
NEDEN SENDİKA?
NEDEN HABER-SEN?



NEDEN SENDİKA?
NEDEN HABER-SEN?

Basın, Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası 

Yayın Sahibi: 
Mesut BALCAN 

Genel Başkan (Haber-Sen Adına)

Yayın Editörü: 
Banu SAVAŞ 

Genel Basın Yayın Sekreteri

Yönetim Yeri
Maltepe Mahallesi Necatibey Caddesi No: 82/16 Kat: 8 Kızılay /ANKARA

T: (0312) 434 37 30-40 - (0533) 657 69 96 F: (0312) 434 37 10
www.habersen.org.tr - habersen@hotmail.com

Grafik Tasarım & Baskı
LOTUS LIFE AJANS 

REK.TAN.BAS.YAY.ORG.AMB.İTH.İHR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Harbiye Mh. Nisan Sk. No: 10/3 Çankaya - ANKARA

Tel: 0312 433 23 10 (pbx) Faks: 0312 434 03 56
info@lotusajans.com  www.lotusajans.com

Basım Yeri
Ankara / 2021

© Copyright 2021, Haber-Sen

Bu kitabın hakları Haber-Sen’e aittir. Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeden kitap-
tan alıntı yapılamaz; Haber-Sen’in yazılı izni olmadan radyo ve televizyona uyarlana-
maz; oyun, film, elektronik kitap, CD ya da manyetik bant haline getirilemez; fotokopi 
ya da herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz, yayınlanamaz ve dağıtılamaz.



İÇİNDEKİLER

NEDEN SENDİKA? ................................................................................................................... 5

Sendika nedir? ......................................................................................................................... 5

Sendikal demokrasi ............................................................................................................... 9

Birlik ve dayanışma ................................................................................................................ 9

NEDEN HABER-SEN? ............................................................................................................11

Haber-Sen ‘in  Amaçları Nelerdir? ...................................................................................14

Haber- Sen’in Çalışma İlkeleri ...........................................................................................15

Sonsöz ......................................................................................................................................16





5NEDEN SENDİKA? NEDEN HABER-SEN?

NEDEN SENDİKA? 

Sendikalar, belirli bir işkolunda çalışan emekçilerin tümünü kucaklamayı hedef-
leyen; din, dil, etnik kimlik, siyasi görüş vb. ayrımı yapmaksızın tüm emekçilerin 
ortak çıkarlarını ve taleplerini savunmayı temel alan; emekçilerin en eski, en 
yaygın ve en kitlesel birlik, mücadele ve dayanışma örgütleridir. 

Sendikalar, aynı zamanda, emekçilerin ortak ekonomik, toplumsal ve demokra-
tik çıkarlarını kazanmak, korumak ve geliştirmek amacıyla kurdukları hak arama 
ve kazanma örgütleridir. 

Emekçi sınıfların sahip olduğu en önemli örgütlenmelerin başında gelen sendi-
kalar, ilk kuruldukları yıllarda işçiler arasında birlik, dayanışma ve yardımlaşma 
işlevi görmüştür. Kapitalizmin gelişmesiyle birlikte işçilerin çalışma ve yaşam 
koşullarının ağırlaşması, sendikaları aynı zamanda kapitalizmin yarattığı olum-
suzluklara ve eşitsizliklere karşı mücadele etmenin en önemli araçları haline 
getirmiştir. 

Sendika ve sendika benzeri örgütlerin kurulması, kapitalist üretim ilişkilerinin 
gelişmesi ile birlikte artmıştır. Sanayi devriminin ilk yıllarında hiçbir sosyal poli-
tika önlemi veya yasal düzenlemeyle korunmayan, kapitalizmin vahşi sömürüsü 
karşısında yalnız kalan işçiler, öncelikle yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmek 
için kendileriyle aynı koşullarda çalışan arkadaşlarına güvenmiştir. 

Fabrikalarda son derece zor koşullarda çalışan işçiler, daha önce birbirleri ile re-
kabet ederken, haklarını kazanmak için aralarındaki rekabete son vermeye ve 
işyerlerinde birlikler kurarak birleşmeye başlamışlardır. İşyerlerinde fiilen kuru-
lan bu birlikler zaman içinde sendika adını almıştır. 

Sendika nedir?

Sendikalar üyelerinin ekonomik, toplumsal, demokratik, siyasal hak ve çıkarları-
nı kazanmak, korumak ve geliştirmek amacıyla oluşmuş birlik, mücadele ve da-
yanışma örgütleridir. Emekçilerin ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel vb. çıkarları 
birbirinden ayrı düşünülemez. Her ekonomik hak talebi aynı zamanda siyasal 
bir karakter taşımaktadır. Örneğin eğitim ve bilim emekçilerinin maaş artışı ta-
lebi özünde ekonomik bir talep olmakla birlikte, muhatap siyasi iktidar olduğu 
için siyasal nitelik taşımakta, siyasi iktidarın bu konuda vereceği her karar, talep-
lerimizin siyasal nitelik taşımasına neden olmaktadır. 
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Sendikalar, seçimlerle oluşturulmuş olan örgütsel yapıları içinde, üyelerinin hak 
ve çıkarları temelinde karar süreçlerini işleten kurumlardır. Bu anlamda sendi-
kaların sermayeden, devletten ve siyasal partilerden bağımsız olması gerekir. 

Kimden Bağımsız? 

 1. Sermayeden

 2. Devletten

 3. Siyasi Partilerden

Sendikalar, işçi ve emekçi sınıfların en önemli, en etkili mücadele araçları ara-
sındadır. Sermaye, devlet ve onların siyasal partileri, bu araçların denetimini ele 
geçirmek ve sendikal mücadeleyi sınırlandırmak için tarih boyunca her dönem 
özel bir çaba harcamıştır. Bu çaba aynı zamanda, emekçilerin birbiriyle rekabet 
etmesini ve bölünmesini, patronlar ya da siyasi iktidarlar karşısında onları zayıf-
latmayı hedeflemiştir. 

Emekçilerin ve sendikal hareketin bağımsızlığı, güçlü sendikal örgütlülükler 
yaratmanın ve kapitalist sömürü mekanizmasının altında ezilen işçi ve emekçi-
lerin birliğinin sağlanmasının temel koşuludur. Bu nedenle sınıf mücadelesinin 
aracı ve zemini olarak sendikalar devletten, sermayeden ve emek düşmanı siya-
si partilerden bağımsız olmak zorundadır. 

Sendikalar, neden sermayeden bağımsız olmalıdır? Çünkü sendikalar sermayenin 
değil, emeğin ve emekçilerin çıkarlarının savunucusudur. Emeğin çıkarları ise 
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sermayenin çıkarları ile taban tabana zıttır. Sermaye ile emek arasında uzlaşmaz 
karşıtlıklar vardır. Bu nedenle sendikalar, sermayeden bağımsız olmak zorunda-
dır. Sermayenin çıkarlarını savunan üyelerinin çıkarları yerine, patronların ya da 
hükümetlerin çıkarlarını savunan sendikalara ‘uzlaşmacı’, ‘işbirlikçi’, ‘yandaş’ an-
lamına gelen ‘sarı sendika’ denilmiştir. Sermayeden ve onun siyasal temsilcile-
rinden (hükümetlerden) mutlak anlamda bağımsız olmayan bir yapının gerçek 
bir sendika olması mümkün değildir. 

Sendikalar neden devletten bağımsız olmalıdır? Sendikalar, devletin güdümünde 
olan, devletin ya da onun yürütme organı hükümetin bir parçası gibi çalışan 
örgütler değildir, olmamalıdır. Çünkü devlet, ortaya çıkışı ve tanımı gereği ege-
men sınıfın emekçiler üzerinde oluşturduğu sömürü ve egemenlik ilişkilerini 
süreklileştiren en güçlü baskı, denetim ve yönetim aygıtıdır. Kapitalist toplum-
da devlet, emek ile sermaye arasında sınıfsal bir tercihin sonucu olarak ortaya 
çıkmış ve mülk sahiplerinin, sermayenin çıkarlarının savunulması ve korunması-
nı sağlamak için örgütlenmiştir. Adaletin bile mülkün temeli olduğu bir ülkede, 
büyük bölümü yaşamını çalışarak kazanmak zorunda olan emekçilerin örgüt-
lendiği sendikaların devletten ayrı ve bağımsız örgütlenmesi şarttır. 

Örneklerine tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de rastladığımız hükümet 
güdümünde kurulan yandaş sarı sendikalar, gerçekte emekçilerin birleşik ve ör-
gütlü mücadelesini bölmek ve onları bu mücadelede zayıf düşürmek amacıyla 
kurulmuştur. 
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Sendikalar, neden siyasi partilerden bağımsız olmalıdır? Sendikalar içinde en tar-
tışmalı konuların başında sendikaların siyasi partilerle ilişkilerinde öne sürülen 
‘bağımsızlık’ konusunun nasıl ele alınması gerektiği gelmektedir. Öncelikle be-
lirtmek gerekir ki, sendikalar her türlü emek düşmanı siyaset ve kurumlardan 
örgütsel, siyasal ve ideolojik olarak (dünya görüşü olarak) bağımsız olmak zo-
rundadır. 

Savunduğu değerler ve pratiği ile emek mücadelesinin içinde yer alan, sendi-
kaların hak arama mücadelesinde yanlarında olan parti ve kurumlarla ilişkilerde 
söz konusu olan bağımsızlık ‘örgütsel bağımsızlık’ tır. Örgütsel bağımsızlık, bir 
sendikanın doğrudan doğruya bir siyasi parti ile arasında organik, doğrudan bir 
bağın olmamasını ifade etmektedir. Bunun anlamı, sendikaların sadece kendi 
tüzüklerine bağlı olarak, seçilmiş karar organları ile üyelerinin kısa, orta ve uzun 
vadeli çıkarlarına uygun kararlar alması ve mücadele etmesi, herhangi bir siyasi 
parti ya da kurumdan emir ya da talimat almamasıdır.

Sendikaların siyasal partilerin yan örgütü olarak düşünülmesi onun kitlesel bir 
sınıf örgütü olma özelliği ile bağdaşmaz. Çünkü sendikaların partilerle organik 
bütünleşme içine sokulması emekçilerin en geniş kesimlerinin sendikalar çatısı 
altında birleşmesini engellemekten başka bir sonuç ortaya çıkarmaz. 

Bir sendikanın, bir partinin kayıtsız şartsız güdümünü kabullenmesi, onun emir 
veya direktifleriyle hareket etmesi, o sendikanın büyümesi ve güçlenmesini zor-
laştırır. Bu anlamda örgütsel bağımsızlık bir sendikanın;

• Kendi ilkeleri içinde, 

• Kendi üyelerinin ve genel kurulunun denetimi altında, 

• Seçilmiş organlarıyla, 

• Hiçbir örgüt dışı yerden emir ve buyruk almadan işlemesi; 

• Kendi organlarında, kararlarını demokratik bir biçimde alıp uygulaması 
anlamına gelmektedir.

Sendikalar için bağımsızlık; ülke sorunların çözümlenmesi ve emekçi sınıfın çı-
karlarının gerçekleştirilmesi yönünde diğer meslek örgütleriyle, sendikanın ör-
gütsel bağımsızlığını kabul eden siyasi partilerle ortak taleplerle ortak eylemler 
yapılmayacağı, birlikte mücadele edilmeyeceği anlamına gelmemektedir. Çün-
kü emekçilerin ortak çıkarları ve amaçları yönünde gerçekleştirilecek olan her 
ortak eylem, aynı zamanda sendikaların ekonomik, toplumsal, demokratik ve 
siyasal rollerinin onlara yüklediği önemli bir sorumluluktur. 
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Ayrım yapmaksızın bütün emekçilerin hak ve talepleri için mücadele eden sen-
dikaların gerçek birer emekçi örgütü olduğundan kuşku duyulmaz. Sendikalarla 
emekten yana siyasi partiler arasında siyasal görüş ve ideolojik yakınlık olması 
doğaldır. Burada önemli olan emekçilerin, emeğin çıkarlarını savunan, emekçi-
lerin ekonomik, toplumsal ve siyasal taleplerini kendi talepleri haline getirerek 
mücadelesini güçlendirmeyi amaçlayan siyasi partilerle mi yoksa sınıfsal kökeni 
ve çıkarları açısından emek mücadelesinin tam karşısında bulunan, emek karşıtı 
partilerle mi yakınlık kurulacağıdır. Bu konuda gösterilen tutumlar, sendika-si-
yaset ilişkisinin doğru şekilde kurulabilmesi açısından önemlidir. 

Sendikal demokrasi 

Birlik, dayanışma ve mücadele örgütü olan sendikalar, gerek yapı ve gerekse 
işleyiş olarak ayrım gözetmeksizin, sendika tüzüğünü kabul eden bütün emek-
çilerin katılımına ve eleştirisine açık, demokratik örgütlenmeler olmak zorun-
dadır. 

Sendikal demokrasi, her şeyden önce sendika üyelerinin sendikayı temsil ede-
cek ya da yönetecek kişi ve organları özgür ortamlarda, gerekli örgütsel katılım 
araçlarıyla ve demokratik biçimde belirlemesi, seçmesi demektir. Bu anlamıyla 
sendikal demokrasi yalnızca bir seçim veya oylama düzeni olarak görülmeme-
lidir. 

Sendikal demokrasinin diğer ve en önemli ilkelerinden biri de kararların hazır-
lanması, alınması ve uygulanmasına mümkün olan en geniş emekçi kitlesinin 
en etkin şekilde karar ve uygulama süreçlerine katılımının sağlanmasıdır. 

Birlik ve dayanışma 

Emekçilerin yüzyıllardır sürdürdüğü insanca yaşam, daha iyi çalışma koşulları, 
eşitlik, özgürlük ve demokrasi mücadelesi aynı zamanda hak ve özgürlükleri 
elde etme mücadelesidir. Emekçilerin talepler etrafında birlik ve dayanışmasını 
sağlayan, hak ve özgürlüklerin kazanılması sürecinde en etkili mücadele araçla-
rın başında sendikalar gelmektedir. Emekçilerin mevcut haklarını koruması ve 
sendikaları aracılığıyla yeni haklar kazanması için sadece haklı olmaları, güçlü 
görünmeleri yeterli değildir.  

Emekçilerin taleplerini gerçekleştirebilmek için haklı olmaları yeterli midir? İçinde 
yaşadığımız ve çeşitli sorunlarla boğuştuğumuz yaşam koşullarında belirli bir 
hakkı elde edebilmek için haklı olmak tek başına asla yeterli değildir. Emek-
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çilerin haklarını elde edebilmeleri için aynı zamanda güçlü olmaları gerekir. 
Emekçilerin en büyük gücü ise örgütlülüğü, sendikası, örgütlü mücadelesidir. 
Emekçilerin temel haklarını elde etmesi, ilk ortaya çıktığı günden bu yana ver-
diği örgütlü mücadele sonucu gerçekleşmiştir. Bu anlamda demokratik haklar 
ve özgürlükler mücadelesinin, bugün geçmişe oranla daha fazla önem kazan-
mıştır. 

Emekçilerin sayılarının çok olması güçlü olmaları için yeterli midir? Emekçilerin 
sayılarının çok olması güçlü olmak için gereklidir, fakat yeterli değildir. Elbette 
herkes güçlü olmak ister. Ama güçlü olmak için benimsenen yöntemler farklı 
olabilir. Kimileri hemşericilik temelinde bir araya gelerek, kimi siyasi çevresi ile 
kimi başka bir temelde birleşerek kendini güçlü hissedebilir. Ancak bu birlikte-
likler, işyerlerinde, üretim alanlarında her gün benzer sorunlarla boğuşan, pek 
çok yönden baskı altında tutulan, zaman zaman şiddete uğrayan emekçilerin 
giderek ağırlaşan sorunlarına çözüm bulabilmesi için yeterli değildir. Bu ne-
denle, emekçilerin güçlü olması için gereken en önemli koşul, işyerindeki tüm 
emekçilerin sorunları etrafında birleşmesinden ve sendikalarda örgütlenmesin-
den geçmektedir.

Sorunların büyük bölümü, emek-sermaye çelişkisinin en açık şekilde yaşandı-
ğı işyerlerinde yaşanmaktadır. Giderek ağırlaşan sorunların çözülebilmesi ise, 
ancak işyerinde benzer sorunları yaşayanların ortak talepler etrafında bir araya 
gelmesi, mücadeleci sendikalarda örgütlenerek bugünlerine ve geleceklerine 
örgütlü mücadele içinde sahip çıkmasıyla mümkündür. 

Bugün işyerlerinde benzer koşullarda çalışan emekçileri faklı siyasi görüşten, 
farklı inançtan, farklı etnik kökenlerden geliyor olsa da, işyerlerimizde ve günlük 
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yaşantımızda yaşanan sorunlar büyük ölçüde ortak sorunlardır. Bütün farklılık-
larımıza rağmen, çalışma ve yaşam koşulları açısından benzer durumda olan 
emekçilerin sorunlarına kalıcı çözümler üretmesi için tek çıkar yol, farklılıkları-
mızı zenginlik olarak görüp, ortak çıkarlarımız etrafında mücadeleci sendikalar-
da örgütlenmektir. 

Sendikalar, sadece ekonomik ve sosyal haklar için mücadele eden, ülkede yaşa-
nan ve sendikaların üyelerini şu ya da bu şekilde etkileyen her türlü sorun sen-
dikaların da mücadele başlıklarından birisi olmak zorundadır. İşsizlik, yoksulluk, 
demokratikleşme ve Kürt sorunu gibi yıllardır ülke gündeminin ilk sıralarında 
bulunan temel demokrasi sorunlarının çözümü ile emekçilerin hak ve çıkarları 
arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkiler görülmeden yaşadığımız sorunların ka-
lıcı olarak çözülmesi mümkün değildir. 

NEDEN HABER-SEN?

Haber-Sen (Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası), basın yayın ve 
iletişim hizmet işkolunun en güçlü ve etkin sendikasıdır. Sendikamız, TRT,  PTT, 
İletişim Başkanlığı ve RTÜK de örgütlüdür. 67 ilde şube ve temsilcilik düzeyinde 
temsil edilmektedir.
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Haber-Sen, 80’li yılların sonunda başlayan kamu emekçilerinin sendikalaşma 
mücadelesinde Tüm Haber-Sen’den aldığı birikimi bugünlere taşıyor. Tüm Ha-
ber-Sen’in kurulmasından önce iş kollarımızda örgütlenme geleneği azdı.  Sen-
dikalaşmanın olmadığı alanlarda örgütlenme, derneklerle başlamıştır. 

Özellikle PTT çalışanların bir araya gelip kurduğu ÇAYAD’ın  sendikalaşmada  
rolü büyüktür. Tüm Haber-Sen’in kuruluş temelleri bu dernekte ve 1989 bahar 
eylemlerinde atıldı. 16 Ocak 1992’ de Tüm Haber-Sen, iş kollarımızın ilk sendika-
sı olarak kuruldu. Böylece “Hak verilmez alınır; üreten biziz, yöneten de biz 
olacağız” ülküsüyle, fiili ve meşru bir mücadele başladı.  

Tüm Haber-Sen, kısa sürede 40.000 üye ve 55 şubeye sahip bir sendi-
ka olarak sendikal mücadelenin kilometre taşlarından biri haline geldi. 
Bu örgütlü güç, siyasal iktidar çevrelerini korkuttu. Sonucunda Tüm Haber-Sen, 
çalışanların örgütlü mücadelesinden çekinenler tarafından 25 Mayıs 1995 tari-
hinde kapatıldı. 

Ancak kapatma kararı bizleri sindirmek bir yana, kararlılığımızı ve direncimizi 
daha da artırdı. Sendikal mücadelemizdeki kararlılığımızla 16.Ocak.1996’da Ha-
ber-Sen’i kurduk.

AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) 21 Şubat 2006 tarihinde verdiği karar-
la, Tüm Haber-Sen’in kapatılmasını hukuka aykırı buldu ve Türkiye’ yi mahkûm 
etti. Böylece özelde bizlerin, genelde ise kamu emekçilerinin verdiği mücadele-
nin haklılığı ve meşruiyeti bir kez daha kanıtlandı. 

Haber-Sen, işte bu onurlu mirasın temsilcisidir.

Haber-Sen, basın yayın ve iletişim iş kolunda görev yapan tüm basın yayın ve 
iletişim emekçilerinin üye olabildiği bir sendikadır. Sendikamız, ırkına, siyasal 
düşüncesine, inancına, cinsiyetine bakmaksızın tüm emekçilerin birliği için mü-
cadele eder. Tüm basın yayın ve iletişim işkolu emekçilerini Haber-Sen’e katıl-
maya çağırır.

Haber-Sen, kamu emekçileri sendikal hareketinde umudun ve mücadelenin adı 
olan KESK’in (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) ve UNI’nin (Ulusla-
rarası Kamu Çalışanları Sendikaları Federasyonu) üyesidir. Konfederasyonumuz 
KESK; DİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ile birlikte, ITUC’un (Uluslararası Sendikalar Konfe-
derasyonu) ve ETUC’un (Avrupa Sendikalar Konfederasyonu) üyesidir.

HABER-SEN; bütün anti demokratik uygulamalara, baskılara, hukuk dışılığa rağ-
men, on beş yıllık direniş ve mücadele birikiminin ifadesi olarak kendisini bu 
günlere taşımıştır.
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HABER-SEN; demokratik işleyişi, örgütsel bağımsızlığı, üyenin karar ve faaliyet 
süreçlerine katılımını esas alan işkolunun tek demokratik sendikasıdır.

HABER-SEN; Meslek, Özlük Hakları ve Hukuksal alanda yaptığı çalışma ve müca-
dele ile bugünden birçok kazanıma imza atmış bir sendikadır.

Haber-Sen ‘in Amaçları Nelerdir?

a. Çalışma yaşamında ve hayatın diğer alanlarında üyelerin ve tüm emek-
çilerin ekonomik, demokratik, sosyal-kültürel, hukuksal-siyasal, mesleki 
özlük haklarını ve çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi,

b. Evrensel İnsan Hakları belgesine dayanan uluslararası hukuk ve sözleşme-
lerden doğan bütün hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirmeyi,

c. Emekçi çıkarlarının aynı zamanda tüm toplumun da çıkarları olduğu 
gerçeğinden hareketle mal ve hizmetin üretim ve paylaşım süreçlerine 
emekçilerin denetiminin ve katılımının sağlanması,

d. Toplumsal servetin yaratılması ve paylaştırılmasında emekçiler lehine 
müdahale edilmesini,

e. Çalışma yaşamının ve emek süreçlerinin her aşamasında emekçilerin du-
rumunu iyileştirmeyi, iş yaşamının fiziki koşulları ile hizmet özelliklerini 
uygun hale getirmeyi, denetlemeyi, iş kazalarını, meslek hastalıklarını 
engellemeyi, sosyal güvenlik esasına uygun çalışmayı yaygınlaştırmayı ve 
engellilerin çalışma yaşamına en uygun koşullarda katılımını sağlamayı 
ve engelli üyelerin korunup desteklenmelerini,

f. (Değişik:26-27/04/2014 Tarihli 5. Olağan Genel Kurul Kararı) Evrensel de-
ğerleri gözeten ve yerel farklılıkları zenginlik olarak kabul eden, savaşsız 
ve sömürüsüz bir dünya hedefiyle ülkemizde ve dünyada kalıcı barışın 
sağlanması için katkıda bulunmayı, her türlü baskıcı yönetime karşı de-
mokrasinin tüm kurum ve kuralları ile yerleşmesini, faşizme karşı demok-
rasiyi, emperyalizme karşı bağımsızlığı, gericiliğe karşı bilimselliği, baskı-
ya karşı özgürlüğü, ırkçılığa karşı halkların eşitliği, özgürlüğü ve kardeşliği 
için mücadele etmeyi,

g. Uluslararası düzeyde emeğin birlik ve dayanışmasını sağlamak için çaba 
göstermeyi, sendikanın amaçları doğrultusunda uluslararası emek örgüt-
leriyle ilişkiler kurmayı ve geliştirmeyi,
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h. (Değişik:26-27/04/2014 Tarihli 5. Olağan Genel Kurul Kararı) Ataerkil sis-
tem ve onun yarattığı zihniyet ile politik alanı sorgulayarak, cinsiyet öz-
gürlüğünü ve eşitliğini sağlamayı esas almayı, ulusal ve uluslararası kadın 
örgütleri ile işbirliği yapmayı, kadın üyelerin çalışma yaşamında ve sendi-
kada kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarına çözümler üretmeği, yeni 
haklar elde etmeleri için pozitif destek sunmayı,

i. (Değişik:26-27/04/2014 Tarihli 5. Olağan Genel Kurul Kararı) Özgür ve de-
mokratik bir basın-yayın ve iletişim anlayışından hareketle; tüm bireyle-
rin ana dilinde bilgi edinme, düşünce ve görüşlerini özgürce ifade etmek 
için basın-yayın araçlarından ve kamu hizmetlerinden eşit şekilde yarar-
lanmasını, basın-yayın, iletişim ve haberleşme hizmetlerinin ana dilinde 
sunulmasını, hizmet kolundaki emekçilerin her türlü siyasi otorite baskı-
sından bağımsız görev yapabilmeleri için kamu basın-yayın, iletişim ve 
haberleşme kuruluşlarına tam özerklik sağlanmasını,

j. Emekçilerin mücadele tarihini ifade eden günlerde eylem ve etkinliklerde 
bulunmayı,

k. Tüm emekçilerin ortak örgütlenmesini sağlayacak düzenlemeler için her 
türlü çabayı göstermeyi ve Haber-Sen çatısı altında iş kolumuzda çalışan 
işçi, memur, taşeron işçisi ayrımı yapmaksızın tüm emekçileri örgütleme-
yi,

l. İşkollarından emekli olanların, istekleri halinde sendikaya üye olmaları-
nın; zorunlu organlara seçme ve seçilme haklarının önündeki engelleri 
kaldırmak amacıyla yasal düzenlemelerin yapılması için çaba göstermeyi,

m. Üyelerinin; yaptıkları işe, harcadıkları emeğe uygun ve insanlık onuruna 
yaraşır şekilde yaşamalarını sağlayacak adil bir ücret almalarını amaç edi-
nir.

Haber- Sen’in Çalışma İlkeleri

a. Sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışından hareketle, örgüt içi demokrasiyi te-
mel örgütlenme ilkesi olarak benimser tüm üyelerinin söz, yetki ve karar 
sahibi olabilmeleri için doğrudan demokrasi mekanizmalarını geliştirir.

b. Tüm emekçilerin siyaset yapma hakkını ve siyasal örgütlenme özgürlü-
ğünü savunur. Her düzeydeki mücadelede emekten yana taraftır. Devlet 
ve sermayeden bağımsızdır. Ayrıca siyasi parti kurum ve kuruluşlardan 
örgütsel olarak bağımsızdır.
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c. Üyelerinin irade ve inisiyatifi temelinde, demokratik merkeziyetçi bir iş-
leyişi,

d. (Değişik:26-27/04/2014 Tarihli 5. Olağan Genel Kurul Kararı) İnsan hakları 
ve temel özgürlüklerin bütünlüğü içinde; dil, ırk, mezhep, din, siyasal dü-
şünce, etnik köken, cinsiyet ve felsefi düşünce ayrımı yapmamayı,

e. Hizmet kolu temelinde örgütlenmeyi,

f. Demokratik bir sendikacılığın yaratılmasını, tüm emekçilerin toplu söz-
leşme ve grev haklarından eksiksiz olarak yararlanmasını, iş güvencesinin 
sağlanmasını ve insanlık suçu olan lokavt’ın kaldırılması için mücadele 
etmeyi,

g. Ekolojik denge ile tarihi ve kültürel çevreyi korumayı ve üretim süreçleri 
içerisinde zarar görmemesini sağlayacak sendikal inisiyatifleri geliştirme-
yi ve herkesin doğal zenginlik ve kaynakları ekolojik ilke temelinde kul-
lanma hakkını savunur.

h. Amaç ve ilkelerini hayata geçirebilmek için, ulusal ve uluslar arası düzey-
de açık ve kapalı yer toplantıları, gösteri, eğitim etkinlikleri, kurs, seminer, 
panel, şenlik, festival vb. eylem ve etkinlikleri düzenler. Konukevi, eğitim 
ve dinlenme tesisleri kurar.

i. Tüm emekçi Sendikaları ile tüm emekçi kesimlerinin hak ve çıkarları doğ-
rultusunda mücadeleyi fiili ve meşru bir temelde yürütür. Sendikal hak ve 
özgürlükleri yasaklayan kısıtlayan her türlü engel ve düzenlemelere karşı 
mücadele eder.

j. Emekçilerin ulusal ve uluslar arası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağ-
lamak için çaba göstermeyi bu amaca ulaşmak için ulus ve uluslar arası 
emek örgütleriyle ilişkiler kurmayı ve geliştirmeyi ilke edinir.

Sonsöz

Sendikaları ortaya çıkaran temel neden, bugün de geçerliliğini korumaktadır. 
Emekçilerin ortak çıkarları etrafında bir araya gelmesi ve daha iyi çalışma koşul-
ları, daha iyi bir yaşam için mücadele iki yüzyıl öncesinde ne kadar önemliyse, 
bugün de aynı derecede önemli ve değerlidir. Bugünün dünden farkı, dünyada 
ve Türkiye’de yaşanan sendikal mücadelede yaşanan başarı ve başarısızlıklar, 
emekçilere çok sayıda örnek ve deneyim bırakmış olmasıdır. 
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Özellikle son yıllarda açıkça görüldüğü gibi, uluslararası sermayenin amacı çok 
açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Sermayenin ulaşmak istediği en önemli 
hedeflerden birisi; işçi ve emekçilerin hakları, halkların bağımsızlıkları, dinsel 
farklılıklar ve benzeri hiçbir kaygı ve engel tanımaksızın tüm dünyada, kendi 
koyacağı kurallar dışında hiçbir kural ve yasaya tabi olmadan egemen olmaktır. 
Bu kuralsızlığa, işçi ve emekçilerin yasalara ve anayasalara geçmiş sosyal hakla-
rın ortadan kaldırılması da dâhildir. Son yirmi yıldan bu yana süren, yoğunluklu 
olarak da son on yıldır işletilen uluslararası ve ulusal ölçekte saldırı mekanizma-
ları bu durumun en açık göstergeleridir. 

Türkiye’de dünyanın pek çok bölgesinde yaşandığı ve bilindiği gibi, en gelişmiş 
ülkelerde bile emekçilerin çalışma ve yaşam koşulları giderek daha da kötü-
leşmiş, ücretler düşmüş, iş güvencesi ve sosyal haklar bakımından önemli hak 
kayıpları yaşanmıştır. Bunun da ötesinde sadece işçi, emekçi hakları değil; tüm 
halk kesimlerini ilgilendiren parasız eğitim ve sağlık hakkı, sosyal güvenlik vb 
anayasalara geçmiş haklar da önemli oranda tahribat yaratılmış, gerilemeler 
yaşanmıştır.  

Türkiye’de sendikal alanda yaşanan gelişmeler, sendikaların ayrım yapmaksızın 
bütün emekçileri birleşme ve mücadeleye çekme görevini yerine getirmedikçe, 
üyelerini bu doğrultuda eğitip örgütleyen örgütler haline gelmedikçe gerçek 
birer mücadele örgütü olamayacaklarını göstermektedir. Sendikal hareketin bu 
noktadaki ihtiyacı, sadece sendika üyelerinin değil; sendikalı sendikasız, statü 
farkı gözetmeksizin işyerlerindeki bütün emekçilerin, kararların alınmasından 
uygulanmasına kadar bütün süreçlere aktif olarak katılması ve birlikte mücade-
le anlayışının işletilmesinden geçmektedir. 

Özellikle son yıllarda yaygın olarak dillendirilen iddiaların aksine, emekçilerin 
birlik, dayanışma ve mücadele örgütü olan sendikaların önemi günümüzde 
daha da artmıştır. Sendikalar, başta işyeri örgütlenmeleri olmak üzere tüm ör-
gütlenme ve işleyiş mekanizmalarını, daha güçlü, daha mücadeleci ve her ko-
şulda emeğin haklarını savunabilecek şekilde biçimlendirmek zorundadır. Bu 
başarılabildiği ölçüde, bugün çeşitli düzeylerde örgütlenme sorunu yaşayan 
pek çok sendika, gerçek birer mücadele örgütü haline gelebilecektir. 

Haber-sen, basın-yayın, iletişim ve haberleşme işkolunda örgütlü bir sendika 
olarak Türkiye’de en eski ve en güçlü örgütlenme ve mücadele geleneğine 
sahip bir sendikadır. Kamuda basın-yayın, iletişim ve haberleşme kolundaki 
emekçilerini ilgilendiren her konuda taraf olarak yer almakta ve emekçileri ilgi-
lendiren ve onları etkileyen her konuda emek ve demokrasi güçlerinin birleşik 
mücadelesini savunmaktadır.
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MÜCADELE ETTİK, 

MÜCADELE EDİYORUZ, 

MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ,

HABER-SEN’E KATIL, DEĞİŞTİRELİM!
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