ve öğretmen adayı 

öğrencilerden oluşmaktadır (Acuner, 1994).  

 İngiltere’de öğretmenlerin %90’ı bir sendika üyesidir. En büyük öğretmen 

sendikası olan “Ulusal Öğretmenler Sendikası”nın (NUT) en önemli amacı; üyelerinin 

gelirlerini ve çıkarlarını savunmak, eğitim sistemini siyasi partilerin etkisinden 

korumaktır (Taş, 1995). 

 1870 yılında ülke genelinde mevcut durum gereği kurulan NUT’un kuruluş 

aşamasında 400 ilkokul öğretmeni bulunmaktaydı. Zamanla ilerleyen süreç içerisinde 

NUT’un üye sayısı çeşitli kesimlerden ve değişik eğitim kademelerinden 220.000’den 

fazla üyeye ulaşmıştır. İngiltere genelinde öğretmen sendikalarının ilk kuruluşunda 

yöresel ve bölgesel boyutta oluşumlar ortaya çıkmıştır. NUT ilk yıllık konferansını 60 

yöresel örgütten gelen 200 delegenin katılımı ile yapılmıştır. NUT’un yürütme organı 40 

üyeden oluşmaktadır. 

 İngiltere genelinde kurulan ve dünyada öğretmen örgütlenmelerinin öncüsü 

sayılabilecek bir diğer öğretmen örgütü ise 1923 yılında kurulan National Association of 

Schoolmasters (Öğretmenler Ulusal Birliği) sendikasıdır. Bu sendika da öğretmenleri 
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örgütlü olarak çeşitli düzeylerde temsil etmiştir. Bu örgütle birlikte İngiltere genelinde 

kurulan orta öğretim düzeyinde eğitimcileri temsil eden diğer örgütler ise; 

• 1874 yılında kurulan Birleşik Kadın Öğretmenler Demeği 

• 1890 yılında kurulan Birleşik Erkek Öğretmenler Demeği 

• 1894 yılında kurulan Birleşik Ortaöğrenim Yardımcı Kadın Öğretmenler Demeği 

• 1891 yılında kurulan Birleşik Ortaöğrenim Yardımcı Erkek Öğretmenler Demeği 

• 1919 yılında Üniversite Öğretmenler Derneğidir. 

 İngiltere de öğretmen sendikaları demokratik ve bağımsız bir yapıya sahiptir. 

Bunun temel nedeni ise; sendikaların kaynaklarının tamamının üyelerinden 

karşılanmasıdır. İngiltere genelinde kamu çalışanları 1946 yılı itibari ile grev hakkı elde 

etmişlerdir. 

 Ülke genelinde kamu çalışanlarının grev hakkını elde etmiş olmalarına rağmen en 

son ulusal grev 1969 yılında yapılmıştır. Ücret dengesizliği temelinde ve tazminatlar 

üzerine yapılan grev sonuca ulaşmış ve hükümet sorunu çözmek için komisyonlar 

kurmuştur. Fakat tüm bunlara rağmen İngiltere de öğretmenler grev yapmaya pek istekli 

değillerdir. Bunun sebebi ise kamuoyunda greve karşı olan tepki ve grev sonucunda 

öğrenci ve ailelerin etkilenmesidir (Taş, 1995). 

 Bu örgütlerin kuruluş yılları ve gelişim süreci İngiltere’nin sendikal gelişim 

açısından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. İngiltere sendikal gelişime öncülük 

ettiği gibi kamu görevlilerinin sendikalaşmasında da önemli bir yer edinmektedir. 

 

1.3.1.2. Amerika Birleşik Devletleri 

 Amerika Birleşik Devleti’nde ise ilk eğitim örgütlenmesinin 1800’lü yıllara 

uzandığı görülebilir. Amerika Birleşik Devletlerinde ülke genelinde faaliyet gösteren 

yaklaşık 500 kadar öğretmen örgütü bulunmaktadır. Ülke genelinde faaliyet gösteren en 

kapsamlı öğretmen örgütü 1857 yılında kurulan Ulusal Öğretmenler Derneğidir. Ulusal 

Öğretmenler Demeği 1870 yılında Okul Müfettişleri ve Amerikan Normal Okul Demeği 

ile birleşerek Ulusal Eğitim Demeği (NEA) ismini almıştır. NEA kurulduğu ilk yıllarda 

2000 üyeye sahipken, 1960 sonrası dönemde 1 milyon üyeye ulaşmıştır. Ülkede kurulan 

diğer bir öğretmen örgütlenmesi ise 1916 yılında kurulan Amerikan Öğretmenler 

Federasyonu (AFT) olmuştur. AFT eğitimin her kademesindeki üyeleri kapsamaktadır. 
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AFT’nin kuruluş amacı, “Mesleğin toplumsal konumunu yükseltmek ve eğitim 

çalışanları için daha iyi ücret sağlamak” şeklinde ifade edilir (Taş, 1995). AFT’nin 

üyelerini, öğretmen adayı öğrenciler ve işveren olmayan bütün eğitim çalışanları ile 

emekli olmuş eğitimciler oluşturmaktadır (Acuner, 1994). Amerika Birleşik 

Devletlerinde ülkenin idari yapısı federal hükümet dışında eyalet düzeyinde de kurulu 

olduğundan bazı eyaletlerde kamu çalışanlarının ve dolayısıyla öğretmenlerin sendikaya 

üye olması ve toplu pazarlık yapmaları yasaktır. Ülke genelinde çoğu eyalette grev 

yapmak yasak olsa da Amerika Öğretmenler Federasyonu (AFT) üyelerine yaptığı 

oylama sonucunda çıkan karara göre toplu pazarlığın tıkandığı dönemlerde greve 

gitmektedir. 

 Amerika Birleşik Devletlerinde öğretmen sendikalarının üyesi olan öğretmenlerin 

devlet okullarındaki çalışmalarında daha iyi maaş ve daha iyi çalışma koşulları açısından 

kısıtlı bir rol oynadığı görülebilir. Fakat gerçek olan nokta; öğretmen sendikalarının 

özellikle devlet okulları üzerinde diğer örgütlerden daha çok etkiye sahip olduğudur. Bu 

açıdan yola çıkarak Amerikan Eğitim Sistemi açısından öğretmen sendikalarının etkileri 

iki madde şeklinde ele alınabilir; 

• İlk olarak toplu pazarlıklarda ve bütün okulları ilgilendiren aktivitelerde oynadığı 

rol. 

• İkinci olarak devlet tarafından yönetilen okulları ve eğitim sistemini olumsuz 

etkileyecek kanun üstü politikalar ile uygulamalara karşı rol. 

 Amerika Birleşik Devletlerinde öğretmen sendikalarının bu önemine karşın, 

eğitime yön veren akademisyenler sendikalarla ilgili çok az çalışma yapmıştır. Eğitim 

hakkında ulusal ve yerel seviyede entelektüel bilgiler veren devlet raporlarında öğretmen 

sendikalarından bahsedilmemiştir (Tery,2011:151-152). Amerika Birleşik Devletlerinde 

özellikle devlet okulu öğretmenlerinin çoğu bir eğitim sendikasına üyedir. Amerika’da 

bu sendikalar arasında özellikle NEA ve AFT önde gelmektedir (Tery,2011: 152). 

 Amerika’da bulunan mevcut öğretmen sendikaları arasında en büyük yapıya sahip 

olan NEA 1857 yılında kamu öğretmenleri tarafından profesyonel bir organizasyon 

olarak kurulmuştur. Sendika kurulduğu ilk yıllarda üyesi olan öğretmenlerden daha çok 

uygulayıcılar ve yöneticiler tarafından kontrol edilmiştir. 1950’li yıllar itibari ile sendika 

ülke geneline açılmıştır (Tery,2011:153). 
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 Amerika’da mevcut olan bir diğer büyük öğretmen sendikası AFT’dir. Yerel 

düzeyde kurulan öğretmen örgütlerinin şehirlere taşınması sonucu bu yerel örgütlerin bir 

araya gelmesi ile kurulmuş olan bir öğretmen sendikasıdır. AFT genel olarak büyük 

şehirlerde yoğunluk göstererek 1960’lara kadar sabit bir büyüme göstermiştir. 1961 

yılında AFT toplu pazarlık komisyonunda New York City’i temsil etmesi sendika için 

büyük bir sürpriz ve zafer olmuş, bu olay sendika için dönüm noktası olmuştur. Bu durum 

karşısında ise NEA agresif bir tutum sergileyerek ve metropol dışı öğretmenlere geniş 

avantajlar sağlayarak üye sayısını genişletmiş ve bu sayede Amerikan Eğitim Sistemi’nde 

lider duruma gelmiştir.1960’dan sonraki yirmi yıllık süreç içerisinde eğitim sistemi 

NEA’nın ve AFT’nin çabaları ile tamamlanmış ve eğitim sisteminin büyük çoğunluğu 

sendikalı olmuştur (Tery,2011:153). 

 Amerikan öğretmen sendikacılığı 2000’li yıllara gelindiğinde ise sendikalaşma 

oranlarını korumuştur. NEA 1961 de bulunan mevcut 766.000 üye sayısını 2000’li 

yıllarda 2,5 milyon üyeye çıkarmış ve politik bir güç haline gelmiştir. AFT ise 1961 

yılında 70.821 olan üye sayısını yaklaşık olarak 1 milyon üyeye çıkararak öğretmenler 

açısından önemli bir güce dönüşmüştür (Tery,2011:154). Amerikan Öğretmen 

Sendikaları detaylı bir şekilde incelendiğinde toplu pazarlık sürecinin sendikaların 

çekirdek fonksiyonu olduğu ortaya çıkmaktadır. Sendikalar toplu pazarlık sürecinde 

finansal ve politik anlamda öğretmenlere fayda sağlamaktadır. Amerikan Eğitim 

Sisteminde toplu pazarlıkların yoğunluğu bölgelerin durumlarına göre değişiklik 

göstermektedir. 1994 yılı verilerine göre Kuzeydoğu ’da %98, Orta Kesimlerde %74, 

Batı’da %68, güneyde ise %12 oranında olduğu görülmektedir. Bu toplu pazarlık 

süreçlerinin temelinde çalışma şartlarının iyileştirilmesi ön planda olmakta, kamu idaresi 

öğretmen sendikalarının bu taleplerine karşılık vermektedir (Tery,2011:159). 

 Amerikan Eğitim sisteminde bulunan sendikalar özünde toplumsal bir güç 

olmakla beraber, toplu pazarlık sürecinde elde ettikleri kazanımlarda yarattıkları 

toplumsal etkiler yönünden önem arz etmektedir. Öğretmenlerin pazarlık sürecinde 

kazanmış oldukları hakların ve yeniliklerin toplum genelinde yarattığı etki ‘’Hard boiled 

egg effect” olarak adlandırılmaktadır (Saltzman,1985:335-338). Sendikaların yarattığı bu 

etkiler üzerine birçok araştırma yapılmış ve bu etkilerin özellikle sendikalaşmayı 

arttırdığı ortaya çıkmıştır. 
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1.3.1.3. Fransa 

 Fransa’da kamu çalışanlarının sendikalaşması 18. yüzyıl itibari ile değişik 

kesimlerde çalışan kamu çalışanlarının örgütlenmesiyle başlamıştır. Bu temel örgütler 

Fransa’da ortaya çıkan kamu sendikalarının temelini oluşturmaktadırlar. Fransa da devlet 

yapısının merkezi bir yapı üzerine kurulması nedeni ile kamu çalışanlarının kurmuş 

olduğu örgütlerinin hepsi Paris merkezli olmuştur. Fransa da ülke genelinde en büyük 

öğretmen örgütü olan FEN yapısal olarak anaokulundan üniversiteye kadar tüm 

eğitimcileri, kamu eğitimi hizmetlilerini ve personelini kapsamaktadır (Gül, 2007). 

 Fransa’da faaliyet gösteren en önemli öğretmen örgütü Ulusal Eğitim 

Federasyonu (FEN)’dur. Sendikalara üye olma koşulları sendikaların kendileri tarafından 

belirlenmektedir. FEN’e tüm eğitimciler, kamu eğitimi hizmetlileri ve çeşitli eğitim 

personeli de üye olabilmektedir (Taş, 1995). FEN sendikal faaliyetlerini uzun yıllar 

boyunca faaliyetlerini işçi konfederasyonları ile beraber götürdükten sonra 1947 yılından 

sonra ayrı olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Eğitim işkolu Fransa’da sendikalaşmanın 

en yüksek olduğu işkoludur. 

 Fransa’daki öğretmen sendikalarının amaçlarından bazıları; öğretmenlerin 

çıkarlarını, sosyal ve ekonomik haklarını korumak, mesleğin toplumsal değerini 

yükseltmek, eğitimle ilgili araştırma yapmak ve yaymak ve eğitimle ilgili kararlara 

katılmaktır (Acuner, 1994). 

 

1.3.1.4. Almanya 

 İngiltere dışında Kıta Avrupa’sının genelinde öğretmenlerin örgütlenmesine 

bakıldığında ise öğretmenlerin genellikle çalıştıkları eğitim kademesine göre örgütlenme 

anlayışı ortaya koydukları gözlenmektedir.  Almanya da bu ülkelerden birisidir ve ilk, 

orta ve yükseköğrenim mensupları kendi grupları arasında örgütlenmişlerdir. 

 Almanya’da öğretmenler uzun bir süre dernekler şeklinde örgütlendikten sonra 

yine kademeli sendikalaşma anlayışı ile ilkokul öğretmenleri Alman Öğretmenler 

Demeği çatısı altında, lise öğretmenleri ise Filologlar Birliği, kadın öğretmenler ise 

Alman Kadın Öğretmenler Derneğinde örgütlenmişlerdir. Almanya genelinde önemli bir 

yere sahip olan 1949 Anayasası sayesinde öğretmenler sendika kurma hakkı elde 
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etmişlerdir. Anayasa’da yapılan bu değişiklik ile öğretmenler Eğitim ve Bilim Sendikası 

(GEW) çatısı altında örgütlenmişlerdir. Almanya’da öğretmenlerin grev hakkı yoktur 

(Altuğ, 2014). 

 

1.3.1.5. Hollanda 

 Öğretmenlerin sendikal hareketinin gelişimini Hollanda için incelersek; 

Hollanda’da günümüz eğitiminin temellerinin 19. Yüzyılın başında atıldığı ve 1920’li 

yıllarda yasal düzenlemeye kavuştuğu gözlenmektedir. Hollanda’da eğitimin en önemli 

özelliği ‘’eğitim özgürlüğü” hakkının bulunmasıdır. Bu özgürlüğün önemi, her anne ve 

babanın çocuğunun dinsel ya da dinsel olmayan eğitim almasına karar verme hakkına 

sahip olmasıdır (Kaymak,1988). 

 Hollanda’da eğitim sendikaları eğitimin özgürlükçü yapısından biçimlenip, 

şekillenmiştir. Hollanda’da bulunan mevcut eğitim sendikaları genelde dinsel zemin 

üzerinde örgütlenmişlerdir. Protestan Hıristiyan Eğitim alanında çalışan öğretmenler 

PCO (Protestants Christelijik Onderwijzendpersoneel), Katolik eğitim alanında çalışan 

öğretmenler KOV(Katoliek Onderwijs Vakbond), kamuya açık laik belediye okullarında 

çalışan öğretmenler ise ABOP (Genel Eğitim Sendikaları) altında olmak üzere üç önemli 

sendikada örgütlenmişlerdir. Bunların dışında küçük eğitim sendikaları, dernek ve vakıf 

biçiminde örgütlenmede diğer örgütlenme şekillerindendir. Hollanda’da en büyük eğitim 

sendikası ABOP’tur  (Kaymak,1988:1-3). 

 

1.3.1.6. İsviçre 

 İsviçre’deki öğretmen örgütlenmelerinin ise dernekler ve sendikalar biçiminde 

kuruldukları görülür. Kuruluş ve yönetiliş biçimleri bakımından ülkenin siyasal ve federal 

sisteminden etkilenmiş olduğu da söylenebilir (Gül, 2007).  

 En dikkat çeken özelliği çok sayıda ve birbirinden bağımsız kuruluşlardan 

oluşmuş olması ve her öğretim düzeyindeki öğretmenlerin ayrı örgütlenmelerinin 

olmasıdır. İsviçre’de öğretmen örgütleri grev ve boykot gibi eylemlere pek 

başvurmamaktadırlar. İsviçre öğretmen örgütlerinin örgütlenmeye ilişkin sorunlarını; 

üyelerinin kuruluşlarına karşı ilgisini arttırmak, resmi makamlarla yapılan çalışmalarda 
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etkinliklerini arttırmak ve örgütlerin yapısını tekrar gözden geçirmek gibi konular 

oluşturmaktadır (Akyüz, 1980).  

 

1.3.1.7. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

 Son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öğretmen sendikacılığına 

bakıldığında İsviçre’deki gibi kademe esasına göre örgütlendiği görülür. KKTC’nin 

sendikal konularda birçok batı ülkesinden daha gelişmiş ve ileri düzeyde olduğu 

söylenebilir. Çalışmalarına oldukça özgür olarak devam etmekle birlikte, ortak konularda 

da eylem birliği yapmaktadırlar (Taş, 1995).  

 Kıbrıs Türk İlkokul Öğretmenleri Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim 

Öğretmenler Sendikası 1968 yılında birlikte kurulmuştur. Kıbrıs Türk İlkokul 

Öğretmenleri Sendikası’nın adı 1976 yılında Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak 

değiştirilmiş ve orta eğitim sendikasından ayrılmıştır. KTÖS, meslek esasına dayanan 

sendikacılık anlayışına sahiptir. Halen KTÖS’ün 1100 üyesi bulunmaktadır (Dağlı, 

2013:120).  

 Diğer bir eğitim sendikası ise Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası 

(KTOEÖS) olup, 2000’den fazla üyesi bulunmaktadır. Sendika, eğitim işkolunda en fazla 

üyesi bulunan bir sivil toplum organizasyonudur. 1968 yılında kurulan sendikaya 

Kıbrıs’taki orta dereceli, mesleki ve teknik ile köy kadın kurslarında çalışan tüm 

öğretmenlerle bu okullarda çalışarak emekliye ayrılan öğretmenler üye olabilmektedir 

(Dağlı, 2013: 121). 

 

 

1.3.2. Türkiye’de Öğretmen Sendikacılığının Tarihsel Gelişimi  

 Öğretmenler, toplumda en eski örgütlenme geleneğine sahip kamu çalışanları 

olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana öğretmenlerin ayrı bir yeri 

olmuştur. Toplum sorunlarıyla hep iç içe olan öğretmenler; çok zor şartlarda dahi 

çalışmalarına devam etmişlerdir. Öğretmenlerin yaşadığı ekonomik sorunlar, onların 

toplum sorunlarına karşı daha duyarlı hale gelmelerinde ve çözüm üretmek, çözümün bir 

parçası olmak için çaba göstermelerinde etkili olmuştur (Gülmez, 1988).  
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 Eğitim alanı sendikal örgütlenmesinin ülkemizdeki tarihine bakılacak olursa, ilk 

örgütlenme imkânının 1908 tarihli II. Meşrutiyet Anayasası ile dernek kurma hakkının 

verilmesiyle elde edildiği söylenebilir. Bu düzenlemeyle çok sayıda meslek örgütü 

kurulmuş, öğretmenler de örgüt kurma çalışmalarına girmişlerdir. Bu çalışmalar 

sonucunda 1908 yılında “Encümen-i Muallim” ilk öğretmen ve memur örgütlenmesi 

olarak İstanbul’da Darülfünun ve Darülmuallimin okulları mezunları tarafından 

kurulmuştur (Yıldırım, 2007).  

 Bu örgütlenmeden sonra yine İstanbul’da “Muhafaza-i Hukuk-u Muallimin 

Cemiyeti” adlı öğretmen örgütlenmesi gerçekleşmiştir (Akyüz, 1970). 1908 yılı sonlarına 

doğru Encümen-i Muallimin ve Muhafaza-i Hukuk-i Muallim Cemiyeti birleşerek 

“Cemiyet-i Muallimin”i oluşturmuşlardır. 1909 yılında Hareket Ordusu’nun İstanbul’a 

gelmesiyle birlikte Cemiyet-i Muallimin kuruluşunun üzerinden kısa süre geçmiş 

olmasına rağmen dağılmıştır. Çıkan Cemiyetler Kanunu ile de dernek tipi örgütlenmeler 

yasaklanmıştır (Yıldırım, 2007).  

 İlkokul öğretmenleri 1918 yılında “Muallimler Cemiyeti” adıyla yeni bir 

öğretmen örgütü kurmuşlardır. Bu öğretmen örgütlenmesinin Kuvay-ı Milliye’ye de 

yardım yaparak Anadolu’ya gizlice silah taşınmasında etkili olduğu söylenir (Öcal, 

1998).  

 Uzun süre maaşlarını alamayan ilkokul öğretmenleri 1920 yılında protesto 

eylemleri yapmışlardır. Ancak Muallimler Cemiyeti bu eylemleri desteklememiştir. Bu 

tutumu dolayısıyla tepki gösteren öğretmenlerin büyük bir bölümü Cemiyetten ayrılarak 

“Mekatib-i İptidaiye Muallimleri Cemiyetini” kurmuşlardır (Göldaş, 1986).  

 TBMM’nin açılmasından sonra Temmuz 1920’de “Türkiye Muallimler ve 

Muallimeler Cemiyetleri Birliği” kurulmuştur. Bu örgütlenmenin Türkiye’de öğretmen 

örgütlenme hareketinin ilk merkezi örgütlenmesi olduğu kabul edilebilir (Meydan, 1986). 

1924 Anayasası’nda dernek, vakıf gibi cemiyetlerin kurulmasının en doğal haklar olduğu 

ifade edilmiştir. Anayasal haklar tanındığı halde memur kesimi içerisinde öğretmen 

örgütlenmelerinin daha belirgin ve etkili olduğu görülmektedir (Öztekin, 1989).  

 Ankara’da bulunan Türkiye Muallimler Birliği’nin güçlenmesi sonucu 

İstanbul’daki Muallimler Cemiyeti ile Mekatib-i İptidaiye Muallimler Cemiyetleri 

kendilerini feshedip bu birliğe katılmışlardır (Akyüz, 1978).  
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 Şeyh Sait İsyanını bastırmak için 1925 yılında çıkarılan Takrir- Sükûn Kanunu ile 

dernek, vakıf kurma ve her türlü mesleki örgütlenmeler yasaklanmış, bu yasaktan 

öğretmen örgütlenmeleri de payını almıştır. Mevcut örgütlenmeler kapatıldığı gibi 

yenilerinin oluşumu da engellenmiştir (Önsal, 2010).  

 Çok partili hayata geçişin yaşanması açısından 1946 yılı sendikalar ve her türlü 

örgütlenmeler için de bir beklenti içine girildiği yıldır. Buna paralel olarak 1947 yılında 

ilk sendikalar kanunu kabul edilmiştir (Yorgun, 2007). Ancak kamu görevlilerin dernek 

kurmasını yasaklayan hüküm yürürlükte kalmaya devam etmiştir. Yasağa rağmen birçok 

öğretmen dernek ve vakıfları kurulmuştur. Bu dernekler 1949 yılında “Türkiye Öğretmen 

Dernekleri Milli Federasyonu” çatısı altında birleşmişlerdir (Meydan, 1986).  

 1961 yılına gelindiğinde yürürlüğe giren yeni yasa ile öğretmen örgütlenmeleri 

olumlu etkilenmiştir. 1965 yılında kabul edilen ve 17 Haziran 1965’te Resmi Gazetede 

yayımlanan 624 sayılı “Devlet Personeli Sendikaları Kanunu” ile memurları -aynı 

zamanda öğretmenlerin de- sendikal örgütlenmeleri düzenleme altına alınarak serbest 

bırakılmıştır. Bu dönemde memur Sendikaları içinde ilk kurulan sendika Türkiye 

Öğretmenler Sendikası (TÖS)’dır. TÖS aynı zamanda Türkiye’de öğretmenlerin 

kurdukları ilk sendikal örgüttür. 1968-1971 yıllarında TÖS asli amacından uzaklaştığı, 

bir takım siyasal zihniyetlerin etkisi altına girdiği kanısına varılmış ve bunun sonucu 

olarak da Devlet Personeli Sendikaları Kanunu’na aykırı bulunarak diğer sendikal 

örgütlenmelerle birlikte kapatılmıştır (Yıldırım, 2007). Akabinde de 1971 askeri 

müdahalesi sonucu Anayasa’da değişikliğe gidilerek memur sendikacılığı 

sonlandırılmıştır.  

 1971-1980 döneminde öğretmen örgütlenmeleri dernekler aracılığıyla 

gerçekleşmiştir. Dernek tipi bu örgütlenmeler dönemin siyasi ortamının etkisinde kalarak 

siyasi saflaşmalar şeklinde gerçekleşmiştir. 12 Eylül Darbesi’nden sonra öğretmenlerin 

yeniden örgütlenmesine yönelik ilk çalışmalar 1984-1985 yıllarında başlamıştır. Bazı 

öğretmenler, bu amaçla bir meslek dergisi çıkarmış ve Abece adıyla yayımlanmıştır (Koç 

ve Koç, 2009).  

 1988 yılına gelindiğinde öğretmenlerin fahri üye olabildiği Eğitimciler Derneği 

(EĞİT-DER) kurulmuştur. Bir kısım öğretmenler ise vakıf kurma yoluna gitmiş ve 
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Türkiye Kamu Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını kurmuşlardır (Taşçı, 

1996).  

 1990’lı yıllara gelindiğinde 1982 Anayasasında sendikal örgütlenmelerin 

yasaklanmasına dair herhangi bir ibare bulunmadığı gerekçeleriyle 1990’da ilk öğretmen 

ve memur sendikası Eğitim İş Kolu Kamu Görevlileri Sendikası (Eğitim-İş) kurulmuştur. 

1990 yılında Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) ve 1992 yılında Memur-

Sen çatısı altında kurulan Eğitim Bir-Sen ile de öğretmen sendikal örgütlenmesi olarak 

karşılaşılmaktadır. Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı çatısı altında toplanan memurlar, 

1992 yılında Türkiye Kamu Çalışanları Konfederasyonu’nu (Türkiye Kamu-Sen) 

kurmuşlardır. Türkiye Kamu-Sen bünyesinde birçok sendika bulunmaktadır. Sendikanın 

eğitim hizmet kolunu oluşturan “Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu 

Kamu Çalışanları Sendikası” (Türk Eğitim–Sen) 18.06.1992’de kurulmuştur (Yıldırım, 

2007).  

 2001 yılında kabul edilen “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu”nun yürürlüğe 

girmesi ile de öğretmen sendikal örgütlenmesi diğer sendikal örgütlenmeler gibi hızla 

artmış, bu amaçla birçok öğretmen sendikası kurulmuştur. 

 

1.3.3. Türkiye’de Eğitim Sendikacılığının Mevcut Durumu 

 Türkiye’de eğitim sendikacılığının mevcut durumunun incelenmesine 2001 yılı 

itibariyle başlanması uygun olacaktır. 2001 yılında yapılan yasal düzenleme ile birlikte 

kamu sendikacılığı Türkiye’de yeni bir boyut kazanmıştır. 

 Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun kabul edilmesi sonucunda yasal 

zemine kavuşan kamu çalışanları bu düzenleme neticesinde örgütlenme faaliyetlerini 

daha rahat bir şekilde ve yasal dayanakları olarak yapmaya başlamışlardır. Yasal çerçeve 

içerisinde mücadelelerini sürdüren eğitim çalışanları, özellikle yaptığı eylemler ile ve 

oluşturdukları konfederasyonlar ile diğer kamu görevlilerine de örnek olmuşlardır. 

 Kamu görevlilerinin sendikalaşması ile ilgili sayısal veriler Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tarafından 2002 yılından sonra düzenli olarak tutulmaya başlanmıştır. 

Bu sayısal veriler özellikle 2012 yılında yapılan yasal düzenlemede kamu sendikalarına 

toplu pazarlık hakkının tanınması ile birlikte özellikle yetkili sendikanın tespiti için 

önemli hale gelmiştir. 2001 dönemi sonrasında tekrar yasal zemine kavuşan kamu 
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çalışanları sendikalaşmaya daha çok önem vermişler ve kamu çalışanları içerisinde 

özellikle önemli bir işgücüne sahip olan öğretmenler birçok sendika kurmuşlardır. 2001 

yılından bugüne kadar geçen süreç içerisinde eğitim çalışanları hızlı bir şekilde 

örgütlenme içinde kalmamış aynı zamanda ülke genelinde toplumsal açıdan ciddi bir güç 

haline gelmişlerdir. 

 Eğitim çalışanlarının sendikalaşmasını kamu sendikacılığı içinde ön plana çıkaran 

ilk nokta kamu personel sistemi içerisinde sahip oldukları sayısal çoğunluktur. Daha önce 

de açıkladığımız gibi kamu çalışanları içerisinde büyük çoğunluğa sahip eğitim 

çalışanları, bu çoğunluğun gücü ile yaptıkları eylemlerde ön plana çıkmışlar ve özelden 

genele büyük etki yaratmışlardır. Devletin işveren olarak kamu çalışma sistemi içerisinde 

çalışanlara karşı yerine getirmesi gereken yükümlülükleri, özellikle eğitim-öğretim 

hizmetleri kolunda daha dikkatli bir şekilde yapmalıdır. Kamu istihdamının önemli bir 

bölümünü oluşturan, temel bir kamu hizmeti olduğu varsayılan eğitim-öğretim hizmetini 

yerine getiren ve ülkenin gelecekteki teminatı olan beşeri sermaye yatırımının ana faktörü 

olan eğitim çalışanları kamu sendikacılığının lokomotifi görevini görmektedir. Kamu 

sendikacılığının gelişmesinde anahtar rol eğitim emekçilerinindir. 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının elde ettiği veriler üzerine yayımlanan 5 

Temmuz 2017 tarihli ve 30115 Sayılı Resmi Gazete verilerine göre 1.158.576 Eğitim-

Öğretim çalışanının, 779.587’si sendika üyesi olarak örgütlü mücadele içerisinde yer 

almaktadır. Bu durum toplam eğitim çalışanlarının %67,28’ine karşılık gelmektedir ve 

kamu çalışanlarının içinde bulunduğu diğer hizmet kolları arasında sayısal olarak önemli 

bir yer edinmelerine neden olmaktadır. Bu yüksek düzeyde sendikalaşmanın yakalanmış 

olması özellikle eğitim çalışanlarının sendikal mücadeleye olan inançlarını 

göstermektedir. 

 Türkiye’de kamu sendikacılığı için örnek görevi yapan eğitim çalışanlarının 

sendikalaşma süreci içerisinde günümüzdeki mevcut durumunu incelemek için sayısal 

verilerin kullanılması oldukça önemlidir. Bu nedenle özellikle 2002 yılı sonrası Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tutulan resmi sayısal kayıtların önemi büyüktür. 

Bu resmi veriler güncel durumu değerlendirmek için bize yol haritasını çizecektir. 

 2002 yılında 596.962 çalışana sahip eğitim camiası, 2009 yılında 838.651 

çalışana, 2012 yılında 951.360 çalışana ve en son ise 1.158.576 çalışana sahip olmuştur. 
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2002 yılından sonra geçen on beş yıllık sürede eğitim camiasına 561.614 yeni çalışan 

eklenmiştir. Çalışan sayısı yaklaşık olarak bir kat artmıştır. Bu durum eğitim sendikaları 

içerisinde çalışan personel sayısının sürekli artması örgütlenmeyi de artırması, eğitim 

çalışanlarının her geçen gün örgütlü mücadeleyi tercih ettiklerini göstermektedir. 

 Fakat bu noktada sendika sayısının fazla olması sayısal bölünmeden daha çok fikri 

olarak bir bölünmenin olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü sendikalı eğitim emekçisinin 

büyük bir oranı en fazla üyeye sahip üç sendika olan Eğitim-Sen, Türk Eğitim Sen ve 

Eğitim Bir-Sen’de toplanmıştır. 2004 yılında sendikalı eğitim emekçisinin % 99.49’u bu 

üç sendika çatısı altında toplanırken, dönemin diğer 3 sendikasında sadece %0,51’lik bir 

sendikalaşma oranı ortaya çıkmıştır. 2017 yılı verilerine göre ise mevcut 38 sendika 

içerisinde bulunan sendikalı eğitim personelinin % 91,7s’i en fazla üyeye sahip üç 

sendika altında örgütlenirken, diğer 35 sendika çatısı altında mevcut sendikalıların 

%8,3’ü örgütlenmiştir. 

 Bu durum geçen 15 yıllık süre içerisinde sendika sayısının hızlı bir şekilde 

artmasına rağmen en fazla üyeye sahip üç sendika dışında kalan diğer örgütlerden sadece 

Eğitim-İş sendikasının gün geçtikçe örgütlenme sayısının artırdığını göstermektedir. 

Diğer sendikaların sayısal olarak daha güçsüz bir yapıya sahip olduğunu fakat örgütlü 

mücadele içerisinde öğretmenlerin fikir ayrılığına düştüğünü göstermektedir. 

 Mevcut sendikaların yapısı incelendiği zaman özellikle Eğitim Bir-Sen 

sendikasının hızlı bir büyüme gösterdiği ortaya çıkmaktadır. 2002 yılında 18.028 üye 

sayısı olan Eğitim Bir-Sen, 2004 yılında 48.517 üye %6,59’luk bir sendikalaşma oranına 

sahip iken, 2009 yılında üye sayısını 2004 yılına göre yaklaşık 3 kat artırmıştır. 2009 

yılında 142.425 üye olan sayısını, 2011 yılında 195.695 üyeye çıkarmış ve bağlı olduğu 

hizmet kolunda yetkili sendika olmuştur. Eğitim Bir-Sen son olarak 2017 yılında 420.149 

üye sayısı ve %36,26 sendikalaşma oranı ile yetkili sendika pozisyonunu korumuştur. 

Eğitim Bir-Sen sendikası geçen 15 yıllık süre içerisinde yaklaşık 20 kattan fazla 

büyümüştür. 

 Türk Eğitim Sen 2002 yılında 125.873 olan üye sayısını 2009 yılında 155.021 

çıkarmıştır. En son resmi veri olan 2017 yılında ise 201.282 üye ve %17,37’lik bir 

sendikalaşma oranına ulaştığını söyleyebiliriz. Türk Eğitim Sen 2006 ile 2010 yılları 
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arasında en çok sendikalaşma oranı ile yetkili sendika pozisyonundayken, 2011 yılı itibari 

ile yetkiye Eğitim-Bir Sen’e bırakmıştır.  

 Eğitim Sen ise 2002 yılında 149.383 olan üye sayısını 2004 yılında 154.524 üyeye 

çıkarmıştır.  Eğitim-Sen bu üye sayılarıyla en fazla üyeye sahip sendika olarak 2002-2005 

yılları arasında yetkili sendika olmuştur. Ancak Eğitim-Sen gün geçtikçe izlemiş olduğu 

sendikal politikalar nedeni ile üye kaybetmiş ve halen üye kaybetmeye devam etmektedir. 

2006 yılında en çok sendikalaşma oranını Türk Eğitim Sen’e devretmiş ve 2012 yılına 

gelindiğinde ise 125.315 üye ve %13,17 sendikalaşma oranı ile 3’ncü büyük sendika 

pozisyonuna gerilemiştir. Bugün ise son resmi veri olan 2017 verilerine göre 93.143 üye 

sayısı %8,03’lük sendikalaşma oranını sahiptir. Hem eğitim çalışanının sayısal olarak 

arttığı, hem de sendikalaşma oranının geçmişe göre yükseldiği bir durumda Eğitim-Sen’ 

15 yılda 56.240 üye kaybetmiştir.   

 Osmanlı Döneminde veya 1960, 1971 ve 1980 askeri müdahaleleri sonrasında 

kamu çalışanları arasında ilk olarak örgütlenenler eğitim çalışanları olmuştur. 

Günümüzdeki mevcut yapısına ulaşıncaya kadar diğer kamu çalışanlarına örnek teşkil 

eden bir yapıda olan eğitim çalışanları günümüzde de bu örnek duruma özellikle sayısal 

boyut ile devam etmektedir. Öğretmenler aynı zamanda bir üst örgütsel model olan 

konfederasyon yapısı içerisinde de etkin bir şekilde rol almaktadırlar. 

 Günümüzde sendikal örgütlenme yapısı içerisinde bulunan 3 büyük kamu çalışanı 

konfederasyonu yapısının başında eğitim sendikaları üyeleri vardır. Hem sayısal hem de 

fikri olarak sendikal örgütlenmeye büyük önem veren eğitim çalışanları 2017 yılı itibari 

ile başta en fazla üyeye sahip üç büyük sendika olmak üzere toplamda 35 sendika ile 

örgütlü mücadeleye devam etmektedir. Çalışmanın bu bölümünde, günümüzde eğitim 

çalışanlarının sendikal mücadelesi içinde bulunan ve eğitim sendikaları içinde en fazla 

ağırlığa sahip olan 4 temel sendikayı biraz daha detaylı incelemek yerinde olacaktır. 

 

1.3.3.1. Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) 

 14 Şubat 1992 tarihinde eğitim alanında faaliyetlerde bulunmak, eğitim 

çalışanlarını örgütlemek için kurulan ve Ankara merkezli olan bir sendikadır. 9 Haziran 

1995’te kurulan Memur Sendikaları Konfederasyonunun (Memur-Sen) üyesidir. Eğitim-

Bir-Sen’in ülke genelinde şubeleri bulunmakta ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
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Bakanlığının yaptığı tespite göre 2017 yılında yayınlanan 30115 sayılı Resmi Gazete 

verilerine göre 420.149 üyesi bulunmaktadır. Eğitim-Bir-Sen eğitim çalışanlarının 

%36,25’ini temsil etmektedir. Eğitim-Bir-Sen aynı zamanda eğitim, öğretim ve bilim 

hizmetleri işkolunda kamu görevlilerini temsil eden yetkili sendika konumundadır. 

Eğitim-Bir-Sen üye sayısını her geçen gün artırmakta olup, kurulduğu dönemde çok az 

bir üyeye sahipken, resmi verilerin tutulmaya başladığı 2004 yılında %6,59 olan üye 

oranını 8 yıl gibi bir sürede yaklaşık dört katına çıkarmış ve yetkili sendika olmuştur. 

 Eğitim-Bir-Sen’in sendikal faaliyet göstereceği alanlar, tüzüğünde, Türkiye 

genelinde (öğretmen, öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, memur, 

teknisyen vb. kamu görevlilerinin çalıştığı) eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolu 

olarak belirtilmiştir. 

 Eğitim-Bir-Sen kuruluş amacı olarak demokratik, laik, sosyal hukuk devleti 

anlayışıyla yönetilen, daha katılımcı bir demokrasinin yerleştiği, daha özgür kişi ve sivil 

toplum örgütlerinin gerçek anlamda var olduğu ve düşünce üretip teklifler sunduğu, bu 

durumun sivil ve kamusal alanda yaşama geçirildiği, adil gelir dağılımının gerçekleştiği, 

sosyal devlet olmanın gereği olarak her vatandaşın devlet imkanlarından eşit olarak 

faydalandığı, daha özgür, daha müreffeh ve daha mutlu insanların yaşadığı bir Türkiye’ye 

ulaşabilmeyi amaçlar. Eğitim-Bir-Sen hedeflemiş olduğu amaçlara ulaşabilmek için;   

Başta üyeleri olmak üzere eğitim çalışanlarının ve genel olarak tüm kamu çalışanlarının, 

onurlu, huzurlu ve mutlu şekilde çalışabileceği, özgür, adil, katılımcı, planlı ve kaliteli 

çalışma ortamına kavuşabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak 

için mücadele eden Eğitim-Bir-Sen’in “Eğitim-Bir-Sen” adında bir bülteni ve “Eğitime 

Bakış” adında bir dergisi bulunmaktadır.  

 Eğitim-Bir-Sen kamu görevlilerinin haklarının korunmasında ve 

geliştirilmesinde, çalışma hayatına ilişkin normların düzenlenmesinde, evrensel hukukun 

öngördüğü ilke ve kuralların özellikle de 87, 98 ve 151 sayılı ILO sözleşmelerinde, İnsan 

Hakları Avrupa Sözleşmesinde ve Avrupa Sosyal Şartı’nda ifade edilen kural ve 

kayıtların esas alınmasını ister. Eğitim-Bir-Sen üstünlerin hukuku anlayışını reddeder ve 

hukukun üstünlüğü ilkesini benimser. Devleti bireylere hizmet etmenin aracı olarak görür 

(Eğitim-Bir-Sen Tüzüğü, m. 3). 
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1.3.3.2. Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları 

Sendikası (Türk Eğitim-Sen) 

Türk Eğitim-Sen 18 Haziran 1992 yılında kurulan bir sendikadır. Sendika Ankara 

merkezli faaliyetlerini sürdürmektedir. Türk Eğitim-Sen, Türkiye Kamu Çalışanları 

Sendikası Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) üyesi bir sendikadır. Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığının 2017 yılı verilerine göre yayımlanan 5 Temmuz 2017 tarihli 

30115 sayılı resmi gazete verilerine göre 201.282 üyesi bulunmaktadır. Türk Eğitim-Sen 

sendikalı eğitim çalışanının %17,37’sini temsil etmektedir. 

Türk Eğitim-Sen tüzüğünde belirttiği gibi, Türkiye genelinde eğitim, öğretim ve 

bilim hizmetlerini yürüten kamu kurum ve kuruluşu olan işyerlerinde faaliyet gösteren 

bir sendikadır. 

Türk Eğitim-Sen kuruluş amacını belli başlıklar altında tüzüğünde belirtmiştir. 

Türk Eğitim-Sen’in kuruluş amacına göre faaliyet alanında yaydığı temel amaç; değişen 

dünya düzeni içerisinde çağdaş, milli, eşitlikçi, gelişme ve değişime açık bir eğitim 

sistemi ile sosyal adaletin ve refahın en üst düzeye çıktığı, düşünen, üreten, fikri hür 

katılımcı bireylerin yetiştirildiği ve bu eğitim sistemini yürütecek ve geliştirecek eğitim 

çalışmalarının ekonomik ve sosyal haklarını geliştirmek, mesleki gelişimlerinin ve 

yükselmelerinin önündeki engelleri kaldırmak, çağdaş, bilimsel ve milli bir eğitim ortamı 

oluşturarak, çalışma barışını sağlamak, haksızlıklarla mücadele ederek, toplumsal hukuk 

bilincini oluşturarak her türlü mücadelede bulunmak olarak belirlenmiştir. 

Türk Eğitim-Sen, sendikal amaçlarına ulaşmak için ulaşması gereken ana 

hedefleri ise belli maddeler halinde açıklamıştır. Bu hedefler; 

• Anayasada ifadesi bulunan, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, 

milli ve manevi değerlere, insan haklarına, demokratik ve laik cumhuriyetiyle 

birlikte Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak, demokrasinin korunup 

bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması 

yönünde çaba göstermek. 

• Toplum ve iş barışının tesis edilerek devlet-millet kaynaşmasına ve sosyal 

adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmak. 

• Hür sendikacılık içerisinde, üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki hak 

menfaatlerini koruyup, geliştirme yönünde faaliyetlerde bulunmak. 

• Türk Milli Eğitim sisteminin temel ilke ve hedeflerinin, 21nci yüzyılın 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde gerçekleşmesi için, uygulamada ortaya 

çıkan eksiklik, aksaklık ve yanlışlıkları tespit ederek, gelişen eğitim 
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teknolojisi ışığında düzeltilmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde yol 

göstermek, görüş ve önerilerde bulunmaktır. (Türk Eğitim-Sen Tüzüğü madde 

3) 

Türk Eğitim-Sen üyelerine bilgi verip bilinçlendirmek maksadıyla “Türk Eğitim-

Sen” isminde düzenli aylık bülten yayınlamaktadır. Sendikanın “Eğitimin Sesi” isminde 

2 ayda bir çıkan dergisi bulunmaktadır. 

 1988 yılında Türkiye Kamu Çalışanları vakfı bütün ülke genelinde örgütlenmiş, 

çeşitli illerde bürolar açmış ve 1992 yılında Türkiye Kamu-Sen örgütlenmesini ortaya 

çıkarmışlardır. Türk Eğitim-Sen’in temeli de Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı’na 

dayanmaktadır. 

 Türk Eğitim-Sen misyon olarak kendisine yüklediği görevleri; eğitim 

çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarını geliştirmek, mesleki gelişimlerinin ve 

yükselmelerinin önündeki engelleri kaldırmak, çağdaş bilimsel ve milli eğitim ortamı 

oluşturma, çalışma barışını sağlamak, haksızlıklarla mücadele etmek için hukuk 

zeminden çıkmadan her türlü eylem ve etkinliği yaparak, örgütlü bir çalışan kitlesini 

oluşturmak olarak belirlemiştir. 

 

1.3.3.3. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) 

 Eğitim-Sen 23 Ocak 1995 yılında kurulmuş Kamu Emekçileri Sendikaları 

Konfederasyonu (KESK) üyesi bir sendikadır. Sendikanın Türkiye genelinde faaliyet 

gösteren şubeleri bulunmaktadır ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre 

2017 yılında 93.143 üyesi bulunmaktadır. Eğitim-Sen sendikalı eğitim çalışanlarının 

%8,03’ünü temsil etmektedir. 

 Eğitim-Sen’in faaliyet alanı olarak Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri kolu 

olarak, Türkiye geneli olarak göstermiştir ve amaçlarını geniş bir yelpazede ortaya 

koymuştur. Eğitim-Sen’in tüzüğünde belirtilen başlıca sendikal amaçları; 

• İnsan hakları ve temel özgürlüklerin bütünlüğü içinde, din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel 

yönelim ve cinsiyet kimliği, siyasal düşünce farkı gözetmeksizin bütün 

üyelerinin ekonomik, demokratik, akademik, sosyal, kültürel, hukuksal, 

siyasal, mesleki özlük hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi, üyelerine 

insanca bir yaşam düzeyi sağlamayı savunur. 
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• Toplumun bütün bireylerinin, temel insan hakları ve özgürlükleri doğrultusunda, 

herkesin kendi anadilinde, cins ayrımcı olmayan, eşit demokratik, laik, 

bilimsel, parasız ve kamusal nitelikli eğitim görmesini savunur.  

• Grevli toplu iş sözleşmeli sendikal hakların tanınması ve çalışma koşullarını 

düzenleyen hükümlerin uluslararası normlara uyumunun sağlanması için 

gerekli mücadeleyi yürütmek. 

• EĞİTİM SEN uluslararası sözleşmelerde yer alan çocukların hakları ve eğitimi ile 

ilgili temel hakların ve özgürlüklerin takipçisi ve savunucusudur. Olumsuz 

koşullardaki çocukların eğitimi için çalışmalar yapar. 

 Eğitim-Sen belirtilen amaçlarına ulaşmak için tüzüğünde; üyelerinin, emeğinin 

hakkını alıp insanca yaşayacak ücret almaları ve daha iyi çalışma koşullarına 

kavuşturulmaları için üyeleri adına işveren ile toplu sözleşme temelinde her düzeyde 

görüşme ve pazarlıkta bulunur. Uzlaşmazlık halinde ise grev hakkını kullanır (Eğitim-

Sen Tüzüğü, m. 3) demektedir. 

 

1.3.3.4. Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası (Eğitim-İş) 

 Eğitim-İş, genel merkezi Ankara’da bulunan bir sendikadır. Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı verilerine göre 2017 yılı içerisinde 48.993 üyesi olup %4,22 

sendikalaşma oranına sahiptir. Birleşik Kamu-İş konfederasyonuna üyedir. 

 Eğitim-İş kuruluş amacını tüzüğünün 3’ncü maddesinde şu şekilde açıklamıştır; 

• Başta üyeleri olmak üzere tüm emekçilerin ortak ekonomik, sosyal, özlük, 

mesleksel, sendikal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirerek onlara daha onurlu 

ve saygın bir yaşam düzeyi sağlamaktır. 

• Ülkede yaşayan herkesin çağdaş, bilimsel, laik, demokratik, eşit, parasız ve 

nitelikli eğitim hakkı olduğunu savunmaya bu hakkın yaşam geçirilmesi için 

mücadele eder. 

• Üyelerinin üstün sorumluluk duygusuna ve eğitimin gücüne dayanarak, 

Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığını, 

egemenliğini, ulus ve ülke bütünlüğünü, laik düzenini, demokratikleşme ve 

ulusal eğitim hedefini geliştirerek korumak ve sonsuza kadar yaşatmak için 

elinden geleni yapmak. 

• Üyelerinin daha yeterli, saygın onurlu birer meslek elemanı olmaları için 

işverenin, üniversitelerin ve diğer ilgili kuruluşların olanaklarından yararlanır. 

• Çalışma koşullarını düzenleyen hükümlerin uluslararası ölçütlere uyumun 

sağlanması, hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, grevli ve toplu 
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iş sözleşmeli sendikal hakların tanıması için mücadele etmek şeklinde 

belirtmiştir. 

• Emeğin toplumsal yaşamdaki önemini kavramış, sorumlulukların bilincinde olan 

üye topluluğu oluşturmak için mücadele eder şeklinde belirtmiştir. 

 Eğitim-İş temel değer ve ilkelerini, Cumhuriyet Devrimlerini ve cumhuriyetin 

kurucu değerlerini kendisine rehber kabul ederek, bu değerleri eşitlik, adalet, özgürlük 

gibi evrensel değerler çerçevesinde çağdaş bir noktaya taşımak olarak ortaya koyar. Aynı 

zamanda Atatürk ilke ve devrimleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin laiklik ilkesi üzerinde 

yükseldiğinin bilinci ile hareket ederek, laiklik ilkesinin korunmasına büyük önem verir. 

 

1.4. Sendikal Bağlılık  

 Sendikal bağlılık, üyenin sendikayı ne derece, nasıl ve hangi koşullar altında 

desteklemeye hazır olduğunu gösteren bir kavram olarak örgütsel bağlılık kavramı temel 

alınarak oluşturulmuştur (Roy vd., 1999; Barling vd., 1990).  

 Sendikal bağlılık konusunda birbirine benzer ve birbirini tamamlayan tanımlar 

mevcuttur. Bu tanımlardan öne çıkanı ise, Michael E.Gordon tarafından yapılmıştır. 

Gordon, sendikal bağlılığı; üyenin sendikada kalma konusunda güçlü bir isteklilik 

duyması, sendikaya sadakati, sendika için gönüllü çalışma istekliliği, sendikaya karşı 

sorumluluk hissi, sendikanın hedeflerine ve çalışanların birlikteliğine inanç hali olarak 

tanımlamıştır (Fullagar vd., 2004).  

 Sendikal bağlılık konusundaki diğer tanımlarda ise sendika politikalarını 

onaylamaya yönelik tutum, grup içinde üyeliğin kabulü ve gruba yönelik destekleyici 

duyguların ifade edilmesi, aidiyetin onur göstergesi gibi farklı boyutlar ön plana çıkmıştır 

(Purcell, 1953; Stagner, 1954; Kelloway vd., 2011).  

 Sendikal bağlılık, üyenin sendikayı ne derecede, nasıl ve hangi şartlar altında 

desteklemeye hazır olduğunu gösteren bir kavram olarak, örgütsel bağlılık kavramından 

ortaya çıkmıştır. Sendikal bağlılık konusunda en çok dikkat çeken, Gordon’un yapmış 

olduğu çalışmadır. Bu çalışmada, sendikal bağlılığın dört boyutunun “sendikaya 

sadakat”, “sendikaya karşı sorumluluk”, “sendika için çaba sarf etmede gönüllü olma” ve 

“sendikalılığın önemine inanma” olarak belirtilmiştir (Gordon, 1984). Çalışma ile 

sendika üyelerinin sendikalarından memnuniyet düzeyleri, sendikalarına bağlılık 
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durumları, sendikal faaliyetlere katılım durumları ve sendikadan beklentilerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, sendikanın nasıl algılandığı cinsiyet, yaş, kurumda 

çalışma süresi, sendikaya üyelik süresi gibi bağımsız değişkenlerine göre karşılaştırmalı 

olarak analiz edilmiştir (Akbıyık, 2014 ve Sağlık-Sen, 2012). 

 Türkiye’de sendikal bağlılık alanında iki temel çalışma dikkat çekicidir. Bu 

çalışmalardan ilki 2003 yılında Bilgin tarafından yapılmıştır. Bu çalışma Gordon ve 

arkadaşlarının geliştirdiği sendikal bağlılık ölçeğinin Türkçe uyarlamasıdır (Bilgin, 

2003).  

 Bir diğer çalışma da Demirbilek ve Çakır tarafından 2004 yılında yapılmıştır. Bu 

çalışma sendikal bağlılığı etkileyen değişkenlerin ortaya konulması ve sendikal bağlılığın 

sonuçları arasındaki ilişkiyi tespit etmek amaçlı yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda 

sendikal bağlılığı etkileyen değişkenler; demografik değişkenler, sendikalara yönelik 

genel tutum, sosyal psikolojik etkenler ve sendikal hareket olarak tespit edilmiştir 

(Demirbilek, 2004). 

 Sendikaya bağlılık düzeyi ve türü, üyenin sendikayı ne derece, nasıl ve hangi 

şartlarda desteklemeye hazır olduğunun bir göstergesidir. Buna göre “Yabancılaşmış 

Üye” sendikaya bağlılık duymaz, sendikal faaliyetlere katılmaz ve her an üyelikten 

çekilebilir. “İşlevsel Üye” rasyonel düşünür, üyeliğini sürdürmesi sendikanın etkinliğine 

bağlıdır ve ücretlerin, çalışma şartlarının iyileştirilmesi yönündeki sendika faaliyetlerini 

desteklemesi beklenir. “İdeolojik Üye” sadece değerlere bağlılıkla hareket eder, sendika 

başarılı olmasa da sendikal faaliyetleri desteklemeye devam eder. “Adanmış Üye” hem 

araçsal hem de değerlere dayalı bağlılık boyutlarında yüksek derecede sadakati vardır ve 

en aktif üyelerdir (Bilgin, 2014). 

 Sendika üyeliğini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler ülkeden 

ülkeye de farklılıklar gösterebilir. Bu farklılıklara rağmen sendika üyeliği ve üye kalma 

nedenlerini etkileyen temel unsurlar dört madde altında toplanabilir (Mahiroğulları, 2004; 

Akbıyık, 2012): 

• Ülkenin ekonomik ve sosyal yapısı 

• Sektörün yapısı 

• Sendikanın yapısı ve faaliyetleri 

• İş ve işçinin özellikleri 

• İşyeri ve işverenin yapısı ve özellikleri 
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 Ülkelerin genel ekonomik yapısının makro unsurları olan enflasyon, işsizlik ve 

istihdam durumları, milli gelir dağılımı gibi hususlar işçi-işveren ilişkilerinde belirleyici 

bir faktördür. Bu değişkenler ülke ekonomisi aleyhine bir durumda ise işçi-işveren 

ilişkilerinde bir gerilme meydana gelecektir. 

 Sendikal üyelikle sendikaya bağlılık konusunda dikkat çekici bir konu, işletmenin 

bulunduğu sektördür. Yüksek düzeyde iş standartlaşması olan madencilik, inşaat, imalat 

ve toptan ticaret sektörlerinde sendikalaşma daha yüksek olmaktadır (Akbıyık, 2012). 

Ayrıca sendikalara yönelik olumsuz tutumlar da bağlılığı etkilemektedir (Dursun, 2014). 

Urhan ve Selamoğlu’nun yaptığı bir çalışmada, sendikalara yönelik önemli bir güven 

sorununun olduğu dikkati çekmektedir. “Türkiye’de sendikalar güvenilir örgütler midir” 

sorusuna yönelik elde edilen ortalama puan hiç sendika üyesi olmayanlarda 2,44 daha 

önce üye olanlarda 1,96 ve sendika üyesi olanlarda ise 2,79 olarak elde edilmiştir. Yine 

aynı çalışmada sendikaların işçilerin hak ve çıkarlarını koruduğunu düşünenlerin oranı 

%7,6 gibi oldukça düşük bir düzeydedir (Urhan&Selamoğlu, 2008). 

 Sendika üyelerinin üyelik tercihleri ile sendikaların siyasi duruşları ve değerleri 

arasında da önemli bir ilişki söz konusudur. Koçak ve Şahin’in 2011 yılında yaptıkları 

çalışmada katılımcıların %58,5’i sendikalarının değerleri ile kendi değerlerinin 

örtüştüğünü ifade etmişlerdir (Koçak, Şahin, 2011).  

 Ayrıca çalışanların sınıf bilincinin güçlü olduğu durumlarda, sendikal üyelik ve 

sendikal bağlılık artacaktır. Bu bağlamda sınıf bilincinin oluşmasını engelleyen ya da 

geciktiren sebepler sendikalaşmayı da olumsuz etkileyecektir. Çalışanların, yaş, cinsiyet, 

eğitim, iş tecrübeleri, kıdemleri, sendikal tecrübeleri, evli ya da bekâr olmaları, daha önce 

yaşadıkları işsizlik durumları gibi faktörler, sendikaya üye olmalarını ya da sendikal 

bağlılıklarını etkilemektedir. 

 

1.4.1. Sendikal Bağlılığın Boyutları  

 Üyenin sendikada kalma konusunda güçlü bir istek duyması, sendika için gönüllü 

çaba sarf etmesi, örgütlü işgücünün amaçlarına inanması ve sendikaya sadakat düzeyinin 

bilinmesi, üyenin sendikaya bağlılık düzeyi hakkında bir fikir verebilir. Örneğin, üyenin 

dört boyutun hepsinde yüksek bir orana sahip olması, üyenin yüksek bir bağlılık düzeyine 

işarettir. Buna karşın, sendikal sadakati ve sendikal inancı olan bir üye, sendikal 
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sorumluluk duymuyorsa ve sendika için gönüllü çaba sarf etmiyorsa daha az düzeyde 

bağlılığa sahip olduğu sonucuna varılabilir. Tanımlanan bu dört boyut birbirinden ayrı ve 

bağımsız gibi gözükse de, sendikal bağlılığın derecesini gösteren bileşenleri 

oluşturmaktadır (Hoel, 2004).  

 Bu boyutlardan işçinin sendikaya sadakati ve sendikal inancı ‘tutumsal bağlılık’ 

iken, işçinin sendikaya yönelik sorumluluk davranışı ve sendika için çaba sarf etmeye 

gönüllü olması, ‘davranışsal bağlılık’ yapısındadır (Bilgin, 2003; Demirbilek ve Çakır, 

2004). Tutumsal ve davranışsal ölçütler aşağıdaki gibidir.  

 

 Tutumsal Ölçütler  

• Oy vermede bilişsel düşünce  

• Üyenin politik faaliyetleri desteklemesi.  

 Davranışsal Ölçütler  

• Sendika mitinglerine katılım  

• Sendikal faaliyet seviyesi  

• Üyenin oy verme davranışı  

 

1.4.1.1. Sendikal Sadakat  

 Sendika üyesi olma gururunu ve sendikaya üyeliğin yararlarını ifade eden bu 

boyutun üç unsuru bulunmaktadır. Birinci unsur, sendikadan gurur duyma duygusunu 

gösterir. İkinci unsur, mübadele ilişkilerini ifade eder. İhtiyaçların giderilmesi üyenin 

sendikal sadakat tutumlarını geliştirir. Nihayetinde sendikal sadakat, sendikayla ilgili 

genel doyum konusuyla yüksek bir ilişki içerisindedir. Diğer bir ifade ile sendikal sadakat 

‘ölçülebilir bağlılığın’ göstergesidir. Üçüncü unsur ise sendika üyeliğini koruma ya da 

sürdürme arzusunu ifade eder (Barling vd.,1990).  

 Yüksek düzeyde sadakate sahip olan üyeden, sendika üyesi olmaktan gurur 

duyması ile üyelikten kaynaklanan yararların ve sendikal araçsallığın açıkça farkında 

olması beklenir (Demirbilek ve Çakır, 2004).  
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1.4.1.2. Sendikal Sorumluluk  

 Sendikal sorumluluk, üyeliğin gerektirdiği görevleri yerine getirme ve sendikanın 

çıkarlarını koruma eğilimi gösterme boyutudur (Cohen, 2003) .  

 Sendikal sorumluluğu olan üyeler, sendika çıkarlarını korumaya yönelik 

yükümlülük ve görevlerini gerçekleştirmeyi hem kabul edecek hem de buna gönüllü 

olacaktır. Bu boyut sendikal bağlılığın davranışsal esaslarından birisi olup, gerektiğinde 

şikâyet ve uyuşmazlık prosedürünü kullanma ve işyerindeki gelişmelerden sendikayı 

bilgilendirme faaliyetlerini de içermektedir (Bilgin, 2003; Demirbilek ve Çakır, 2004).  

 

1.4.1.3. Sendikal Gönüllü Çaba  

 Üyenin sendika için kendinden beklenilenin üstünde çalışmaya ne derece gönüllü 

olduğunu ortaya koyan bu boyut, sendikal bağlılığın bir diğer davranışsal esası olarak 

nitelendirilmektedir. Sendikal gönüllü çabanın sendikal sorumluluktan farkı, sorumluluk 

normal rol ile ilgili günlük davranışlar ile ilgiliyken, gönüllü çaba, normal rolü yerine 

getirmeye ilişkin gerekenlerin üzerine ve ötesine geçen davranışsal hareketlerin ya da 

görevlerin gönüllü yapısını içermektedir (Gordon vd., 1980, Shore vd.,1995).  

 

1.4.1.4. Sendikal İnanç  

 Üyenin sendikalılığa ideolojik olarak ne derece inandığına ilişkin tutumsal öğedir. 

Sendika üyelerinin yaş ve üyelik süresi (kıdemi) ile genel olarak sendikalara yönelik 

tutumlarıyla ilgilidir. Bu açıdan, üyelerin sendikalara yönelik kökleşmiş tutumlarının 

ölçüsüdür. Bu boyut, sendika özelinde bir inanç olmayıp sendikacılık amacına yönelik bir 

inancı ifade eder (Bilgin, 2003;14; Demirbilek ve Çakır, 2004).  

 

1.4.2. Sendikal Bağlılığın Sonuçları  

 Üyenin sendikaya bağlılığının derecesi üyenin sendika faaliyetlerine katılım 

derecesini ve sendikal faaliyetlerden doyum derecesini belirleyecektir. Bağlılığı düşük 

olan üye sendikal faaliyetlere katılmaktan uzak duracak ve sendikal faaliyetlerden 

beklediği doyumu elde edemeyecektir.  
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1.4.2.1. Sendikal Katılım  

 Sendikal bağlılığın davranışsal unsuru olarak kabul edilen katılım, üye sendika 

tarafından organize edilen ya da önerilen faaliyetlerde yer aldığında veya sendikal 

görevler icra ettiğinde ortaya çıkar. Sendikal katılım, üyelik sıfatı ile sendikal faaliyete 

bağlılık ve eylemci olarak sendika yönetimine bağlılık şeklinde iki boyuttan oluşur. İlk 

boyut herhangi bir resmi sendikal sorumluluğa sahip olmayan üyelerin katılımı ile 

ilgiliyken, ikincisi sendika içinde resmi bir rol oynayan üyelere aittir (Paquet ve Bergeron, 

1996).  

 Sendikal katılım resmi ve gayri resmi faaliyetler şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Resmi katılım, sendikaların etkin ve demokratik olarak devamlılığı için gereken 

davranışları içerir. Resmi katılım faaliyetleri; sendika toplantılarına katılma, toplu iş 

sözleşmesi hükümlerini bilme, şikâyet ve uyuşmazlık prosedürünü kullanma ve bir yetkili 

ya da bir komite üyesi olarak hizmet etmedir. Bu tür faaliyetler üyelerin büyük ölçüde 

zaman ya da çaba harcamasını gerektirmekle beraber, sendikal katılımın da göstergesidir. 

Gayri resmi katılım ise informel faaliyetlerdir. Sendikayı savunan konuşmalar yapma ve 

sendikaya ait yayınları okuma bu tür faaliyetlerdendir (Demirbilek ve Çakır, 2004).  

 

1.4.2.2. Sendikal Doyum  

 Beklentiler ve algılanan sonuçlar arasındaki farklılıkların fonksiyonu olan doyum, 

esasen sendikayı algılama ile bağlantılıdır. Doyum ve katılım sendikal etkinliğin farklı 

yönlerini yansıtır. Doyum, sendikayı ve sendikanın üyelerine hizmet etme yeteneğini 

yansıtırken, katılım üyeliği ve üyelerin sendikadaki kararları etkileme ihtiyaçlarını 

yansıtır. Sendikal doyum ve sendikal katılım bireylerin karar verme, başarı ve gelişme 

konusundaki güçlü ihtiyaçları ile ilgilidir. Bu nedenle, sendikal doyum ve sendikal 

katılım düzeyi üyelerin kişilik özellikleriyle de çok yakından ilgilidir (Demirbilek ve 

Çakır, 2004).  

 

1.4.3.Sendikal Bağlılıkta Demografik Faktörler  

 Demografik faktörler, bireylerin algılama ve karar verme sürecindeki en önemli 

olgulardan biridir. Bireyin kendi değer yargısını oluşturması, cinsiyet, yaş, medeni durum 

ve eğitim durumu gibi faktörler ile yakından ilişkilidir. Demografik faktörler bireylerin 
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karar verme sürecini etkileyen en önemli faktörler arasındadır (Demir ve Oral,2007; 

Demir ve Taner,2007).  

 Kadınların erkeklerden, gençlerin yaşlılardan, evlilerin bekârlardan farklı tutum 

ve algılarının olması sendikal bağlılık düzeylerinin de farklı olmasını da beraberinde 

getirmektedir. İşçilerin sendikal bağlılık düzeylerine etki eden demografik faktörlerin 

bilinmesi de sendikaların iş gücünü harekete geçirebilme kabiliyeti ve işletme – sendika 

ilişkileri açısından da önem arz etmektedir. 

 

1.4.3.1. Cinsiyet  

 Cinsiyet değişkeni sendikal bağlılık düzeyini etkileyen en önemli etkenlerdendir. 

Özellikle sendikal sadakat boyutunda, kadın üyelerin sendikal bağlılık düzeyleri, erkek 

üyelere nispeten daha olumlu olduğunu gösteren çalışmalar (Gordon vd., 1980: 489) 

olduğu gibi, sendikal bağlılık düzeyi üzerinde cinsiyet değişkenine göre herhangi bir 

farklılık olmadığını gösteren çalışmalarda bulunmaktadır (Bayar, 2006).  

 

1.4.3.2. Yaş  

 Farklı yaşlardaki insanların birbirlerinden farklı düşündüğü ve benzer şekilde bir 

insanın yaşam bütünü içerisinde farklı yaş dönemlerinde düşüncesinde değişikliklerin 

olduğu bilinmektedir. Yaş ile sendika üyeliği arasındaki ilişki incelendiğinde, ‘eğitim 

çalışanlarının eğitim sendikalarına bakışı, beklentileri ve sendikaların eğitim çalışanlarına 

yönelik faaliyetleri ve beklentileri’ üzerine yapılan çalışmada; yaş ile sendika üyesi olma 

durumu arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (Gül, 2007). 

 Benzer şekilde ‘insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile çalışanların 

sendikalaşma eğilimi’ üzerine yapılan araştırmada sendikalaşma eğiliminin yaşa göre 

anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür (Bulama, 2010).  

 Ancak diğer yandan ‘işçi sendikaları ve insan kaynakları yönetiminin algılanışı: 

farklılık ve benzeşme üzerine alan araştırması’ çalışmasında sendika için belirtilmiş 

negatif ifadelerin yoğunluğunun yaş ilerledikçe düştüğü görülmüştür (Atahan, 2010).  

 Yine benzer şekilde yaş ile sendika üyeliği arasındaki ilişkide genç işçilerin 

sendikalaşma eğilimi de orta yaştaki işçilere oranla daha düşük olduğu görülmüştür. Genç 
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işçilerin, genelde hizmet sektöründe çalışmaları, sendikaları orta yaştaki erkeklerin 

örgütü olarak görmeleri, sendikaların savunduğu sosyal adalet, dayanışma gibi ilkelere 

ilgi duymamaları ve sendikaların kendileri için anlamlı rol oynamayacağını düşündükleri 

için sendikalaşma eğilimleri zayıftır (Bulama, 2010: 37).  

 

1.4.3.3. Medeni Durum  

 İnsanların medeni durumları, benzer durumlar karşısında farklı tutum ve davranış 

sergilenmesine sebep olabilmektedir. Evlilik kurumu ile edinilen sorumluluk hissi ve 

sosyal statü, tutum ve davranışlar üzerine etkili olabilmektedir. Ancak yapılmış 

çalışmaların bir kısmında bu etkinin tespit edilemediği görülmüştür. Eğitim çalışanlarının 

eğitim sendikalarına bakışı, beklentileri ve sendikaların eğitim çalışanlarına yönelik 

faaliyetleri ve beklentilerinin araştırıldığı bir çalışmada; medeni durum ile sendika üyesi 

olma arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (Gül, 2007).  

 

1.4.3.4. Eğitim Durumu  

 Eğitim seviyesindeki değişimler bireyin hayata bakışı, zevkleri, eğilimleri, tutum 

ve davranışları üzerine etki edebildiğinden bireyin sosyal statü, gelir dağılımı ve ortam 

farklılıklarını da beraberinde getirebilmektedir. İlköğretim, lise ve üniversite düzeyinde 

eğitim seviyesine sahip bireylerin farklı değer yargıları taşımaları eğitim seviyelerindeki 

değişikliğin hayat tarzlarında, ekonomik ve sosyal statülerinde yarattığı değişimden 

kaynaklanabilmektedir. Eğitim düzeyi ile sendika üyeliği arasındaki ilişkinin incelendiği 

‘işçi sendikaları ve insan kaynakları yönetiminin algılanışı: farklılık ve benzeşme üzerine 

alan araştırması’ isimli çalışmada sendikaya yönelik negatif algılama eğiliminin eğitim 

düzeyi yükseldikçe arttığı görülmüştür (Atahan, 2010). 
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BÖLÜM II. YÖNTEM 

 Bu araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli, iki 

veya daha fazla değişken arasındaki değişimin varlığını ve derecesini belirleyen bir 

araştırma modelidir (Karasar, 2004). Bu çalışmada okul yöneticilerinin demografik 

özelliklerinin algılanan sendikal bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. 

 Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın çalışma grubu, kullanılan veri toplama 

araçları ve işlem alt bölümleri ele alınmıştır. 

 

2.1. Çalışma Grubu 

 İstanbul’da kamu sendikalarına üye olan 396 ilk ve ortaöğretim eğitim yöneticisi 

araştırmamızın çalışma grubunu oluşturmaktadır. 

 

2.2. Veri Toplama Araçları 

 Çalışmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formundan ve Sendikaya Bağlılık 

Ölçeği’nden yararlanılmıştır. 

 

2.2.1. Kişisel Bilgi Formu 

 Kişisel Bilgi Formu tarafımızdan hazırlanmış olup, yöneticilerin demografik 

özellik olarak, yöneticilik yaptıkları okul türü, yöneticilik görevleri, cinsiyetleri, yaşları, 

medeni durumları, branşları, mesleki kıdemi, sendika üyeliği, sendika üyeliği süresi 

bilgilerinin belirlenmesinde kullanılmıştır. 

 

2.2.2. Sendikaya Bağlılık Ölçeği (SBÖ) 

 Araştırmada öğretmenlerin sendikal bağlılıklarını etkileyen faktörlerin 

belirlenmesi amacıyla Gordon ve arkadaşları (1980) tarafından geliştirilen, Bilgin (2003) 

tarafından Türkçe uyarlama çalışması yapılan “Sendikaya Bağlılık Ölçeği” (SBÖ) 

kullanılmıştır. SBÖ’de yer alan dört boyut; sendikalılığın önemine inanma, sendikaya 
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sadakat, sendikaya karşı sorumluluk ve sendika için çaba sarf etme konusunda gönüllü 

olmadır. 

 Sendikaya bağlılığın birinci boyutu olan sendikaya sadakat, sendikanın üyesi 

olmakla gurur duyma ve üyeliğin sağladığı yararların farkında olma anlamına gelirken; 

ikinci boyut (sendikaya karşı sorumluluk) üyeliğin gerektirdiği görevleri yerine getirme 

ve sendikanın çıkarlarını koruma eğilimini temsil etmektedir. Üçüncü boyut olan sendika 

için çaba sarf etme konusunda gönüllü olma, üyenin sendika için kendisinden 

beklenilenin üstünde çalışmaya ne derece gönüllü olunduğunu gösterir. Son olarak 

dördüncü boyut (sendikalılığın önemine inanma) ise, üyenin sendikalılığa ideolojik 

olarak ne derece inandığı anlamına gelir (Bilgin, 2007). 

 

2.3. İşlem 

 İstanbul’da kamu sendikalarına üye olan 396 ilk ve ortaöğretim eğitim 

yöneticisine uygulanan anketler sonucunda, anketlere verilen cevaplar kodlanmış ve 

araştırmacı tarafından SPSS paket programına girilmiştir. Veri toplama aracı ile elde 

edilen veriler, araştırmanın amaçları doğrultusunda analiz edilmiştir. Ankete katılan 

eğitim yöneticilerinin, kişisel özelliklerinin yanı sıra 28 maddeden ve 3’lü cevap ölçeği 

(Katılıyorum, Emin değilim, Katılmıyorum) kullanılan Sendikal Bağlılık Ölçeği ile 

sendikal bağlılıkları ölçülmeye çalışılmıştır. Sendikal Bağlılık Ölçeği puana 

dönüştürülürken;  

Katılmıyorum: 1 

Emin değilim: 2 

Katılıyorum: 3 

olarak puanlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin 15 maddesi olumsuz önermelerden 

oluştuğu için ters kodlama yapılarak puana dönüştürülmüştür. Bu sayede ölçek sürekli 

hale getirilmiş ve toplanabilirlik özelliği ortaya çıkmıştır. Bu ise, istatistiksel analizlerde 

parametrik testlerin kullanılması için gerekli varsayımları sağlamaktadır. Sendikal 

Bağlılık Ölçeğindeki verilerin çok değişkenli normal dağılımdan gelip gelmediğine 

ilişkin Bartlett Testi sonuçlarının yer aldığı KMO ve Bartlett Küresellik Testi yapılmıştır. 

Bartlett Testi sonuçları incelendiğinde ise ki-kare değeri 2936,42 ve P=,000<,05 
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olduğundan dolayı istatistiksel olarak anlamlı görülmüş ve verilerin çok değişkenli 

normal dağılımdan geldiği varsayımı sağlanmış olup istatistiksel analizlerde parametrik 

testler kullanılmıştır. 

 28 maddeden oluşan Sendikal Bağlılık Ölçeği Bilgin (2003) tarafından Türkçeye 

uyarlanan ve geçerliliği ile güvenirliği saptanan şekliyle kullanılmıştır. Sendikal Bağlılık 

Ölçeğinde dört faktör yer almaktadır. Birinci faktör Sendikal Sadakat 3, 5, 6, 10, 15, 16, 

18, 20, 22, 23, 24, 25, 27 ve 28. maddelerinden, ikinci faktör Sendikaya Karşı Sorumluluk 

1, 2, 7 ve 26. maddelerinden, üçüncü faktör Sendika İçin Çalışmaya İsteklilik 8, 14, 19 

ve 21. maddelerinden ve dördüncü faktör Sendikalılığın Önemine İnanma 4, 9, 11, 12, 13 

ve 17. maddelerinden oluşmaktadır. 

 Sendikal Bağlılık Ölçeğine ilişkin maddelere verilen cevaplar için yapılan 

güvenirlik analizi sonucuna göre Cronbach α değeri 0,864 olarak hesaplanmış ve bu 

değeri düşüren diğer bir ifadeyle negatif korelasyon gösteren maddeye rastlanmamıştır. 

0,80 ≤ α < 1,00 olduğundan, ölçek yüksek derecede güvenilirdir diyebiliriz. 

 Araştırma sonucunda elde edilen veriler analiz edilirken frekans, yüzde, ortalama 

gibi yöntemlerin yanı sıra, ankete katılan eğitim yöneticilerinin sendikal bağlılık 

düzeylerinin yöneticilik yaptıkları kurum türü, yöneticilik görevi, cinsiyet, yaş, medeni 

durum, alanı, meslekteki kıdem,  üyesi olunan sendika ve sendika üyelik süresi 

değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık olup olmadığı, Bağımsız Örnekler t Testi ve Tek 

Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile çözümlemeleri yapılmıştır. ANOVA sonucu 

anlamlı çıkan sonuçların hangi grup veya gruplardan kaynaklandığı ise ANOVA ile 

birlikte seçilen LSD (Fisher’s Least Significant Difference Test) testi ile test edilmiştir. 

Ayrıca eğitim yöneticilerinin sendikaya bağlılık düzeyleri ile sendikaya sadakat, 

sendikaya karşı sorumlulukları, sendika için çalışmaya isteklilikleri ve sendikalılığın 

önemine inanmaları arasındaki ilişkiyi test etmek için ise Pearson Korelasyon Analizi 

yapılmıştır. Araştırmada kullanılan istatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi 0,05 bazı 

durumlarda da 0,01 olarak kabul edilmiş ve bu anlamlılık düzeyine göre sonuçlar 

yorumlanmıştır. 
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2.4. İlgili Araştırmalar 

 Gökçe (2009) çalışmasında ilköğretim öğretmenlerinin öğretmen örgütlerine 

(sendikalara) üye olmama sebeplerini belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışma sonucunda 

sendikalara üye olmama sebepleri; (sosyal sebepler) üye olunan sendikaya paralel olarak 

toplumda siyasi etiketlenmelerin yaşanması (sağcı-solcu); değişen siyasi iktidar ve 

düşüncelere göre sendikaların görüşü, üye sayısı, aktivitelerinin de değişmesi; değişen 

siyasi tabloya göre öğretmenlerin de sendika değiştirmeleri toplumda olumsuz şekilde 

algılanması; (sendikal sebepler) sendikaların siyasi partilerin görüşlerinin savunucusu 

durumunda olmaları; siyasi partilerin sendikaları çıkarları doğrultusunda kullanması ve 

sendikaların üyelerinin ekonomik sorunlarına çözüm aramak dışında kültürel, sosyal ve 

sanatsal ihtiyaçlarına ilişkin çözümler üretmemeleri; öğretmenlerin sendikalarda 

yeterince söz sahibi olamaması, sendikaların siyasi oluşuma benzemelerinden dolayı, 

sendikalı olmayı etik ve doğru bulmamaları; Türkiye’de hak aramanın her zaman problem 

yarattığını düşünmeleridir. Ayrıca her hangi bir sendikaya üye olmayan öğretmenlerin 

sendikalara karşı genel olarak olumsuz bir tutuma sahip oldukları çalışma sonucu ortaya 

çıkmıştır. Bununla birlikte herhangi bir sendikaya üye olmayan öğretmenler sendikalara 

karşı olumsuz bir tutuma sahip olsalar da, sendikaların gerekli kurumlar olduğunu 

düşünmektedirler. 

 Hacıoğlu (2014) çalışmasında sendika üyesi çalışanlar arasında sendikal doyum, 

sendikal bağlılık ve sendikadan ayrılma niyeti arasındaki ilişkileri ve etki eden faktörleri 

belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma sonucunda sendika üyesi çalışanların sendikal 

doyum ve sendikal bağlılık düzeyleri arttıkça sendikadan ayrılma niyetlerinin azaldığı 

saptanmıştır. Sendika üyesi çalışanların üye olma nedenleri, sendikanın sunmuş olduğu 

bireysel hizmetlerden çok, çalışma koşullarının kolektif olarak geliştirilmesi şeklinde 

ifade edilen kolektif nedenlerden oluşmaktadır. Medeni durum değişkeninin sendikal 

doyum üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı, kıdem yılı arttıkça sendikal doyumun da 

arttığı, sendikal bağlılık düzeyi ile cinsiyet, yaş, eğitim durumu değişkenleri arasında 

anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Sendikal sadakat, sendikal sorumluluk, 

sendika için çalışmaya isteklilik ve sendikal inanç düzeyi arttıkça sendikaya bağlılık ve 

sendikal doyum düzeyi artmakta, sendikadan ayrılma niyeti azalmaktadır. 
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 Erdem (1996) tarafından yapılan “ilkokul öğretmenlerinin ve yöneticilerinin 

eğitim sendikalarından beklentileri” başlıklı çalışma sonucuna göre; ilkokul öğretmenleri 

ve yöneticiler sendikalardan, ortak mesleki, ekonomik, özlük hak ve çıkarlarını koruyup 

geliştirmelerini; milli birlik ve beraberlik, Atatürk ilke ve inkılapları konularında duyarlı 

olmalarını; sendika içi demokrasi ve sendikal hakların gerçekleştirilmesini; eğitim-

öğretim aşamalarında söz hakkı sağlamalarını; milli, demokratik, çağdaş, laik eğitim 

sistemini gerçekleştirilmesi için çalışmalarını; eğitim sendikalarının eğitim sektöründe 

çalışan herkese açık olmasını beklemektedirler.  

 Öyünç (2016) tarafından yapılan “Sağlık Çalışanlarında Sendikaya Bağlılık ve 

Sendikal Vatandaşlık Davranışı İlişkisi” başlık çalışma sonucunda çalışanların sendikaya 

olan sadakatleri arttıkça, örgüte ve örgüt üyelerine dönük vatandaşlık davranışları da 

artmaktadır. Sendikaya bağlılığın boyutlarından sendikaya karşı sorumluluk ile örgüte ve 

örgüt üyelerine dönük vatandaşlık davranışı arasında zayıf ancak pozitif yönlü bir ilişki 

olduğu sonucuna varılmıştır. Benzer şekilde sendikal bağlılığın boyutlarından sendika 

için çalışmaya isteklilik ile örgüte dönük ve örgüt üyelerine dönük vatandaşlık davranışı 

arasında yine orta ve zayıf pozitif yönlü bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Çalışanların cinsiyetlerine göre sendikal bağlılık ve sendikal vatandaşlık davranışı 

düzeylerinde anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ortalama değerlerine 

bakıldığında bütün boyutlar itibari ile erkeklerin kadınlara oranla daha yüksek düzeyde 

sendikal bağlılığa ve sendikal vatandaşlık davranışı düzeyine sahip oldukları ortaya 

çıkmaktadır. Çalışanların sendikal bağlılık ve sendikal vatandaşlık davranışlarının 

medeni durumlarına yaşa ve eğitim düzeyine göre herhangi bir farklılık göstermediği 

tespit edilmiştir. 

 Gül (2007) tarafından yapılan çalışmanın amacı, Türkiye’ de mevcut eğitim 

hizmet kolu sendikaları, bu sendikaların eğitimin temel sorunlarına ilişkin görüşleri, 

yapılan faaliyet ve etkinliklerin değerlendirilmesi ve öğretmenlerin sendikalara ilişkin 

görüşlerini belirlemektir. Eğitim  hizmet kolu sendikaları, öğretmenlik mesleğinin 

kazançlı ve ayrıcalıklı bir meslek haline getirilmesini ve öğretmen yetiştirme işine 

gereken önemin verilmesini istemektedir. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre; erkek 

öğretmenler, kadınlara göre sendikalara daha fazla oranda üye olmaktadır. Öğretmenler, 

öğretmen sendikalarına grev ve toplu sözleşme hakkının tanınmasını istemektedir. 

Sendikaların daha çok siyasal nitelikli faaliyetlerde bulunması görüşü, öğretmenler 
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tarafından sendikalara üye olunmama nedenleri arasında, ilk sırada yer almaktadır. 

Öğretmenler eğitim hizmet kolunda kurulmuş sendikalardan, yalnızca öğretmenlerin üye 

olabildiği üç sendikayı tanımakta, diğerlerini ise tanımamaktadır. 

 Yıldız (2015) öğretmenlerin, sendikal faaliyetlere ne düzeyde katıldığı ve 

katılmayanların katılmama nedenlerini araştırmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; 

sendikalı öğretmenler, sendikal eylemlere yüksek oranda katılım gösterirken sosyal 

faaliyetlere pek rağbet etmemektedir. Sendikalı öğretmenler arasında sendika-siyaset 

ilişkisi en büyük problem olarak görülmektedir. Sendikalar, karar alma süreçlerine ve 

sosyal faaliyetlerine hala kadın öğretmenlerin ilgisini çekememiştir. Ayrıca bir 

işyerindeki aynı sendikaya üye personel sayısı ile sendikal faaliyetlere katılımın her 

zaman doğru orantılı olmadığı, kurum idarecisi ile aynı sendikaya üye olmayan 

öğretmenlerin sosyal faaliyetlere daha çok ilgi gösterdiği, eşi çalışan öğretmenlerin bazı 

eylemlere daha çok ilgi gösterdiği gibi ilginç sonuçlara da rastlanmıştır. 

 Akbulut (2013) tarafından yapılan araştırmada, araştırmaya katılan öğretmenlerin 

sendika ve sendikalaşmaya yönelik tutumun, sendikalılık süresi değişkenine göre anlamlı 

ve pozitif yönlü farklılıklar ortaya çıkmıştır. Sendikalı olma süresi arttıkça sendika ve 

sendikalaşmaya yönelik tutumları da artan bir seyir izlemiştir. Sendika ve sendikalaşmaya 

yönelik tutum arttıkça genel motivasyon da artmaktadır.  

 Güneş Kahraman (2016) “Türkiye'de Faaliyet Gösteren Eğitim Sendikalarının 

İşleyişi ve Sorunlarına Yönelik Sendika Üyelerinin ve Yöneticilerinin Görüşleri” başlıklı 

çalışmasında eğitim sendikalarının siyasi partilerle ilişkisi önemli bir sorun olarak 

görülmektedir. Birçok eğitim çalışanı etiketlenme korkusu nedeniyle sendikalara üye 

olmamaktadır. Sendika üyeleri sendikaların sosyal faaliyetlerinin yetersiz olduğunu ve 

bunun artırılması gerektiğini düşünürken, sendika yöneticileri de üyelerin sendikal 

faaliyetlere katılımlarının yetersiz olduğunu belirtmektedir. 

 Köse (2013), sendika üyesi kadınların sendikal faaliyetlere katılım düzeyi ve bunu 

etkileyen sosyolojik faktörleri belirlemeye çalışmıştır. Sendikaya üye olan kadın 

çalışanların sendikal gelişmeleri takip etme ve sendikal faaliyetlere katılma noktasında 

çekingen kaldıkları görülmüştür. Kadın çalışanların sendikal bilinç ve bağlılık 

düzeylerinin, sendika yönetimlerinin kadın çalışanlara karşı tavırları ve tutumlarının, 

sendika binalarının fiziksel durumları ile ortamlarının ve toplumsal cinsiyet kültürünün 
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söz konusu çekingenliğe zemin hazırladığı saptanmıştır. Genel olarak bakıldığında, kadın 

çalışanların sendikal bilinç ve bağlılıkları ile sendikal faaliyetlere katılımlarının düşük, 

kadın üyelerin sendikal faaliyetlere katılım düzeyinin düşük olmasının altında yatan en 

büyük nedenin mevcut sendikal ilgisizlik ve buna bağlı olarak sendikal bilinçsizlik 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 Aksoy (2013), Eskişehir il merkezindeki liselerde görev yapan öğretmenlerin 

sendikal örgütlenmeye ilişkin görüşlerini belirlemiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara 

göre; Lise öğretmenleri sendikal örgütlenmeye genel anlamda olumlu yaklaşmışlardır. 

Lise öğretmenlerinin sendikal örgütlenmeye ilişkin görüşleri arasında “cinsiyet, görev, 

mesleki kıdem, eğitim düzeyi ve görev yaptığı okul türü” bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur. Lise öğretmenlerinin sendikal örgütlenmeye 

ilişkin görüşleri arasında “herhangi bir sendikaya üye olup olmama durumu bakımından 

“öğretmenlerin örgütlenme nedenleri ve öğretmenlerin örgütlenmeme nedenleri” 

boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur.  

 Baş Aldatmaz (2002) tarafından yapılan araştırmanın amacı, Türkiye’de mevcut 

eğitim hizmet kolu sendikaları, bu sendikaların eğitim temel sorunlarına ilişkin görüşleri, 

yapılan faaliyetler ve etkinliklerin değerlendirilmesi ve öğretmenlerin sendikalara ilişkin 

görüşlerini belirlemektir.  Araştırmada ulaşılan genel sonuçlara göre; eğitim 

sendikalarının, öğretmenlik mesleğinin kazançlı ve ayrıcalıklı bir meslek haline 

getirilmesini ve öğretmen yetiştirme işine gereken önemin verilmesini istemektedir. 

Erkek öğretmenler, kadınlara göre sendikalara daha fazla oranda üye olmaktadır. 

Öğretmenler, grev ve toplu sözleşme hakkının tanınmasını istemektedir.  

 Tekeş (2010) “Öğretmenlerin Sendikalardan Beklentileri” başlıklı çalışmasında 

öğretmenlerin ekonomik beklentilerinin sosyal ve siyasal beklentilerine göre daha yüksek 

olduğu, sendikalardan hak ve menfaatlerini korumasını, sosyal olarak dayanışma ortamı 

sağlamasını ve günlük siyasetten uzak iş yapmasını istedikleri sonucuna ulaşmıştır. 

 Arslan (2015) “Öğretmenlerin Sendikal Örgütlenmeye İlişkin Tutumları ve 

Sendikal Örgütlenme Nedenleri” başlık çalışmasında öğretmenlerin sendikalara haklarını 

daha iyi ve örgütlü biçimde savunmak için üye oldukları, sendikaların öğretmenlerin 

beklentilerine yeteri kadar cevap vermediği, sendika-siyaset ilişkisinin olması 

gerekenden fazla olduğu, sendikaların adam kayırmacılığı teşvik ettiği, sendika üyesi 
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olmanın birçok öğretmene güven duygusu verdiği, bununla birlikte birçok öğretmenin 

sendikalara mevzuatı daha rahat takip edebilmek amacıyla üye olduğu sonuçlarına 

ulaşmıştır. 

 Sağlık-Sen (2012) tarafından yapılan “Sendikal Bağlılık, Algı, Memnuniyet ve 

Beklenti” başlık araştırma sonucuna göre; üyeler sendikanın en önemli dört görevinin 

sırasıyla (1) İyi bir toplu sözleşme yapması, (2) Beni çalışan olarak önemsemesi, siyasi 

ve dini görüşlerime göre ayrım gözetmemesi, (3) İş güvencesi sağlaması (4) Çalışan 

sağlığı ve iş güvenliği konusuna duyarlı olması şeklinde belirtmişlerdir. Üyelerin 

sendikalarından bekledikleri en önemli faaliyetler (1) Sendika kaynaşma günleri (Piknik, 

gezi vb.), (2) Konferans veya paneller ve (3) Haftalık-aylık düzenli seminerlerdir. 

Üyelerin duygusal ve devamlılık bağlılıklarının orta, normatif bağlılıklarının ise düşük 

düzeyde olduğu görülmüştür. Bu sonuç, üyelerin sendikaya tamamen yarar sağlama 

amacına yönelik olarak katılmadıklarını, ancak sendikadan haklarını savunma konusunda 

beklenti içinde olduklarını göstermektedir. Sendika tarafından duygusal bağlılık türü 

geliştirilmeli ve istenen üye profiline ulaşılması için çalışmalar yapılmalıdır. Meslekte 

geçen süre arttıkça, sendikal katılım, beklenti, özdeşleşme, duygusal ve devamlılık 

bağlılıkları da artmaktadır. Yaş ile sendikal bağlılık arasında pozitif bir ilişki 

bulunmuştur. Genç üyelerin bağlılığı düşüktür. Kadın üyelerin sendikal faaliyetlere 

katılımı erkek üyelerden düşüktür. Eğitim düzeyi arttıkça özdeşleşme ve duygusal 

bağlılık düzeylerinde artış görülmekteyken, normatif bağlılık düzeyinde düşüş 

görülmektedir. 

 Türkoğlu (1999) tarafından yapılan araştırmada Eğitim-Sen’e üye olan ve 

olmayan kadın öğretmenlerin sendikaya ve sendikal etkinliklere katılım düzeylerini, 

sendikaya bakış açılarını, sendikadan beklentilerini, sendika yöneticilerinin tutum ve 

görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; sendikaya üye kadın 

öğretmenler, kadın olmaktan kaynaklanan sorunlar yaşadığını, iş yerinde yaşanılan 

sorunlarda “kadınlık rolünün okulda da devam ettiğini; sendikaya üye olmayan kadın 

öğretmenler “kadın olmaktan kaynaklı önemsenmeme, ciddiye alınmama, küçümsenme” 

davranışlarından yakınmışlardır. Sendikaya üye olan öğretmenler, sendika içinde cinsiyet 

ayrımcılığı yapıldığını belirtmişlerdir.  
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 Öztürk (2004) yaptığı araştırmada, eğitim sendikalarına göre Türk Eğitim 

Sisteminin en önemli üç sorununu belirlemeye çalışmıştır. Sorunları Eğitim-Bir-Sen, 

bütçe ve finansman, eğitim felsefesinin çarpıklığı ve mevzuat; Türk Eğitim-Sen, milli 

gelirden eğitime ayrılan payın çok düşük olması, mevzuatın hantallığı ve dengesiz 

personel dağılımı; Eğitim-Sen, öğretmen yetiştirme, nitelikli eğitim ve eğitim 

emekçisinin özlük hakları olarak belirtmişlerdir. 
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BÖLÜM III. BULGULAR VE YORUM 

 

3.1. Araştırmaya Katılan Eğitim Yöneticilerine İlişkin Bilgiler  

 Araştırma evrenini temsil eden 396 eğitim yöneticisine uygulanan anketin birinci 

bölümünde katılımcılarla ilgili bazı demografik bilgiler elde edilmiş, elde edilen bu 

bilgilerin içeriği aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

 Araştırmaya katılan eğitim yöneticilerinin görev yaptıkları okul türüne göre 

dağılımlarına bakıldığında, %54,5’i ilköğretim kurumlarında, %45,5’i ise ortaöğretim 

kurumlarındadır. 

Tablo 3. 1 Katılımcıların Yöneticilik Yaptıkları Okul Türüne Göre Dağılımı 

Okul Türü Frekans % Birikimli % 

İlköğretim 216 54,5 54,5 

Ortaöğretim 180 45,5 100,0 

Toplam 396 100,0   

  

 Araştırmaya katılan eğitim yöneticilerinin %41,9’u okul müdürü, %6,3’ü müdür 

başyardımcısı ve %51,8’i müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 

Tablo 3. 2 Katılımcıların Yöneticilik Görevlerine Göre Dağılımı 

Yöneticilik Görevi Frekans % Birikimli % 

Okul müdürü 166 41,9 41,9 

Müdür başyardımcısı 25 6,3 48,2 

Müdür yardımcısı 205 51,8 100,0 

Toplam 396 100,0   

 

 Tablo.3.3 incelendiğinde araştırmaya katılan eğitim yöneticilerinin %74’ünün 

erkek, %26’sının ise kadın olduğu görülmektedir. Bu veri örneklemin, Türkiye geneli 

ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan eğitim yöneticilerinin cinsiyet 

dağılımı ile benzerlik gösterdiği ifade edilebilir. 

 
Tablo 3. 3 Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

Cinsiyet Frekans % Birikimli % 

Erkek 293 74,0 74,0 

Kadın 103 26,0 100,0 

Toplam 396 100,0   
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 Araştırmaya katılanların yaşlarına bakıldığında, eğitim yöneticilerinin 

%44,9’unun 31-40 yaş arasında oldukları, %39,4’ünün 41-50 yaş arasında oldukları, 

%8,3’ünün 51yaş ve üstünde, %7,3’ünün ise 30 yaş ve altında oldukları görülmektedir.  

Tablo 3. 4 Katılımcıların Yaşa Göre Dağılımı 

Yaş Frekans % Birikimli % 

30 Yaş ve Altı 29 7,3 7,3 

31-40 Yaş Arası 178 44,9 52,3 

41-50 Yaş Arası 156 39,4 91,7 

51 Yaş ve Üstü 33 8,3 100,0 

Toplam 396 100,0   

 

 Araştırmaya katılan eğitim yöneticilerinin % 85,6’sı evlidir. Yaş ve hizmet 

sürelerinin dağılımı da dikkate alındığında evli olan eğitim yöneticilerinin oranının 

yüksek çıkması beklenen bir sonuçtur. 

Tablo 3. 5 Katılımcıların Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 

Yöneticilik Görevi Frekans % Birikimli % 

Evli 339 85,6 85,6 

Bekâr 41 10,4 96,0 

Boşanmış 16 4,0 100,0 

Toplam 396 100,0   

 

 Ankete katılanların %48’i sınıf öğretmeni, %52’si ise branş öğretmeni olarak 

eğitim yöneticiliği yapmaktadır. 

Tablo 3. 6 Katılımcıların Branşlarına Göre Dağılımı 

Branş Frekans % Birikimli % 

Sınıf Öğretmeni 190 48,0 48,0 

Branş Öğretmeni 206 52,0 100,0 

Toplam 396 100,0   

 

 Ankete katılan eğitim yöneticilerinin mesleki kıdemine bakıldığında ise 

katılımcıların  % 78’inin 11 yıl ve daha üzeri bir mesleki kıdeme sahip oldukları ortaya 

çıkmaktadır. Bu beklenen bir sonuçtur. Büyükşehirlerde görev yapan eğitim 

yöneticilerinin hizmet puanlarının dolayısıyla hizmet sürelerinin yüksek olması beklenir. 

Buna ilaveten eğitim yöneticilerinin tecrübeli birer öğretmen olduğu da ortaya 

çıkmaktadır. 
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Tablo 3. 7 Katılımcıların Mesleki Kıdemine Göre Dağılımı 

Mesleki Kıdem Frekans % Birikimli % 

10 Yıl ve Altı 87 22,0 22,0 

11-15 Yıl Arası 94 23,7 45,7 

16-20 Yıl Arası 114 28,8 74,5 

21-25 Yıl Arası 60 15,1 89,6 

26 Yıl ve Üzeri 41 10,4 100,0 

Toplam 396 100,0   

 

 Araştırmaya katılan eğitim yöneticilerinin %86,1’i Eğitim-Bir-Sen’e üye olduğu 

görülmektedir. Eğitim-Bir-Sen’in üyelerine yönelik Türkiye geneli hazırlamış olduğu 

sınavlara hazırlık kitapları ve açtığı kurslar dikkate alındığında, böyle bir sonucun ortaya 

çıkması muhtemel bir durumdur. 

Tablo 3. 8 Katılımcıların Sendika Üyeliğine Göre Dağılımı 

Medeni Durum Frekans % Birikimli % 

Eğitim-Bir-Sen 341 86,1 86,1 

Diğer 55 13,9 100,0 

Toplam 396 100,0   

 

 Araştırmadaki sendikalı eğitim yöneticilerinin üyelik süreleri incelendiğinde ise, 

%23’ünün 1-5 yıl arası, %39,1’inin 6-10 yıl arası, %24’ünün 11-15 yıl arası, %13,9’unun 

ise 16 yıl ve üstü sendika üyeliği bulunmaktadır. 

Tablo 3. 9 Katılımcıların Sendika Üyeliği Süresine Göre Dağılımı 

Yaş Frekans % Birikimli % 

1-5 yıl 91 23,0 23,0 

6-10 yıl 155 39,1 62,1 

11-15 yıl 95 24,0 86,1 

16 yıl ve üstü 55 13,9 100,0 

Toplam 396 100,0   

 

 

3.2. Sendikal Bağlılığa İlişkin Bulgular 

 Bu bölümde araştırmanın amacına yönelik olarak eğitim yöneticilerine uygulanan 

Sendikal bağlılık Ölçeğinden elde edilen verilerin çözümlenmesi sonucu ortaya çıkan 

bulgular, araştırma sorularının sırasına uygun olarak tablo ve açıklamalarıyla birlikte 

verilerek yorumlanmıştır. İlk önce ölçekten elde edilen sendikal bağlılık düzeyinin, 

araştırmaya katılanların demografik özelliklerine göre anlamlı düzeyde farklılaşıp 
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farklılaşmadığına bakılmış ve daha sonra da alt faktörlere göre sendika bağlılık 

düzeylerinin demografik özellikler bakımından anlamlılığı test edilmiştir. 

Tablo 3. 10 Sendikal Bağlılık ve Alt Faktörlerinin Tanımlayıcı İstatistikleri  

Sendikal Bağlılık ve Faktörleri Frekans Minimum Maksimum Ort. SS 

Sendikal Bağlılık 396 1,43 3,00 2,492 ,305 

Sendikal Sadakat 396 1,29 3,00 2,416 ,336 

Sendikaya Karşı Sorumluluk 396 1,50 3,00 2,782 ,303 

Sendika İçin Çalışmaya İsteklilik 396 1,00 3,00 2,438 ,536 

Sendikalılığın Önemine İnanma 396 1,33 3,00 2,511 ,382 

Geçerli Anket Sayısı 396      

  

 Araştırmaya katılan eğitim yöneticilerinin sendikal bağlılık düzeyine ilişkin 

ortalama puanı 2,49’dur. Alt faktörler bakımından sendikal bağlılık düzeylerine 

bakıldığında; sendikal sadakat faktörü 2,42; sendikaya karşı sorumluluk faktörü 2,78; 

sendika için çalışmaya isteklilik faktörü 2,44 ve sendikalılığın önemine inanma faktörü 

2,51 olduğu görülmektedir. Sendikaya karşı sorumluluk faktörünün ortalama puanı diğer 

faktörlere göre daha yüksek çıkmıştır. 

Tablo 3. 11 Eğitim Yöneticilerinin Sendikal Bağlılık Düzeylerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 

ve Bağımsız Örnekler t Testi Sonuçları 

Cinsiyet Frekans Ort. SS t sd P 

Erkek 293 2,52 ,297 
3,330 394 ,001* 

Kadın 103 2,41 ,317 

*P<,05 

 

 Tablo 3.11’de verilen bulgular incelendiğinde, araştırmadaki eğitim 

yöneticilerinin sendikal bağlılık düzeyleri bakımından cinsiyete göre anlamlı bir fark 

bulunmuştur (P<,05). Erkek eğitim yöneticilerin kadın yöneticilere göre sendikal bağlılık 

düzeyleri daha fazladır. 

 Tablo 3.12’de araştırmaya katılanların sendikaya sadakat, sendikaya karşı 

sorumluluk, sendika için çalışmaya isteklilik ve sendikalılığın önemine inanma 

faktörlerinde sendikal bağlılık düzeylerinin cinsiyete göre bağımsız örnekler t testi 

sonuçları yer almaktadır. 
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Tablo 3. 12 Eğitim Yöneticilerinin Sendikal Bağlılık Alt Faktör Düzeylerinin Cinsiyete Göre 

Dağılımı ve Bağımsız Örnekler t Testi Sonuçları 

Faktörler Cinsiyet Frekans Ort. SS t sd P 

Sendikal Sadakat 
Erkek 293 2,4432 ,34112 

2,664 394 ,008** 
Kadın 103 2,3412 ,31406 

Sendikaya Karşı 

Sorumluluk 

Erkek 293 2,7867 ,30921 
,426 394 ,670 

Kadın 103 2,7718 ,28890 

Sendika İçin Çalışmaya 

İsteklilik 

Erkek 293 2,5034 ,49353 
3,766 151,6 ,000** 

Kadın 103 2,2524 ,60986 

Sendikalılığın Önemine 

İnanma 

Erkek 293 2,5432 ,36052 
2,607 156,3 ,01* 

Kadın 103 2,4207 ,42642 

*P<,05 **P<,01 

 

 Tablo 3.12’deki analiz sonuçları incelendiğinde, eğitim yöneticilerinin sendikaya 

karşı sorumluluk faktöründe sendikal bağlılık düzeyi cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği; buna karşılık sendikal sadakat, sendika için çalışmaya isteklilik ve 

sendikalılığın önemine inanma faktörlerinde sendikal bağlılık düzeyleri cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir. Erkeklerin sendikal sadakat, sendika için 

çalışmaya isteklilik ve sendikalılığın önemine inanma faktörlerinde sendikal bağlılık 

düzeyleri kadınlardan daha fazladır. 

Tablo 3. 13 Eğitim Yöneticilerinin Sendikal Bağlılık Düzeylerinin Kurum Türüne Göre 

Dağılımı ve Bağımsız Örnekler t Testi Sonuçları 

Kurum Türü Frekans Ort. SS t sd P 

İlköğretim 216 2,494 ,319 
,087 394 ,931 

Ortaöğretim 180 2,491 ,290 

 

 Tablo 3.13 incelendiğinde, araştırmadaki eğitim yöneticilerinin sendikal bağlılık 

düzeyleri bakımından görev yaptıkları kurum türüne göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği görülmüştür. Buna göre ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yöneticilik 

yapanların sendikal bağlılık düzeyleri aynıdır. 

 Tablo 3.14’de araştırmaya katılanların sendikaya sadakat, sendikaya karşı 

sorumluluk, sendika için çalışmaya isteklilik ve sendikalılığın önemine inanma 

faktörlerinde sendikal bağlılık düzeylerinin görev yaptıkları kurum türüne göre bağımsız 

örnekler t testi sonuçları bulunmaktadır. 
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Tablo 3. 14 Eğitim Yöneticilerinin Sendikal Bağlılık Alt Faktör Düzeylerinin Kurum 

Türüne Göre Dağılımı ve Bağımsız Örnekler t Testi Sonuçları 

Faktörler 
Kurum 

Türü 
Frekans Ort. SS t Sd P 

Sendikal Sadakat 
İlköğretim 216 2,438 ,352 

1,392 394 ,165 
Ortaöğretim 180 2,391 ,317 

Sendikaya Karşı 

Sorumluluk 

İlköğretim 216 2,792 ,305 
,634 394 ,527 

Ortaöğretim 180 2,772 ,303 

Sendika İçin Çalışmaya 

İsteklilik 

İlköğretim 216 2,428 ,539 
-,401 394 ,689 

Ortaöğretim 180 2,450 ,536 

Sendikalılığın 

Önemine İnanma 

İlköğretim 216 2,468 ,401 
-2,515 394 ,012* 

Ortaöğretim 180 2,564 ,352 

*P<,05 

 

 Tablo 3.14 incelendiğinde, eğitim yöneticilerinin sendikalılığın önemine inanma 

faktöründe sendikal bağlılık düzeyi görev yaptıkları kurum türüne göre anlamlı bir 

farklılık gösterdiği; buna karşılık sendikal sadakat, sendikaya karşı sorumluluk ve sendika 

için çalışmaya isteklilik faktörlerinde sendikal bağlılık düzeyleri ise görev yaptıkları 

kurum türüne göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya 

çıkmaktadır. Ortaöğretim kurumlarında yöneticilik yapanların sendikalılığın önemine 

inanma faktöründe sendikal bağlılık düzeyleri, ilköğretim kurumlarında görev yapanlara 

göre daha fazladır. 

Tablo 3. 15 Eğitim Yöneticilerinin Sendikaya Bağlılık Düzeylerinin Yöneticilik Görevine 

Göre Dağılımı ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Yöneticilik Görevi Frekans Ort. SS Var.K. KT sd KO F P 

Okul Müdürü 166 2,56 ,287 G.Arası 1,606 2 ,803 

8,925 ,000** 
Müdür Başyardımcısı 25 2,37 ,306 G.İçi 35,369 393 ,090 

Müdür Yardımcısı 205 2,44 ,310 Toplam 36,975 395  

Toplam 396 2,49 ,306         

**P<,01    Anlamlı Fark 1-2  1-3 

 

 Tablo 3.15’teki tek yönlü varyans analizi sonuçları incelendiğinde, araştırmadaki 

eğitim yöneticilerinin sendikal bağlılık düzeyleri bakımından yöneticilik görevine göre 

anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir. Farkın hangi gruplardan kaynaklandığını 

bulmak için yapılan LSD testi sonucunda ise okul müdürlerinin hem müdür 

başyardımcılarına hem de müdür yardımcılarına göre sendikal bağlılık düzeyleri daha 

fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. 
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 Tablo 3.16’de araştırmaya katılan eğitim yöneticilerinin sendikaya sadakat, 

sendikaya karşı sorumluluk, sendika için çalışmaya isteklilik ve sendikalılığın önemine 

inanma faktörlerinde sendikal bağlılık düzeylerinin, kurumundaki yöneticilik görevine 

göre tek yönlü varyans analizi sonuçları yer almaktadır. 

 

Tablo 3. 16 Eğitim Yöneticilerinin Sendikaya Bağlılık Alt Faktör Düzeylerinin Yöneticilik 

Görevine Göre Dağılımı ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 
 Frekans Ort. SS Var.K. KT sd KO F P 

Sendikal Sadakat 

Okul Md. 166 2,48 0,31 G.Arası 1,813 2 ,90 

8,28  ,000 
Md. Başyrd. 25 2,25 0,37 G.İçi 43,017 393 ,10 

Md. Yrd.  205 2,37 0,33 Toplam 44,832 395  

Toplam 396 2,41 0,33      

Sendikaya Karşı 

Sorumluluk 

Okul Md. 166 2,77 0,30 G.Arası ,197 2 ,09 

1,07 ,344  
Md. Başyrd. 25 2,71 0,38 G.İçi 36,251 393 ,09 

Md. Yrd.  205 2,79 0,28 Toplam 36,448 395  

Toplam 396 2,78 0,30      

Sendika İçin 

Çalışmaya 

İsteklilik 

Okul Md. 166 2,58 0,47 G.Arası 6,466 2 3,23 

11,83  ,000 
Md. Başyrd 25 2,27 0,56 G.İçi 107,393 393 ,27 

Md. Yrd.  205 2,33 0,55 Toplam 113,859 395  

Toplam 396 2,43 0,53      

Sendikalılığın 

Önemine İnanma 

Okul Md. 166 2,58 0,36 G.Arası 1,587 2 ,79 

5,56 ,004 
Md. Başyrd 25 2,48 0,39 G.İçi 56,056 393 ,14 

Md. Yrd.  205 2,45 0,38 Toplam 57,643 395  

Toplam 396 2,51 0,38      

**P<,01    (Yukarıdan Aşağı Sıralı) Anlamlı Fark 1-2  1-3, Anlamlı Fark 1-2  1-3, Anlamlı Fark 1-3 

 

 Tablo 3.16 incelendiğinde, araştırmaya katılan eğitim yöneticilerinin sendikaya 

karşı sorumluluk faktöründe sendikal bağlılık düzeyi, kurumundaki yöneticilik görevine 

göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülürken; sendikal sadakat, sendika için 

çalışmaya isteklilik ve sendikalılığın önemine inanma faktörlerinde ise sendikal bağlılık 

düzeyleri, kurumundaki yöneticilik görevine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği 

görülmektedir. Anlamlı bulunan bu alt faktörlerde, farkın hangi gruplardan 

kaynaklandığını bulmak için LSD testi yapılmıştır. Buna göre, okul müdürlerinin sendikal 

sadakat ve sendika için çalışmaya isteklilik faktörlerinde sendikal bağlılık düzeyleri, hem 

müdür başyardımcılarından hem de müdür yardımcılarından daha fazla olduğu 

görülmektedir. Sendikalılığın önemine inanma faktöründe ise okul müdürlerinin sendikal 

bağlılık düzeyleri müdür yardımcılarından daha fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. 
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Tablo 3. 17 Eğitim Yöneticilerinin Sendikaya Bağlılık Düzeylerinin Yaşa Göre Dağılımı ve 

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Yaş Frekans Ort. SS Var.K. KT sd KO F P 

30 yaş ve altı 29 2,51 ,029 G.Arası ,339 3 ,113 1,210 ,306 

31-40 yaş 178 2,46 ,322 G.İçi 36,636 392 ,093 

41-50 yaş 156 2,52 ,290 Toplam 36,975 395  

51 yaş ve üstü 33 2,51 ,305     

Toplam 396 2,49 ,306         

 

 Tablo 3.17’de yer alan bulgulara bakıldığında, araştırmaya katılanların sendikal 

bağlılık düzeyleri yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya çıkmaktadır. Yaş 

grupları bakımından eğitim yöneticilerinin sendikal bağlılık düzeyleri aynıdır diyebiliriz. 

Sendikal bağlılık düzeyi bakımından yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık 

bulunamayan eğitim yöneticilerinin, sendikal bağlılık alt faktörlerinde yaş gruplarına 

göre bir farklılık olup olmadığını test etmek için tek yönlü varyans analizi yapılmış ve 

Tablo 3.18’de sonuçları gösterilmiştir. 

Tablo 3. 18 Eğitim Yöneticilerinin Sendikaya Bağlılık Alt Faktör Düzeylerinin Yaşa Göre 

Dağılımı ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Faktörler Yaş Frekans Ort. SS Var.K. KT Sd KO F P 

Sendikal 

Sadakat 

30 yaş ve altı 29 2,426 ,324 G.Arası ,257  3  ,086 ,754 ,521 

31-40 yaş 178 2,391 ,352 G.İçi 44,575 392 ,114 

41-50 yaş 156 2,446 ,319 Toplam 44,832 395  
51 yaş ve üstü 33 2,409 ,355 

   

 
Toplam 396 2,417 ,337         

Sendikaya 

Karşı 

Sorumluluk 

30 yaş ve altı 29 2,828 ,212 G.Arası ,135 3  ,045 ,485 ,693 

31-40 yaş 178 2,765 ,327 G.İçi 36,314 392 ,093 
41-50 yaş 156 2,795 ,285 Toplam 36,448 395  
51 yaş ve üstü 33 2,780 ,335 

   

 
Toplam 396 2,783 ,304         

Sendika İçin 

Çalışmaya 

İsteklilik 

30 yaş ve altı 29 2,414 ,536 G.Arası ,347 3  ,116 ,399 ,754 

31-40 yaş 178 2,410 ,547 G.İçi 113,513 392 ,290 
41-50 yaş 156 2,473 ,536 Toplam 113,859 395  
51 yaş ve üstü 33 2,447 ,499 

   
 

Toplam 396 2,438 ,537         

Sendikalılığın 

Önemine 

İnanma 

30 yaş ve altı 29 2,569 ,400 G.Arası 1,190 3  ,397 2,754 ,042* 

31-40 yaş 178 2,452 ,395 G.İçi 56,453 392 ,144 

41-50 yaş 156 2,550 ,364 Toplam 57,643 395  
51 yaş ve üstü 33 2,596 ,344 

   

 
Toplam 396 2,511 ,382         

**P<,05    Anlamlı Fark 2-3 2-4 
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 Tablo 3.18’de görüleceği üzere, araştırmaya katılan eğitim yöneticilerinin sadece 

sendikalılığın önemine inanma faktöründe sendikal bağlılık düzeyleri yaş gruplarına göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. Buna göre anlamlı olan farklar 31-40 yaş grubu ile 

41-50 yaş grubu ve 51 ve üstü yaş grubu arasındadır. Diğer bir ifadeyle 41 ve üstü yaş 

grubundaki eğitim yöneticilerinin sendikalılığın önemine inanma faktöründe sendikal 

bağlılık düzeyleri, 31-40 yaş grubundakilerden daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Tablo 3. 19 Eğitim Yöneticilerinin Sendikaya Bağlılık Düzeylerinin Medeni Duruma Göre 

Dağılımı ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Medeni Durum Frekans Ort. SS Var.K. KT sd KO F P 

Evli 339 2,50 ,314 G.Arası ,095 2 ,047 

,505 ,604 
Bekâr 41 2,45 ,249 G.İçi 36,881 393 ,094 

Boşanmış 16 2,49 ,265 Toplam 36,975 395  

Toplam 396 2,49 ,306         

 

 Tablo 3.19 incelendiğinde, araştırmaya katılan eğitim yöneticilerinin sendikal 

bağlılık düzeyleri medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği 

görülmektedir. Evli, bekâr ve boşanmış eğitim yöneticilerinin sendikal bağlılık düzeyleri 

aynıdır. Eğitim yöneticilerinin, sendikal bağlılık alt faktörlerinde medeni durumlarına 

göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını test etmek için yapılan tek yönlü varyans analizi 

sonuçları Tablo 3.20’de yer almaktadır. 
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Tablo 3. 20 Eğitim Yöneticilerinin Sendikaya Bağlılık Alt Faktör Düzeylerinin Medeni 

Duruma Göre Dağılımı ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Faktörler 
Medeni 

Durum 
Frekans Ort. SS Var.K. KT Sd KO F P 

Sendikal 

Sadakat 

Evli 339 2,433 ,340 G.Arası ,628 2 ,314 2,792 ,063 

Bekâr 41 2,319 ,297 G.İçi 44,204 393 ,112   

Boşanmış 16 2,321 ,327 Toplam 44,832 395    

Toplam 396 2,417 ,337        

Sendikaya 

Karşı 

Sorumluluk 

Evli 339 2,779 ,315 G.Arası ,027 2 ,013 ,145 ,865 

Bekâr 41 2,805 ,227 G.İçi 36,421 393 ,093   

Boşanmış 16 2,797 ,228 Toplam 36,448 395    

Toplam 396 2,783 ,304        

Sendika İçin 

Çalışmaya 

İsteklilik 

Evli 339 2,441 ,545 G.Arası ,464 2 ,232 ,805 ,448 

Bekâr 41 2,366 ,494 G.İçi 113,395 393 ,289   

Boşanmış 16 2,563 ,470 Toplam 113,859 395    

Toplam 396 2,438 ,537        

Sendikalılığın 

Önemine 

İnanma 

Evli 339 2,499 ,388 G.Arası ,442 2 ,221 1,518 ,220 

Bekâr 41 2,561 ,341 G.İçi 57,201 393 ,146   

Boşanmış 16 2,646 ,327 Toplam 57,643 395    

Toplam 396 2,511 ,382        

 

 Tablo 3.20’de görüleceği üzere, araştırmaya katılan eğitim yöneticilerinin tüm alt 

faktörlerde sendikal bağlılık düzeyleri medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği görülmektedir. Buna göre Evli, bekâr ve boşanmış eğitim yöneticilerinin 

sendikal sadakat, sendikaya karşı sorumluluk, sendika için çalışmaya isteklilik ve 

sendikalılığın önemine inanma faktörlerinde sendikal bağlılık düzeyleri istatistiksel 

olarak aynıdır diyebiliriz. 

Tablo 3. 21 Eğitim Yöneticilerinin Sendikaya Bağlılık Düzeylerinin Mesleki Kıdeme Göre 

Dağılımı ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Mesleki Kıdem Frekans Ort. SS Var.K. KT sd KO F P 

10 yıl ve altı 87 2,49 ,296 G.Arası ,269 4 ,142 

1,527 ,194 

11-15 yıl 94 2,44 ,351 G.İçi 36,407 391 ,093 

16-20 yıl 114 2,50 ,288 Toplam 36,975 395  

21-25 yıl 60 2,56 ,268     

26 yıl ve üstü 41 2,50 ,308     

Toplam 396 2,49 ,306         

 

 Tablo 3.21’de yer alan tek yönlü varyans analizi sonuçları incelendiğinde, 

araştırmadaki eğitim yöneticilerinin sendikal bağlılık düzeyleri mesleki kıdemlerine göre 

anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya çıkmaktadır. Mesleki kıdem grupları bakımından 

eğitim yöneticilerinin sendikal bağlılık düzeyleri istatistiksel olarak aynıdır. Eğitim 
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yöneticilerinin, sendikal bağlılık düzeyleri alt faktörlerde, mesleki kıdeme göre anlamlı 

bir farklılık gösterip göstermediğini test etmek için tek yönlü varyans analizi yapılmış ve 

sonuçları Tablo 3.22’de gösterilmiştir. 

Tablo 3. 22 Eğitim Yöneticilerinin Sendikaya Bağlılık Alt Faktör Düzeylerinin Mesleki 

Kıdeme Göre Dağılımı ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Faktör Mesleki Kıdem Frekans Ort. SS Var.K. KT sd KO F P 

Sendikal 

Sadakat 

10 yıl ve altı 87 2,420 0,342 G.Arası ,802  4  ,200 1,780 ,132  

11-15 yıl 94 2,357 0,383 G.İçi 44,030 391 ,113 
  

16-20 yıl 114 2,428 0,300 Toplam 44,832 395 
   

21-25 yıl 60 2,501 0,282 
      

26 yıl ve üstü 41 2,392 0,370 
      

Toplam 396 2,417 0,337             

Sendikaya 

Karşı 

Sorumluluk 

10 yıl ve altı 87 2,805 0,306 G.Arası ,358 4  ,090 ,970 ,424 

11-15 yıl 94 2,731 0,354 G.İçi 36,090 391 ,092 
  

16-20 yıl 114 2,805 0,259 Toplam 36,448 395 
   

21-25 yıl 60 2,796 0,289 
      

26 yıl ve üstü 41 2,774 0,310 
      

Toplam 396 2,783 0,304             

Sendika İçin 

Çalışmaya 

İsteklilik 

10 yıl ve altı 87 2,408 0,547 G.Arası 1,150 4  ,288 ,998 ,409 

11-15 yıl 94 2,386 0,572 G.İçi 112,709 391 ,288 
  

16-20 yıl 114 2,432 0,529 Toplam 113,859 395 
   

21-25 yıl 60 2,550 0,495 
      

26 yıl ve üstü 41 2,476 0,509 
      

Toplam 396 2,438 0,537             

Sendikalılığın 

Önemine 

İnanma 

10 yıl ve altı 87 2,487 0,372 G.Arası ,653 4  ,163 1,121 ,346 

11-15 yıl 94 2,468 0,414 G.İçi 56,990 391 ,146 
  

16-20 yıl 114 2,513 0,374 Toplam 57,643 395 
   

21-25 yıl 60 2,550 0,382 
      

26 yıl ve üstü 41 2,602 0,343 
      

Toplam 396 2,511 0,382             

 

 Tablo 3.22’de yer alan bulgular incelendiğinde, araştırmaya katılan eğitim 

yöneticilerinin tüm alt faktörlerde sendikal bağlılık düzeyleri mesleki kıdemlerine göre 

anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya çıkmaktadır. Tüm mesleki kıdem grupları 

bakımından eğitim yöneticilerinin sendikal sadakat, sendikaya karşı sorumluluk, sendika 

için çalışmaya isteklilik ve sendikalılığın önemine inanma faktörlerinde sendikal bağlılık 

düzeyleri aynıdır. 
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Tablo 3. 23 Eğitim Yöneticilerinin Sendikaya Bağlılık Düzeylerinin Üyesi Olunan 

Sendikaya Göre Dağılımı ve Bağımsız Örnekler t Testi Sonuçları 

Kurum Türü Frekans Ort. SS t sd P 

Eğitim-Bir-Sen 341 2,53 ,275 
5,566 64,2 ,000** 

Diğer Sendikalar 55 2,24 ,367 

**P<,01 

 

 Tablo 3.23’e bakıldığında, araştırmaya katılan eğitim yöneticilerinin sendikal 

bağlılık düzeyleri bakımından üyesi olunan sendikaya göre anlamlı bir farklılık gösterdiği 

görülmüştür. Buna göre Eğitim-Bir-Sen üyesi olan eğitim yöneticilerinin sendikal 

bağlılık düzeyleri, diğer sendikalara üye olan eğitim yöneticilerinden daha fazladır. 

 Tablo 3.24’de araştırmaya katılanların sendikaya sadakat, sendikaya karşı 

sorumluluk, sendika için çalışmaya isteklilik ve sendikalılığın önemine inanma 

faktörlerinde sendikal bağlılık düzeylerinin üyesi olunan sendikaya göre bağımsız 

örnekler t testi sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 3. 24 Eğitim Yöneticilerinin Sendikaya Bağlılık Alt Faktör Düzeylerinin Üyesi 

Olunan Sendikaya Göre Dağılımı ve Bağımsız Örnekler t Testi Sonuçları 

Faktörler Sendika Üyeliği Frekans Ort. SS t sd P 

Sendikal Sadakat 
Eğitim-Bir-Sen 341 2,459 ,314 

6,574 394 ,000** 
Diğer Sendikalar 55 2,153 ,359 

Sendikaya Karşı 

Sorumluluk 

Eğitim-Bir-Sen 341 2,801 ,296 
2,683 68,4 ,009** 

Diğer Sendikalar 55 2,673 ,333 

Sendika İçin 

Çalışmaya İsteklilik 

Eğitim-Bir-Sen 341 2,503 ,498 
6,263 394 ,000** 

Diğer Sendikalar 55 2,036 ,598 

Sendikalılığın 

Önemine İnanma 

Eğitim-Bir-Sen 341 2,543 ,349 
3,291 62,7 ,002** 

Diğer Sendikalar 55 2,312 ,502 

**P<,01 

 Tablo 3.24 incelendiğinde, eğitim yöneticilerinin sendikal sadakat, sendikaya 

karşı sorumluluk, sendika için çalışmaya isteklilik ve sendikalılığın önemine inanma 

faktörlerinde sendikal bağlılık düzeyleri üyesi olunan sendikaya göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir. Eğitim-Bir-Sen üyesi olan eğitim 

yöneticilerinin sendikal sadakat, sendikaya karşı sorumluluk, sendika için çalışmaya 

isteklilik ve sendikalılığın önemine inanma faktörlerinde sendikal bağlılık düzeyleri, 

diğer sendikalara üye olan eğitim yöneticilerinden daha fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. 
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Tablo 3. 25 Eğitim Yöneticilerinin Sendikaya Bağlılık Düzeylerinin Üyelik Süresine Göre 

Dağılımı ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Üyelik Süresi Frekans Ort. SS Var.K. KT sd KO F P 

1-5 yıl 91 2,46 ,277 G.Arası ,712 3 ,237 2,564 ,054 

6-10 yıl 155 2,47 ,326 G.İçi 36,264 392 ,093 

11-15 yıl 95 2,49 ,328 Toplam 36,975 395  

16 yıl ve üstü 55 2,59 231     

Toplam 396 2,49 ,306         

 

 Tablo 3.25’deki tek yönlü varyans analizi bulgularına bakıldığında, araştırmaya 

katılan eğitim yöneticilerinin sendikal bağlılık düzeyleri sendika üyelik sürelerine göre 

anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir. Üyelik süresi grupları bakımından 

araştırmadaki eğitim yöneticilerinin sendikal bağlılık düzeyleri aynıdır diyebiliriz. Eğitim 

yöneticilerinin, sendikal bağlılık düzeyleri alt faktörlerde, sendika üyelik sürelerine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini test etmek için yapılan tek yönlü varyans 

analizi sonuçları Tablo 3.26’da yer almaktadır. 

Tablo 3. 26 Eğitim Yöneticilerinin Sendikaya Bağlılık Alt Faktör Düzeylerinin Üyelik 

Süresine Göre Dağılımı ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Faktörler Üyelik Süresi Frekans Ort. SS Var.K. KT Sd KO F P 

Sendikal 

Sadakat 

1-5 yıl 87 2,420 ,342 G.Arası ,802 4 ,200 1,780 ,132 

6-10 yıl 94 2,357 ,383 G.İçi 44,030 391 ,113 

11-15 yıl 114 2,428 ,300 Toplam 44,832 395  

16 yıl ve üstü 60 2,501 ,282 
 

   

Toplam 41 2,392 ,370      

Sendikaya 

Karşı 

Sorumluluk 

1-5 yıl 396 2,417 ,337 G.Arası ,358 4 ,090 ,970 ,424 

6-10 yıl 87 2,805 ,306 G.İçi 36,090 391 ,092 

11-15 yıl 94 2,731 ,354 Toplam 36,448 395  

16 yıl ve üstü 114 2,805 ,259 
 

   

Toplam 60 2,796 ,289      

Sendika İçin 

Çalışmaya 

İsteklilik 

1-5 yıl 41 2,774 ,310 G.Arası 1,150 4 ,288 ,998 ,409 

6-10 yıl 396 2,783 ,304 G.İçi 112,709 391 ,288 

11-15 yıl 87 2,408 ,547 Toplam 113,859 395  

16 yıl ve üstü 94 2,386 ,572 
 

   

Toplam 114 2,432 ,529      

Sendikalılığın 

Önemine 

İnanma 

1-5 yıl 60 2,550 ,495 G.Arası ,653 4 ,163 1,121 ,346 

6-10 yıl 41 2,476 ,509 G.İçi 56,990 391 ,146 

11-15 yıl 396 2,438 ,537 Toplam 57,643 395  

16 yıl ve üstü 87 2,487 ,372 
   

 
Toplam 94 2,468 ,414         

 

 Tablo 3.26’ya göre, eğitim yöneticilerinin tüm alt faktörlerde sendikal bağlılık 

düzeyleri sendika üyelik süresine göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir. 

Tüm üyelik süresi grupları bakımından eğitim yöneticilerinin sendikal sadakat, sendikaya 
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karşı sorumluluk, sendika için çalışmaya isteklilik ve sendikalılığın önemine inanma 

faktörlerinde sendikal bağlılık düzeyleri istatistiksel olarak aynıdır. 

Tablo 3. 27 Eğitim Yöneticilerinin Sendikaya Bağlılık Düzeyi ile Alt Faktörler arasındaki 

Korelasyon 

  

Sendikal 

Bağlılık 

Sendikal 

Sadakat 

Sendikaya Karşı 

Sorumluluk 

Sendika İçin 

Çalışmaya İsteklilik 

Sendikalılığın 

Önemine İnanma 

Sendikal Bağlılık 1 ,920** ,524** ,831** ,789** 

Sendikal Sadakat  1 ,360** ,660** ,570** 

Sendikaya Karşı Sorumluluk   1 ,349** ,360** 

Sendika İçin Çalışmaya 

İsteklilik 
   1 ,625** 

Sendikalılığın Önemine 

İnanma 
        1 

**P<,01 

 

 Tablo 3.27’de sendikal sadakat, sendikaya karşı sorumluluk, sendika için 

çalışmaya isteklilik, sendikalılığın önemine inanma faktörleri ve sendikal bağlılık 

arasında ilişki olup olmadığı ve varsa ilişkinin düzeyine ilişkin yapılan korelasyon analizi 

sonuçları yer almaktadır. Korelasyon katsayısı -1 ile 1 arasında değişmekte olup mutlak 

değer olarak bu katsayı; 0,00-0,29 arasında ise zayıf düzeyde, 0,30-0,49 arasında ise 

düşük düzeyde, 0,50-0,69 arasında ise orta düzeyde, 0,70-0,89 arasında ise kuvvetli ve 

0,90-1,00 arasında ise çok kuvvetli düzeyde bir ilişki olduğu söylenebilir. Buna göre, 

hesaplanan korelasyon katsayıları istatistiksel olarak anlamlı ve 0,349 ile 0,920 arasında 

değişmekte olup sendikaya bağlılık düzeyleri arasında pozitif ilişkiler olduğu 

görülmüştür. Sendikaya bağlılık faktörlerinin birbiriyle doğrusal ilişki içerisinde olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Eğitim yöneticilerinin sendikaya bağlılık düzeyleri, çok kuvvetli 

derecede sendikal sadakat faktörüyle ilişkilidir (0,92). Faktörler arasında en yüksek ilişki 

sendikal sadakatle sendika için çalışmaya isteklilik arasında olup aralarında orta derecede 

bir ilişki vardır (0,66). Eğitim yöneticilerinin sendikaya bağlılık düzeyleri, sendikaya 

karşı sorumluluk faktörü ile orta derecede (0,52), sendika için çalışmaya isteklilik faktörü 

ile kuvvetli derecede (0,83) ve sendikalılığın önemine inanma faktörü ile de yine kuvvetli 

derecede (0,79) ilişki içerisindedir.  
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BÖLÜM IV. SONUÇ 

 

4.1. Sonuç 

 Araştırmaya katılanların özelliklerine bakıldığında; eğitim yöneticilerinin 

%41,9’u okul müdürü, %6,3’ü müdür başyardımcısı ve %51,8’i müdür yardımcısı olarak 

görev yaptığı; Eğitim yöneticilerinin %74’ünün erkek, %26’sının ise kadın olduğu; 

Eğitim yöneticilerinin %44,9’unun 31-40 yaş arasında oldukları, %39,4’ünün 41-50 yaş 

arasında oldukları, %8,3’ünün 51yaş ve üstünde, %7,3’ünün ise 30 ve altında yaşa sahip 

oldukları; Araştırmaya katılanların %48’i sınıf öğretmeni, %52’si ise branş öğretmeni 

olarak eğitim yöneticiliği yaptığı; Eğitim yöneticilerinin mesleki kıdemine bakıldığında 

ise katılımcıların  % 78’inin 11 yıl ve daha üzeri bir mesleki kıdeme sahip oldukları; 

Araştırmadaki sendikalı eğitim yöneticilerinin üyelik süreleri incelendiğinde ise, 

%23’ünün 1-5 yıl arası, %39,1’inin 6-10 yıl arası, %24’ünün 11-15 yıl arası, %13,9’unun 

ise 16 yıl ve üstü sendika üyeliği olduğu görülmektedir. 

 Araştırma sonuçlarına göre erkek eğitim yöneticilerin kadın yöneticilere göre 

sendikal bağlık düzeyleri daha fazladır. Eğitim yöneticilerinin sendikaya karşı 

sorumluluk faktöründe sendikal bağlılık düzeyi cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği; buna karşılık sendikal sadakat, sendika için çalışmaya isteklilik ve 

sendikalılığın önemine inanma faktörlerinde sendikal bağlılık düzeyleri cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir. Araştırmada erkeklerin sendikal sadakat, 

sendika için çalışmaya isteklilik ve sendikalılığın önemine inanma faktörlerinde sendikal 

bağlılık düzeyleri kadınlardan daha fazladır. 

 Araştırma sonuçlarına göre eğitim yöneticilerinin sendikalılığın önemine inanma 

faktöründe sendikal bağlılık düzeyi görev yaptıkları kurum türüne göre anlamlı bir 

farklılık gösterdiği; buna karşılık sendikal sadakat, sendikaya karşı sorumluluk ve sendika 

için çalışmaya isteklilik faktörlerinde sendikal bağlılık düzeyleri ise görev yaptıkları 

kurum türüne göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya 

çıkmaktadır. Ortaöğretim kurumlarında yöneticilik yapanların sendikalılığın önemine 

inanma faktöründe sendikal bağlılık düzeyleri, ilköğretim kurumlarında görev yapanlara 

göre daha fazladır. 
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 Araştırmamızda eğitim yöneticilerinin sendikaya karşı sorumluluk faktöründe 

sendikal bağlılık düzeyi, kurumundaki yöneticilik görevine göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği görülürken; sendikal sadakat, sendika için çalışmaya isteklilik ve 

sendikalılığın önemine inanma faktörlerinde ise sendikal bağlılık düzeyleri, kurumundaki 

yöneticilik görevine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir. Sendikalılığın 

önemine inanma faktöründe ise okul müdürlerinin sendikal bağlılık düzeyleri müdür 

yardımcılarından daha fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. 

 Araştırmaya katılan eğitim yöneticilerinin sadece sendikalılığın önemine inanma 

faktöründe sendikal bağlılık düzeyleri yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Buna göre anlamlı olan farklar 31-40 yaş grubu ile 41-50 yaş grubu ve 

51 ve üstü yaş grubu arasındadır. Diğer bir ifadeyle 41 ve üstü yaş grubundaki eğitim 

yöneticilerinin sendikalılığın önemine inanma faktöründe sendikal bağlılık düzeyleri, 31-

40 yaş grubundakilerden daha yüksek olduğu görülmektedir. 

 Araştırmaya katılan eğitim yöneticilerinin sendikal bağlılık düzeyleri bakımından 

üyesi olunan sendikaya göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmüştür. Buna göre 

Eğitim-Bir-Sen üyesi olan eğitim yöneticilerinin sendikal bağlılık düzeyleri, diğer 

sendikalara üye olan eğitim yöneticilerinden daha fazladır. 

 

4.2. Öneriler 

 

4.2.1. Araştırmacılara Öneriler 

  Sendikal bağlılığa neden olan sebepler araştırılabilir. 

  Sendikal faaliyetlerin öneminin 40 yaş üstünde anlaşılması ile ilgili nedenler 

araştırılabilir. 

  Okul Müdürlerinin sendikal bağlılık düzeylerinin diğer yöneticilere oranla fazla 

olmasının nedenleri araştırılabilir. 

  Erkek ve kadınların sendikal faaliyetlere katılım derecelerinin farklı olmasının 

nedenleri araştırılabilir. 
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4.2.2. Milli Eğitim Bakanlığına Öneriler 

  Kadın yönetici sayısının arttılması için kadınlara pozitif ayrımcılık yapacak 

yönetici görevlendirme yönetmeliği hazırlanmalıdır. 

  Sendikalı memurlar için ek ödemeler planlanmalı ve sendikal örgütlenmeyi 

kolaylaştıracak yasal düzenlemeler sağlanmalıdır. 

  Milli Eğitim Bakanlığı yapacağı planlamalarda yetkili sendikanın temsilcilerinin 

görüşlerini alarak daha etkili ve verimli şeffaf bir yönetim anlayışını benimsemelidir.  

 

4.3. Tartışma 

 Sendikaların etkin bir biçimde çalışabilmeleri için üyelerinin katkı sağlamaları 

gerekmektedir. Hak arama mücadelesinde sendikaların en büyük güç unsuru üyelerinin 

gösterdikleri bu etkililiktir. Sendika için üye sayısının çok olmasının tek başına önemi 

günümüzde pek kalmamıştır. Yapılacak eylemlerde fiili olarak katılım sağlayan üyelerin 

sayısı çok önemlidir. Diğer yandan sendikal bağlılık düzeyi, sendikaların etkinliğinin 

tahmin edilmesi, işyeri sendika temsilcilerine yönelik eğitim programlarının 

değerlendirilmesi, toplu sözleşme başarısının araştırılması ve sendika gücünün 

soruşturulması bakımından da bir ölçü niteliği taşımaktadır.  

 Sendikal faaliyetlerin sayısının fazla olması ve yüksek katılımla gerçekleşmesi 

sendikaya yeni üye getirmesi açısından da son derece önemlidir. Ancak sendikalı 

sayısının ve sendikalaşma oranının arttığı bu zeminde üyeleri sendikalarda tutmanın 

önem kazandığı bir döneme girildiği bilinmelidir. Kamu görevlileri sendikacılığında 

örgütlenme oranının %70 düzeylerinde olması dünya sendikaları örgütlenme oranları 

dikkate alındığında oldukça yüksektir.   

 Sendikal bağlılık üzerine oluşturulan hipotezler incelendiğinde, işçilerin sendikal 

bağlılık düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum sendikalar yönüyle, 

işçilerin sendika organlarına katılımında, işgücünü harekete geçirebilme kabiliyetinde, 

sendikal faaliyetlerin etkinliğinde ve üye sayısının arttırılmasında etkilidir. Günümüzde 

sıkça dile getirilen husus sendikaların eski önem ve güçlerini yitirdikleri yönündedir 

(Bilgin, 2003).  

 Sendikaların her zaman birlikte hareket edecekleri üyeleri mevcuttur. Bir 

bölümünün bağlılığının büyük kitlelere yayılması son derece önemli bir konudur. 
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Sendikaların, istekli olan üyelerinin çalışmalarını etkili ve kendileri için verimli şekilde 

kullanmaları gerekmektedir. Görev ve sorumluluklar paylaşırken ne kadar çok üye 

görevlendirilir ise o kadar etkili bir çalışma sağlamak mümkündür. Sendikanın 

çalışmalarda görev alan üyelerin bağlılıklarının daha fazla artması sağlanabilir. 

 Sendika üyeleri, sendikaya katılma kararlarının doğru olduğu, sendika 

üyeliğinden gurur duyduğu ve sendika için beklenin üzerinde çalışmaya istekli olduğu 

yönündeki ifadelere daha fazla katılmışlardır. Sendikalar açısından bakıldığında, üyeleri 

sendikalılığın önemine inandırmış ve sendika için gönüllü çaba harcayabilecek düzeye 

getirmişlerdir (Bayar, 2016).  

 Dar anlamda ise, sendikal bağlılık yaratmışlardır. Ancak, yine de sendikaların 

yaptıkları bazı faaliyetler üyelerin kişisel değerleri ve işi ile çatışmaktadır. Bu yönde 

çatışma durumlarında üyeler yaptıkları işi, sendikalarına tercih etmektedirler. Eğer 

yaptıkları iş, sendikasız bir ortamda çalışmayı gerektirecekse sendikayı kendileri için 

vazgeçilmez görmemektedirler. Bu yüzden sendika yöneticileri, kişisel çıkarları ve 

politik gelecekleri için sendikaları bir araç olarak kullanmamalıdırlar. Sendikaların 

faaliyetleri üye odaklı olmalıdır. Ülkemizde sendika yönetim ve organlarında erkek 

egemen bir yapının var olduğu ve sendikal faaliyetlere kadın çalışanların ilgisizliği 

bilinmektedir (Toksöz, 1994).  

 Eğitim yöneticilerinin sendikaya karşı sorumluluk faktöründe sendikal bağlılık 

düzeyi cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği; buna karşılık sendikal sadakat, 

sendika için çalışmaya isteklilik ve sendikalılığın önemine inanma faktörlerinde sendikal 

bağlılık düzeyleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir. Erkeklerin 

sendikal sadakat, sendika için çalışmaya isteklilik ve sendikalılığın önemine inanma 

faktörlerinde sendikal bağlılık düzeyleri kadınlardan daha fazladır. Bayar (2016) 

tarafından yapılan araştırmada da araştırmamıza benzer sonuçlar bulunmuştur. Bu sistem, 

kadınların sendikal bağlılıklarının da erkeklerden daha düşük düzeyde olmasına sebep 

olmaktadır. Kadınların sendikal bağlılıklarının daha düşük olması, çoğunlukla sendikal 

katılım ve sendikal faaliyetlere ilgisizlik ile ilişkilendirilebilir. Burada kritik olan nokta, 

‘kadınların sendikal bağlılık düzeylerinin düşük olması mı sendika organlarına katılımı 

etkilemekte, yoksa kadın katılımın düşük olması mı sendikal bağlılık düzeylerinin düşük 

olmasına sebep olmaktadır?’ sorusunun cevabındadır. Eğer sendika organlarına katılım 
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koşulları cinsiyet açısından demokratik bir yapıda ise, katılımın düşük olması, bağlılık 

düzeyinin düşük olması ile açıklanabilecektir. Diğer yandan, çalışma hayatında 

erkeklerin kadınlardan daha fazla yer aldığı da bir gerçektir. Kadınların sendikal bağlılık 

düzeyleri sadece sendikal sorumluluk alt boyutunda anlamlı bir farklılık içermektedir. 

Kadınlar, üyeliğin gerektirdiği görevleri yerine getirme ve sendika çıkarlarını koruma 

hususunda erkeklerden daha çok isteklidirler. Ülkemizin sosyal-kültürel yapısı da göz 

önünde tutulursa, sendika içi gerçek bir demokrasi kurulabilmesi için sendika organlarına 

kadın katılımının artırılması yönünde pozitif ayrımcılık yapılmalıdır.  

 Araştırmaya katılan eğitim yöneticilerinin sadece sendikalılığın önemine inanma 

faktöründe sendikal bağlılık düzeyleri yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. Buna göre anlamlı olan farklar 31-40 yaş grubu ile 41-50 yaş grubu ve 

51 ve üstü yaş grubu arasındadır. Diğer bir ifadeyle 41 ve üstü yaş grubundaki eğitim 

yöneticilerinin sendikalılığın önemine inanma faktöründe sendikal bağlılık düzeyleri, 31-

40 yaş grubundakilerden daha yüksek olduğu görülmektedir. 

 Bayar’ın (2016) çalışmasında farklı yaş grubundaki sendika üyelerinin, sendikal 

bağlılık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Bu sonuç üzerinde 

örneklem yaş gruplarının birbirine yakın oluşunun önemli bir etkisinin olduğu 

söylenebilir. Diğer bir etken ise, sendikal bağlılık yaratan sendika faaliyetlerinin tüm yaş 

gruplarınca aynı düzeyde sonuç vermesidir. Sendikaların farklı yaş gruplarına yönelik 

değişik faaliyetlerde bulunması üyelerin bağlılık düzeylerinde farklılaşmaya sebep 

olabilecektir. Özellikle, genç ve orta yaş gruplarına yönelik olarak çalışanları sendika için 

gönüllü çalışmaya itecek faaliyetlerin yapılması, ileri yaş gruplarına oranla daha etkin 

sonuç verebilecektir. Diğer yandan, sendika organlarında genç çalışanların daha fazla yer 

edinebilmesi, sendikal faaliyetlere katılımı arttırabileceği gibi etkinliğine de olumlu katkı 

sağlayabilecektir.  
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EK’LER 

EK 1. KİŞİSEL BİLGİ FORMU 

AÇIKLAMA 
 
Bu veri toplama aracının amacı İstanbul ilindeki Resmi Okullarda çalışan okul 

yöneticilerinin demografik özellikleri ile sendikal bağlılıkları arasındaki ilişkiyi 

araştırmak için bilgi toplamaktır. Bu araçta vereceğiniz cevaplar bilimsel amaçlar için 

kullanılacaktır. Lütfen forma isminizi yazmayın ve boş madde bırakmayınız. Zaman 

ayırdığınız için teşekkür ederim. 
 

Ali YALÇIN 
Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst.  

Eğitim Yönetimi ve Denetimi 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

 

1 -Hangi kurumda yöneticilik yapmaktasınız? 

( ) İlköğretim Okulunda 

( ) Ortaöğretim Okulunda 

( ) Lisede 

 
 
2- Yöneticilik göreviniz nedir? 
 
 
( )Okul Müdürü  ( ) Müdür Başyardımcısı  ( ) Müdür Yardımcısı 
 
 
3- Cinsiyetiniz  ( ) Erkek ( ) Kadın 
 
 
4- Yaşınız  ………. 
 
 
5- Medeni durumunuz  ( ) Evli  ( ) Bekâr ( ) Boşanmış 
 
 
6- Alanınız  ( ) Sınıf öğretmeni  ( ) Branş öğretmeni 
 
 
7- Mesleki kıdeminiz  ………. 
 
 
8- Üyesi olduğunuz sendika var mı?  ( ) Evet ( ) Hayır 
 
 
* Varsa Sendikanızın adı nedir? ………………………………………………….. 
 
 
7- Kaç yıldır sendikalısınız?  ………. 
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EK 2. SENDİKAL BAĞLILIK ÖLÇEĞİ 

SENDİKAL BAĞLILIK ÖLÇEĞİ 

LÜTFEN MADDELERİ İÇTENLİKLE 

CEVAPLAYINIZ 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

E
m

in
 d

eğ
il

im
 

K
at

ıl
m

ıy
o

ru
m

 

1- Kamu işverenini toplu sözleşme hükümlerine harfiyen uyup uymadığını izlemek, her sendika 

üyesine düşen bir sorumluluktur. 
      

2- Sendika yararına olabilecek bilgilere “kulak kabartmak” her sendikalının görevidir.       

3- İşyerinde yükselmek, sendikada kalmaktan daha önemlidir.       

4- Üyeler davranışta bulunurken sendikanın adını, imajını göz önünde bulundurmalıdırlar.       

5-Üyesi bulunduğum sendikaya fazla bağlılık duymuyorum.       

6- Şimdiki işim gibi bir iş yaptığım sürece, bu sendikanın üyesi olup olmamak benim için önemli 

değildir. 
      

7- Bir diğer memura itiraz hakkını kullanmada destek olmak veya yardım etmek, her sendika 

üyesinin görevidir. 
      

8- Sendikanın başarılı olması için normal olarak bir üyeden beklenenin çok üstünde çaba 

göstermeye hazırım. 
      

9-Yapacağım işin aynı özellikte olması koşuluyla sendikasız olarak da rahatlıkla çalışabilirdim.       

10-Bu sendikadaki üyelerin çoğuna fazla güvenim ve inancım yoktur.       

11-Arkadaşlarıma sendikamdan, üye olmak gereken önemli bir örgüt olarak bahsederim.       

12-Sendikaya üye olmak çok şey kazandırabilir.       

13-Sendikanın yayınlarını (bülten, vb.) okumaya değer bulmuyorum.       

14-Sendikaya yardımım dokunsun diye özel bir çalışma yapacağımı pek sanmam.       

15-Üyeler, sendikaya ödedikleri aidata karşılık yeterince yarar elde edemiyorlar.       

16-Sendikada aktif olmayarak, kamu işvereniyle ilişkilerimi geliştirmeyi düşünüyorum.       

17-Sendikaya katılma kararımın kendim için doğru bir adım olduğuna inanıyorum.       

18-Sendikaııın değerleriyle benim kişisel değerlerim birbirinden biraz farklıdır.       

19-İstendiği takdirde, sendika için kurulan bir komitede hizmet verebilirim.       

20-Sendika bülteninde yararlı bilgiler yer almıyor.       

21-İstendiği takdirde, sendikanın yerel şubesinde görev alabilirim.       

22-Sendikaya üye olmamın tek nedeni, yaptığım işin karşılığını (ücret artışı, terfi gibi) almayı 

garantilemektir. 
      

23-Sendikadan çok işime bağlıyımdır.       

24-Kamu işvereninin sözleşmeye uyup uymadığını izlemek üyenin değil, işyeri sendika 

temsilcisinin görevidir. 
      

25-Bu sendikanın bir parçası olmakla gurur duyuyorum.       

26-Bu güne kadar olanlara ve bundan sonra neler bekleyebileceğime dayanarak, bu işyerinde 

çalıştığım sürece bu sendikanın üyesi olarak kalmak niyetindeyim. 
      

27-Bu sendikanın başardıkları, kendini bir amaca adamış insanların neler yapabileceğinin iyi bir 

örneğidir. 
      

28-Bu sendikada, üyelerin isteklerine pek önem verilmiyor.       
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