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Sendikal Bağlılık, Algı, Memnuniyet ve Beklenti Araştırması

Örgütlü toplum, yöneten toplumdur; örgütsüz toplum ise yöne-
tilendir. Örgütlü toplumun başarısı ise, örgüt ile yönetim ve çalışan-
lar arasındaki uyum ve bağlılıktır. Çalışanların örgüte bağlılığı, sahip 
oldukları ideoloji ve dünya görüşüne yakınlık, temel ilke ve prensip-
lerle doğru orantılıdır. Bir çalışanın kendi ideolojisine sahip örgütte 
başarılı olma oranı daha yüksekken, bu durum örgüt üyeleri için de 
aynı şekildedir.

Sivil toplum kuruluşuna üye olacak bireyler, öncelikli olarak 
beklentilerinin karşılanıp karşılanmayacağına, ayrımcılık yapılıp ya-
pılmayacağına ve hak ettiği değerin verilip verilmeyeceğine bakmak-
tadır. Bunların gerçekleştiğini gördüğü zaman, bireyin örgüte bağlılı-
ğı ve memnuniyeti artmaktadır.

Gerçekleştirdiğimiz, ‘Sendikal Bağlılık, Algı, Memnuniyet ve 
Beklenti Araştırması ile üyelerimizin bizden beklentilerini, sendikaya 
bağlılıklarını, memnuniyetlerini ve aidiyet duygularını gördük.

TAKDİM
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Çıkan sonuçlar göstermiştir ki, talepleri kazanıma dönüştürmey-
le sendikal başarısını ispatlayan Sağlık-Sen, diğer sosyal faaliyetleriy-
le de üyelerinin aidiyet duygularını ve memnuniyetini artırmıştır. Bu 
artış, beklentilerin de artmasına sebep olurken, bu da bizi üyelerimiz 
ve ülkemiz için daha çok çalışmaya sevk etmiştir.

Üyemiz, ülkemiz ve insanlık için yaptığımız ve adını değerler 
sendikacılığı olarak adlandırdığımız sendikacılığımızın başarılı olma-
sı, bizleri memnun etmiştir.

Araştırmamızda, üyelerin sendikadan öncelik olarak beklentile-
rinin; iyi bir toplu sözleşme, sendikanın çalışan olarak üyelere değer 
vermesi ve hiçbir şekilde üyeler arasında ayrımcılık yapılmamasını 
istemesi çok önemli bir noktaya bir kez daha dikkat çekmiştir. Bu 
nokta ise varlık sebebinin öneminin ortaya çıkmış olmasıdır. İnsanlar, 
sendikadan öncelikli olarak sendikacılık yapmasını beklemektedir. Bu 
beklenti karşılandığı takdirde, bağlılık ve memnuniyet artmaktadır.

Biz, Sağlık-Sen olarak yönetim, üyelerimiz ve çalışanlarımızla 
iyi bir sinerji oluşturduk. Ve başardık, başarmaya devam edeceğiz. 
Sendikal çalışmalara ışık tutmasını ümit ettiğimiz ve önemli bir boş-
luğu dolduracağına inandığım çalışmamızın hayırlara vesile olmasını 
dilerken, emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Metin MEMİŞ
Sağlık-Sen Genel Başkanı 
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ARAŞTIRMANIN DETAYLARI
1.1. Özet

Bu çalışmada, sendika üyelerinin sendikalarından memnuni-
yet düzeyleri, sendikalarına bağlılık durumları, sendikal faaliyetlere 
katılım durumları ve sendikadan beklentilerinin belirlenmesi amaç-
lanmıştır. Ayrıca, sendikanın nasıl algılandığı cinsiyet, yaş, kurumda 
çalışma süresi, sendikaya üyelik süresi gibi bağımsız değişkenlerine 
göre karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.

Araştırma, tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışma-
dır. Araştırmada, nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 
için gerekli verilerin toplanması amacıyla, araştırma ekibi tarafından 
bir anket geliştirilmiştir. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölümde demografik bilgiler; ikinci bölümde sendika üyelerinin sen-
dikalarından memnuniyet düzeyleri, sendikalarına bağlılık durumla-
rı, sendikal faaliyetlere katılım durumları ve sendikadan beklentileri-
nin belirlenmesine yönelik 5’li Likert ölçeklemeli ifadeler yer almıştır. 
Ayrıca, anketin son kısmında çalışanların sendika algılarına ilişkin 
beş soru yer almıştır. 

Araştırmanın evrenini Türkiye genelinde, sağlık ve sosyal hiz-
metler kolunda çalışanlar oluşturmaktadır. Nicel araştırma yöntemi-
nin kullanıldığı çalışmada, görüşülen kişiler tesadüfî olarak belirlen-
miştir. Yüz yüze gerçekleştirilen nicel görüşmelerde, yapılandırılmış 
anket formu kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, 1344 kişi ile yüz 
yüze anket uygulaması yapılmıştır. 

Araştırma kapsamında toplanan verilerin analiz edilmesiyle ula-
şılan ön bulgular, aşağıda maddeler halinde sırlanmıştır: 

1. 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 gü-
vencesi sağlaması”, (4) “Çalışan sağlığı ve iş güvenliği konusuna 
duyarlı olması”  şeklinde belirtmişlerdir.  

2. Sendika değişikliği yapan üyeler sırasıyla, (1) Yeni üye olduğu 
sendikanın, amaç ve uygulamalarını daha uygun bulduğu için, (2) 
Önceki sendika çalışan haklarını yeterince savunmadığı için, (3) 
Sendika yönetiminin, yanlış tutum ve davranışlarından sendika 
değişikliği yapmışlardır.
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3. Üyelerin sendikalarından bekledikleri en önemli faaliyetler (1) 
Sendikal kaynaşma günleri, (2) Konferans veya paneller ve (3) 
Haftalık-aylık düzenli seminerlerdir. 

4. Katılımcı üyelerin %60,1’i “Özdeşleşen” üye olarak hesaplan-
mıştır.

5. Üyelerin, “Sendikal Demokrasi Ve Katılım” boyutuna ilişkin 
algıları orta (3,00) düzeydedir. Bu sonuç, sendikal demokrasinin 
ve katılım olanaklarının geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymak-
tadır.

6. Üyelerin, sendikadan memnuniyetlerinin “yüksek” (3,49) dü-
zeyde olduğu görülmektedir.

7. “Sendikadan beklentiler” boyutuna ilişkin olarak katılımcıla-
rın görüşlerinin “yüksek” (4,14) düzeyde olduğu görülmektedir. 
Bu sonuç, üyelerin sendikadan beklentilerin yüksek olduğunu ve 
sendikanın bu beklentileri karşılayacağına inandıklarını ortaya çı-
karmaktadır. 

8. Üyelerin, sendikayla özdeşleşme durumlarının “yüksek” (3,53) 
düzeyde olduğu görülmektedir. Bu bulgu, üyelerin sendikanın 
amaç, ilke ve politikalarını benimsediklerini ve sendikaya yüksek 
düzeyde bağlılık gösterdiklerini ortaya koymaktadır.

9. Üyelerin, duygusal ve devamlılık bağlılıklarının “orta” 
(3,32/3,21), normatif  bağlılıklarının ise “düşük” (2,38) düzeyde 
olduğu görülmüştür. Bu sonuç, üyelerin sendikaya tamamen ya-
rar sağlama amacına yönelik olarak katılmadıklarını, ancak sen-
dikadan haklarını savunma konusunda beklenti içinde olduklarını 
göstermektedir. Sendika tarafından duygusal bağlılık türü gelişti-
rilmeli ve istenen üye profiline ulaşılması için çalışmalar yapılma-
lıdır.

 

1.2. Giriş
Sendikalar; çalışanların, çalışma yaşamına ilişkin sorunları-

nı çözmek, ortak çıkarlarını ve haklarını korumak, geliştirmek için 
kurdukları örgütlerdir. Sendikalar, çalışanların hak ve özgürlüklerini, 
ekonomik çıkarlarını geliştirme ve koruma ya da diğer bir ifadeyle 
çalışanın emeğini ve ekmeğini savunma örgütüdür. Günümüzde bu 
amaç doğrultusunda komite ve konseyler, meclisler ve çeşitli siyasal 



14

Sendikal Bağlılık, Algı, Memnuniyet ve Beklenti Araştırması

örgütlenmeler de olmuştur, ancak en kalıcı ve yaygın örgütler sendi-
kalardır. Modern toplum örgütlü toplumdur ve modern toplumun 
kurumları içerisinde sendikalar, ekonomik ve toplumsal değişmenin 
en önemli aktörlerinden birisi olarak görev üstlenmişlerdir. 

Toplumu oluşturan farklı sınıf  ve kurum arasındaki farklı çıkar-
lar, farklı görüşleri de beraberinde getirmektedir. Her yurttaş veya 
toplumsal kesim, sosyal ve ekonomik sorunlar için ortaya koyduğu 
çözüm yollarını örgütlü olarak ileri sürme hakkına sahiptir (Bağda-
dioğlu,2008). Daha genel biçimde ifade edersek sendika, çalışanın 
birliğini etkin bir güce dönüştüren mekanizmalardır.

Sendikaların işlevlerini genişletmeleri, üye sayısını ve desteğini 
artırmaları gerekmektedir. Bunun yolunun ise büyük ölçüde üyelerin 
sendikalara ilişkin olumlu ve güçlü tutumlar geliştirmelerini, sendikal 
faaliyetlere katılmalarını sağlamaktan geçtiği bilinmektedir. Sendika-
ya bağlılık düzeyi, çalışanların sendikayı ne derece benimsediklerinin 
ve desteklemeye hazır olduklarının önemli bir göstergesi olarak ele 
alınmaktadır. 

Birey sendikaya üye olduktan sonra, sendikaya bağlılık gösterip 
göstermeyeceğine, sendikal faaliyetlere katılıp katılmayacağına ve ka-
tılma derecesinin ne olacağına karar verir. Bu noktada, genel çalışma 
koşulları üzerinde bir iyileşme olacağına inanırsa, bireylerin sendika 
lehindeki davranışlara yönelimleri daha fazla olasıdır. Burada, sendi-
kal memnuniyet devreye girmektedir. Sendikal memnuniyetle birlikte 
sendikal bağlılık da artacaktır. Konuyla ilgili pek çok araştırma çalış-
maları yapılmıştır.

Sendika odaklı davranışsal araştırmalar, sendikalar hakkındaki 
değişik tutumları ve görüşleri “sendikal bağlılık” tutumu başlığı altın-
da bir araya getirmişlerdir. Bu araştırmalar, sendika performansın-
dan, sendika yetkililerinin yönetim biçiminden, şikayet ve uyuşmazlık 
prosedürlerinin uygulanmasından ve üyeliğin ilk yıllarındaki sendikal 
deneyimlerinden üst düzeyde tatmin olanların sendikalarına yönelik 
deneyimleri hakkında olumsuz tutumlara sahip olan üyelere naza-
ran, daha fazla sendikal bağlılık gösterdiğini ortaya koymuştur.

Sendikal bağlılık araştırmaları kökenlerini, örgütsel bağlılık 
araştırmalarından almış olup, örgütsel bağlılık “bireyin örgüte bağ-
lanması” ya da “belirli bir örgüt üyeliğini sürdürmeye güçlü bir istek 
duyma, örgüt adına büyük bir çaba harcamaya yönelik gönüllülük 
ile örgütün amaç ve değerlerine yönelik güçlü bir inanç benimseme” 
biçiminde tanımlanmıştır. 
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Sendikal bağlılık üzerine yapılan en dikkate değer araştırma ise,  
Gordon (1980) tarafından yapılan dört boyutlu bağlılık modelidir. Bu 
boyutlar aşağıda sıralanmıştır:

1. Sendikal sadakat

2. Sendikal sorumluluk

3. Sendikal gönüllü çaba

4. Sendikal inanç

Bu dört boyutu içeren sendikal bağlılık kavramı, sendikal katılım 
ve sendikal bağlılığın unsurları olarak görülmektedir. 

Bu çalışmada; sendika üyelerinin sendikalarından memnuni-
yet düzeyleri, sendikalarına bağlılık durumları, sendikal faaliyetlere 
katılım durumları ve sendikadan beklentilerinin belirlenmesi amaç-
lanmıştır. Ayrıca, sendikanın nasıl algılandığı cinsiyet, yaş, kurumda 
çalışma süresi, sendikaya üyelik süresi gibi bağımsız değişkenlerine 
göre karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.

1.3. Sendikal Algı ve Bağlılığın Boyutları

1.3.1. Sendikal Demokrasi ve Katılım
Sendikal demokrasi, sendika üyelerinin her düzeyde sendikayı 

temsil edecek, yönetecek kişi ve organları demokratik bir biçimde 
seçmeleri, yüklenebilecekleri ve talip oldukları görevlere seçilebilme-
leri, sendikayı ilgilendiren kararların oluşturulmasına etkin bir biçim-
de katılmaları demektir.(Y.Günday)

Sendikal demokrasinin tüm örgütte gelişmesi gerekmekle birlik-
te, bu tek başına yeterli değildir. Sendikal hareketliliğe üyeler tara-
fından da katılım olmalıdır. Katılım kavramı, demokrasiye daha çok 
işlerlik kazandırmak amacına hizmet için geliştirilmiştir. 

Demokrasi ile katılım arasında kurulan özdeşlik, katılma taba-
nının ulusal düzeyde yaygınlaşmasından ve bu temelde toplumun 
bireyleri arasında hukuksal açıdan eşitlik ilkesinin bulunmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu özdeşlik, otorite ile etkileyenler arasında bir 
eşitlik anlamını taşımamaktadır, böyle bir eşitlik, otoritelerin özü ge-
reği imkansızdır. (Uysal, 1984:65)
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Türkiye’de sendikaların gelişiminde dünyadaki ekonomik ve 
politik trendler, özellikle Avrupa ülkeleri önemli bir rol oynamıştır. 
1960’larda sosyal ve ekonomik düzenlemelerin ortaya çıkması, özel-
likle savaş sonrası Keynesyen uygulamaların önem kazanması ve Ba-
tıda sosyal demokrasinin yükselmesi, Türk işçi sınıfının bu gelişme-
lerden yararlanmasına yardım etmiştir. Büyükuslu, (A.Rıza; (1995); 
“Dünyada ve Türkiye’de Endüstri İlişkilerinin Yeni Boyutları Semi-
neri”, TİSK Yayın No:153; Eylül.)

Türkiye’de sendikacılık hareketinin 1946 sonrası tarihsel gelişi-
mi genel olarak değerlendirdiğinde 1946-1960 yıllarını örgütlenme 
ve güçlenme dönemi, 1960-1980 yıllarını yeniden yapılanma ve altın 
çağ, 1980 ve sonrası ise sendikal yasakların, üye ve güç kaybının ya-
şandığı bir dönem olarak ele alabiliriz. Üçüncü dönemi şekillendiren 
12 Eylül 1980 askeri yönetimi, 1980 öncesi dönemde yaşanan olum-
suzlukların sorumlularından biri olarak sendikaları ve sendikal hak-
ların kullanılmasını gördüğünden bazı sendikaların faaliyetlerini dur-
durmuş, bazılarını sınırlandırmış ve ilgili mevzuatı değiştirmiş ve bu 
müdahaleler sendikal örgütlenmeyi olumsuz etkilemiştir. Dünyada 
küreselleşme faaliyetlerinin etkisiyle Batı ülkelerindeki sendikacılar 
yeni yüzyılın şartlarına uyum çabası içinde iken, Türkiye’deki sendi-
kalar yeni yasal şartlara adapte olmak zorunda kalmıştır. Dolayısıyla, 
yeni ekonomik, sosyal ve teknolojik şartlar çerçevesinde kendilerine 
yeni gündemler belirleyen ve yeni yapılanmalara yönelen Batı sendi-
kacılık hareketi ile Türk sendikacılık hareketi tercihler ve politikalar 
bakımından bir kopuş süreci yaşamıştır. (S. Yorgun, s. 141)

1.3.2. Sendikal Memnuniyet
İnsanoğlunun var oluşuyla birlikte, bir nesneye veya bir orga-

nizasyona aidiyet duygusu bireyin davranışlarının ve tutumlarının 
belirlenmesinde önemli bir etkendir. Eğer birey kendini bir organi-
zasyona ait hissediyorsa, bu durum, hem bireyin hem de organizas-
yonun yararına durumlarla sonuçlanır. Aidiyet duygusuna sahip bi-
reylerin varlığının, organizasyonun etkinliği ve verimliliği için gerekli 
bir durum olduğunu söylemek yanlış olmaz. 

Organizasyona aidiyet duygusu iki farklı alt bileşenlerden oluş-
maktadır. Bu bileşenler; örgütsel bağlılık ve örgütsel sadakat olarak 
sınıflandırılabilir. (Dr. Hakan Koç, (2009), “Örgütsel Bağlılık ve Sa-
dakat İlişkisi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c. 8, s. 28 (200-
211) Sendikalar, günümüz dünyasında en önemli organizasyonların 
ve sivil toplum örgütlerinin başında gelmektedir. Sendikal memnuni-
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yetin temelini oluşturan ana etkenler de örgütsel bağlılık ve örgütsel 
sadakattir. Bir organizasyonda yer alan bireylerin, içinde bulunduğu 
organizasyondan memnuniyetinin ölçülmesinde modern yönetim 
yaklaşımlarının ayırt edici önemli özeliklerinden biri olan, bireyin 
örgütüne karşı olan bağlılık duygusunun incelenmesi gerekmektedir. 
Bağlılık duyan birey, yetenek ve çabasını örgütsel amaç ve çıkarlar 
doğrultusunda kullanacağı gibi, bu durum aynı zamanda bireyin ör-
güte duyduğu memnuniyetin de bir göstergesi olacaktır.

“Sendikal Memnuniyet” bireyin örgütsel bağlılığı ve bu bağlı-
lıktan doğan memnuniyeti, bulunduğu organizasyona karşı özdeşleş-
me, içselleşme, örgütsel amaçları benimseme, örgütsel amaçlar için 
fedakârlıkta bulunabilme ve örgütün üyesi olarak kalmak için şiddetli 
bir arzu hissetmesi şeklinde ifade edilmektedir. Bireyin içinde bulun-
duğu örgütüne karşı memnuniyet duygusunun şiddetinin yüksek ol-
ması ise örgütsel bağlılık ve sadakatin oluşmasına sebep olmaktadır. 
Çift taraflı incelendiğinde, bağlılığın memnuniyeti, memnuniyetin 
bağlılığı getirdiğini söyleyebiliriz.

Sendikal memnuniyetin yine en temel göstergelerinden biri de 
organizasyon içinde yer alan bireyin sendikal oluşum veya eyleme 
bağlanarak bu süreç içinde hareket edebilmesidir. (Luchak A.A., 
Gellatly I.R., (2007), “A Comparison of  Linear and Nonliear Rela-
tions Between Organizational Commitment and Work Outcomes”, 
Journal of  Applied Psychology, Cilt:92, No:3, s.786-793.) Sendikal 
memnuniyetin ölçülmesinde yine temel başvuru göstergesi, üyelerin 
örgütsel bağlılık içinde bulunduğu örgütün amaç ve değerlerini ka-
bul ederek bu doğrultuda çaba sarf  etmesi ve örgütte kalma arzusu 
duymasıdır. (Porter L.W., Steers R.M., Mowday R.T., Boulian P.V., 
(1979), “Organizational Commitment, Job Satisfaction and Turno-
ver Among Psychiatric Technicians”, Journal of  Applied Psychology, 
Cilt:59, No:5, s.603-609.)

Örgütsel memnuniyet; bireyin içinde bulunduğu örgütte mutlu-
luk duyarak ve severek yer alması, örgütsel hareket içinde moralinin 
yüksek olabilmesi, genel olarak içinde bulunduğu örgütte kalması ve 
ayrılmayı düşünmemesi gibi nitelikleri içinde barındıran bir kavram 
olarak sunulabilir. 
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Örgütsel memnuniyet konusunda; bireylerin örgütsel çalışma-
lardan ve şartlarından memnun mu; yapılması gereken faaliyetler ve 
işler yapılıyor mu; yoksa örgüt yapmakla sorumlu olduğu iş ve faali-
yetlerden kaçınıyor mu; birey, içinde yer aldığı örgütte kendini huzur-
lu ve güvende hissediyor mu; örgüt yönetimi ile iletişim kurabiliyor 
mu gibi soruları sorabiliriz. 

Kısacası; “Birey, içinde yer aldığı örgütten manevi olarak da tat-
min oluyor mu ve en önemlisi örgütsel bağlılık ve aidiyet bireye coşku 
verebiliyor mu?” sorularının yanıtları, örgütsel memnuniyetin düze-
yini belirleyecektir. Bireyler, içinde yer aldıkları örgütün amaçlarını 
biliyorlarsa ve anlıyorlarsa, yöneticilere rahatlıkla ulaşabiliyorlarsa, 
yöneticiler yeniliklere açık ise, çeşitli iletişim araçları etkin bir şekilde 
kullanılıyorsa, örgüt üyelerinin katılacağı ortak aktiviteler düzenlene-
biliyorsa, gerekli olan konularda üyelere eğitim veriliyorsa, örgütte 
üyelerin memnuniyetinin artabileceğinden bahsedebilir; bunları ör-
gütte genel memnuniyetin göstergeleri olarak ele alabiliriz.

1.3.3. Sendikal Beklenti
Kuşkusuz her birey yaşamından, işinden, ailesinden, çevresin-

den ya da bağlı olduğu kurum ya da örgütlerden bir takım beklentiler 
içerisindedir. Beklentilerinin karşılandığını düşünen bireylerde, gerek 
iş doyumu gerekse yaşam kalitesi anlamında olumlu geri bildirimler 
olagelmektedir. Örneğin, beklentilerini karşılayan bir kurumda çalı-
şan bir birey işini iyi yapabilmekte, iş doyumuna ulaşmakta ve işveren 
de bu durumdan pozitif  anlamda etkilenebilmektedir. Aynı şekilde 
yaşam beklentilerini karşılayan bireyler, yaşama bağlı aile ve çalışma 
ortamlarında huzurlu ve verimli çalışabilmektedirler. 

Yaşamın her alanında olduğu gibi, bireyin elbette bağlı olduğu 
örgütten de beklentileri olacaktır. Bu beklentilerin ne olduğunu bil-
mek, bunların cinsiyet, yaş, öğrenim durumu gibi değişkenlerle karşı-
laştırılarak belirlenmesi, örgüte neyi, nerede ve ne zaman gerçekleşti-
receği konusunda belirleyici nitelikte olacaktır. 

Bu bağlamda, üyelerin sendikadan beklentilerinin belirlenme-
si kuşkusuz sendika yöneticilerine, sendikal faaliyetler açısından yol 
gösterici olacaktır. Araştırmamızda sendikal beklenti bölümü hem 
5’li likert ölçekle sorduğumuz sorularla beklentinin boyutunu ve hem 
de sendikanın görevini nasıl algıladıkları ile sendikanın düzenlemesi-
ni istedikleri faaliyetleri içeren çoktan seçmeli sorular olmak üzere iki 
ayrı başlıkta incelenecektir.
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 1.3.4. Sendikal Özdeşleşme
Bireyler örgütlerle aidiyet ihtiyacını gidermek ve belirsizliği 

azaltmak için özdeşleşirler. Örgüt/Sendika ise özdeşleşmenin üye 
performansı/bağlılığı üzerinde olumlu etki yapacağını düşündü-
ğünden üye özdeşleşmesini güçlü tutmak ister. Bu nedenle, örgütsel 
özdeşleşme, örgütsel davranış çalışmaları için önemli bir değişken-
dir. Örgüt ve çalışan arasındaki ilişki bireyin tavır ve davranışlarını 
etkilemektedir. Örgütsel/Sendikal özdeşleşmenin nasıl gerçekleştiği-
ni anlamak, örgüte getirdiği faydalar açısından oldukça önemlidir. 
Örgütsel/Sendikal özdeşleşmenin örgütsel performans ve örgütsel 
vatandaşlık davranışları ile olumlu yönde, işgücü devir hızı ve işten 
ayrılma eğilimi arasında olumsuz yönde bir ilişki vardır. Örgütsel öz-
deşleşme araştırmacılar ve uygulamacılar tarafından, bireyin örgütle 
istenen bağı kurması olarak kabul edilmiştir. (Dutton, J., Dukerich, 
J.ve Harquail C.V. (1994) “Organizational Images and Membership 
Commitment”, Administrative Science Quarterly,34, 239-263.)

Örgütsel özdeşleşme; kişinin benliğini belirgin bir örgüt kimliği 
açısından tanımlamaya hazır olma durumudur. Örgütsel özdeşleş-
me düzeyinin belirleyicisi, örgütsel kimlik özellikleri ile ilgili algıla-
malardır. (Haslam, S.A., Eggins R.A. ve Reynolds K.J. (2003) “The 
ASPIRe Model: Actualizing Social and Personal Identity Resources 
to Enhance Organizational Outcomes, Journal of  Occupational and 
Organizational sychology, 76:1.) Örgütsel kimlik ile duygusal olarak 
özdeşleşen bireyler, örgütsel kimliği destekleyen ya da tehdit eden ko-
nularda eylem isteği içinde olurlar. (Gioia D.A. ve Thomas J.B. (1996) 
“Identity, image and issue interpretation: Sense making during stra-
tegic change in academia”, Administrative Science Quarterly, 40, 
370-403.)

Örgütsel/Sendikal özdeşleşme; üyelerin örgütsel karar önerme-
lerini kabul etme ve örgütsel fonksiyonlarına göre davranma, örgütsel 
davranış şekillerini benimsemesine katkı yapmaktadır. Örgütsel/Sen-
dikal özdeşleşme, üyelerin örgütün amaçları ve değerlerindeki ben-
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zerlik alanlarını algılamalarını sağlar, örgütsel amaçları ve faaliyetleri 
şekillendirme fırsatı oluşturur. 

 

1.3.5. Örgütsel Bağlılık
Örgütler, belirli amaçların gerçekleştirilmesi için bir araya gel-

miş toplumsal yapılanmalardır. Bu yapılanmalarda başrol, sosyal bir 
varlık olan “insan”a biçildiğine göre; belirlenmiş amaçların başarıl-
ması ve örgütün faaliyetlerine devam edebilmesi, kurumun değerle-
rine sıkı bir şekilde bağlı olan, kurumun amaç ve hedeflerini kendi 
amaç ve hedefleri gibi benimseyen çalışanların varlığına bağlıdır. Bu 
noktada ise, “çalışanın örgütün üyesi olarak kalma arzusu, örgüt için 
beklenenden fazla çaba harcama isteği ve örgütün amaç ve değerle-
rine olan inancının birleşimi” olarak tanımlayabileceğimiz “örgütsel 
bağlılık” kavramı önem kazanmaktadır. (Meyer ve Allen, 2004, s.2).

Son yıllarda teknolojik değişimlerle birlikte örgütlerin gittikçe 
karmaşık bir hal alması örgütsel bağlılık konusunun önemini art-
tırmıştır. Günümüzde örgütler çalışanlarından daha fazla çaba sarf  
etmelerini, motive olmalarını ve inisiyatif  almalarını beklemektedir. 
Bir örgütün başarısı yalnızca çalışanlarının yeteneklerini nasıl en üst 
düzeyde geliştirdiğine değil, aynı zamanda çalışanlarını örgüte bağ-
lanmaları yönünde nasıl teşvik ettiğine de bağlıdır.

Örgütsel bağlılık hem bireysel hem de örgütsel sonuçlar için 
önemli bir anlam taşımaktadır ve örgütsel yaşamın merkezinde yer 
almaktadır.

Örgütsel bağlılık, önceleri duygusal bir bağlılık olarak tanımlan-
mış, çalışanların örgütlerinin değerlerini ve amaçlarını benimsedik-
leri oranda bağlılık hissettikleri önerilmiştir. Diğer araştırmalarda ise 
örgütsel bağlılık, çalışanların örgütlerine yaptıkları yatırımların so-
nucunda gelişen bir bağlılık olarak tanımlanmıştır. Meyer ve Allen, 
bu iki tip örgütsel bağlılığı kapsayan bir model önermişler, birinci tip 
bağlılığı “duygusal bağlılık”, ikinci tip bağlılığı “devamlılık bağlılığı” 
olarak tanımlamışlardır. Daha sonra bu modele “normatif  ya da ah-
laki bağlılık” olarak tanımlanan üçüncü bir boyut eklemişlerdir.

1.3.5.1. Allen ve Meyer’ın Üç Boyutlu Örgütsel Bağlılık Modeli
Allen ve Meyer, ortaya koydukları örgütsel bağlılık yaklaşımında 

tutumsal ve davranışsal yaklaşımları ve onların tamamlayıcı ilişkileri-
ni birlikte ele almışlardır. Bu yaklaşımda örgütsel bağlılık kavramı, iş-
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görenin örgütle ilgili hisleriyle ve/veya inançlarıyla ilgili psikolojik bir 
durum olarak dikkate alınmıştır. Modelde “duygusal”, “devamlılık” 
ve “normatif ” bağlılık olarak adlandırılan üç unsur bulunmaktadır. 
Duygusal bağlılık, kişinin hissi olarak örgüte bağlanmasını, örgütle 
özdeşleşmesini ve kendi istek ve tercihleriyle örgütte kalmasını ifade 
etmektedir. Devamlılık bağlılığı, örgütten ayrılmayla ilgili algılanan 
maliyetlerle ilişkilendirilmiştir. Devamlılık bağlılığı, çalışanların ör-
gütten ayrılmaları durumunda katlanacakları maliyetleri, olumsuz-
lukları ya da örgütte kalmanın getirilerini dikkate alarak kalma kararı 
vermesidir. Normatif  bağlılık, örgütte kalmaya yönelik algılanan zo-
runluluğu ifade etmektedir. Çalışanların hissettikleri görev duygusu 
ve yükümlülük ile örgütte kalmaları ve zorunlu bir bağlılık geliştir-
meleridir.

Örgüte karşı güçlü bir duygusal bağlılık duyan üyeler, örgütte 
kalmak istedikleri için kalacaklar, güçlü bir devamlılık bağlılığı du-
yanlar örgüte gereksinim duydukları için bağlanacaklar ve güçlü bir 
normatif  bağlılık duyanlar da kendilerini örgüte karşı zorunlu hisset-
tikleri için bağlanacaklardır.

1.4. Yöntem

1.4.1.Araştırma Modeli
Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Sendika 

üyelerinin sendikalarından memnuniyet düzeyleri, sendikalarına 
bağlılık durumları, sendikal faaliyetlere katılım durumları ve sendi-
kadan beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, sendikanın 
nasıl algılandığı cinsiyet, yaş, kurumda çalışma süresi, sendikaya üye-
lik süresi gibi bağımsız değişkenlere göre karşılaştırmalı olarak analiz 
edilmiştir.

1.4.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın örneklemini %89,1’i Sağlık Sen üyeleri ve %10,9’u 

diğer sendika üyeleri oluşturmaktadır. 

TÜİK NUTS 1 Bölgeleme sistemi esas alınarak çok aşamalı, ta-
bakalı tesadüfi örneklem metodu ile araştırmanın örneklemi oluştu-
rulmuş ve 1344 kişi ile yüz yüze görüşme metodu kullanılarak anket 
uygulanmıştır.
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Tablo 1. TÜİK NUTS 1 Düzey 2 Bölgeleri

Araştırmaya Adana, Adıyaman, Afyon, Aydın, Balıkesir, Bay-
burt, Bingöl, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, 
Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Karaman, Kars, Kastamonu, 
Kilis, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, 
Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli ve Yalova olmak üzere 33 il ka-
tılmıştır. 

Araştırmanın örneklem büyüklüğü aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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1.4.3. Veri Toplama Aracı
Araştırma için gerekli verilerin toplanması amacıyla bir anket 

geliştirilmiştir. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 
kişisel bilgiler; ikinci bölümde sendika üyelerinin sendikalarından 
memnuniyet düzeyleri, sendikalarına bağlılık durumları, sendikal 
faaliyetlere katılım durumları ve sendikadan beklentilerinin belirlen-
mesi yönelik 5’li Likert ölçeklemeli ifadeler yer almıştır. Ayrıca an-
ketin son kısmında çalışanların sendika algılarına ilişkin beş soru yer 
almıştır. 

Araştırmada, üyelerin sendika algısını belirlemeye yönelik ola-
rak hazırlanan ölçeğin geliştirilmesinin ilk aşamasında sendikalar ve 
çalışanların hakları ile ilgili yerli ve yabancı literatür taraması yapıl-
mıştır. Literatür taramasına ek olarak, sendika yöneticileri, temsilci-
leri ve çalışanları ile görüşmeler yapılmıştır. Böylelikle, 70 soruluk bir 
anket hazırlanmıştır.

Ankette, katılımcıların sendika algısına ilişkin olarak her bir ifa-
deye (1) Kesinlikle katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kısmen katılı-
yorum, (4) Katılıyorum ve (5) Kesinlikle katılıyorum seçeneklerinden 
kendileri için uygun olanı işaretlemeleri istenmiştir.

Hazırlanan anket taslağı, Sağlık-Sen yöneticileri ve uzman kad-
rosuyla tekrar gözden geçirilerek son hali verilmiştir.

Tablo 2. Türkiye 7 Coğrafi Bölge’ye göre örneklem
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1.4.4. Veri Toplama Aracının Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
Araştırmada kullanılan Üyelerin Sendika Algısı anketinin yapı 

geçerliğinin test edilmesi için faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi 
sonucunda anketin beş faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. 
Bu faktörler; 

(1)Sendikal Demokrasi ve Katılım

(2) Sendikadan Memnuniyet

(3) Sendikal Beklenti

(4) Sendikal Özdeşleşme

(5) Örgütsel Bağlılık şeklinde adlandırılmıştır.

Örgütsel bağlılığı ölçmek için, Meyer ve Allen’in 1997 yılında 
geliştirdiği 3 aşamalı ölçek kullanılacaktır. Bu aşamalar,

(a) Duygusal bağlılık, 

(b) Devamlılık bağlılığı, 

(c) Normatif  bağlılıktır. 

Alfa katsayısı ölçeğin güvenilirliğini test eder. Buna göre uyulan 
değerlendirme kriteri aşağıdaki gibidir:

0,00≤a<0,40 ise ölçek güvenilir değildir. 

0,40≤a<0,60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir.

0,60≤a<0,80 ise ölçek oldukça güvenilirdir.

0,80≤a<1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir.

Tablo 3’de bu 5 faktörün güvenirlik katsayıları verilmiştir.
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Tablo 3. Sendika Algısı Ölçeğinin Alt Boyutlarının Geçerlilik 

                ve Güvenirlik katsayıları
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Tablo 4.  Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin Alt Boyutlarının Geçerlilik 

                 ve Güvenirlik Katsayıları

Sendika algısı ölçeğinin güvenirlik analizi için Cronbach Alfa 
güvenirlik katsayısı ve madde toplam korelasyon katsayıları hesap-
lanmıştır. 

Tablo da görüldüğü gibi Cronbach alfa katsayıları Sendikadan 
Memnuniyet boyutunun  % 95, Sendikal Demokrasi ve Katılım bo-
yutunun % 83, Sendikadan Beklentiler boyutunun % 93, Sendikayla 
Özdeşleşme boyutu % 83 Duygusal bağlılık boyutunun %75, De-
vamlılık Bağlılığı boyutunun % 70 ve Normatif  bağlılık boyutunun 
%80 olarak hesaplanmıştır. 
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Bu değerler Sendika Algısı Anketinin güvenirliği yüksek bir veri 
toplama aracı olduğunu kanıtlamaktadır. 

1.4.5. Verilerin Analizi
Araştırma amacına uygun olarak toplanan verilerin çözümlen-

mesi için frekans, yüzde, aritmetik ortalama gibi istatistiksel teknikler 
kullanılmıştır.

Aritmetik ortalama değerlerinin aralıklara göre dağılımı aşağıda 
verilmiştir.

Ankette toplanan verilerin değişkenlerine göre frekanslarına ba-
kılmıştır. Verilerin çözümünde aritmetik ortalamalara dayalı olarak 
analizler yapılmıştır. Araştırmada, farkların önemlilik düzeyi olarak 
0,05 alınmıştır.

Üyelerin sendika algılarına ilişkin olarak sendikadan memnu-
niyet, örgütsel bağlılık, sendikal demokrasi ve katılım, sendikadan 
beklentiler ve özdeşleme boyutlarına ilişkin görüşlerinin cinsiyet, yaş, 
kurumda çalışma süresi, öğrenim düzeyi, görev türü, üye olunun sen-
dika gibi etmenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin 
belirlenmesi için t-testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) tek-
nikleri kullanılmıştır. Cinsiyet gibi iki kategorili (kadın-erkek) değiş-
kenlerin karşılaştırılmasında t testi kullanılmıştır. Eğitim düzeyi gibi 
ikiden fazla kategorili değişkenlerde ANOVA tekniği kullanılmıştır.

ANOVA analizlerin sonucunda anlamlı farkların hangi alt kate-
goriler arasında olduğunun belirlenmesi için Tukey-HSD çoklu kar-
şılaştırma testi uygulanmıştır. 

Tablo 5. Puan Aralığı Tablosu
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Araştırmanın bu ve bundan sonraki bölümlerinde analize 
%89,1’lik 1196 kişi Sağlık-Sen üyeleri üzerinden devam edilmiştir. 

2.1. Demografik Bulgular

2.1.1. Cinsiyet

ARAŞTIRMANIN BULGULARI

Araştırmaya katılan katılımcıların %53,8’i kadın, %46,2’si er-
keklerden oluşmaktadır. 
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2.1.2. Medeni Durum

Katılımcıların %19,8’i bekar ve %80,2’si evli olarak belirlenmiştir. 
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2.1.3. Meslek

Katılımcıların %30,5’inin hemşire, %19,8’inin memur, 
%19,3’ünün Sağlık Memuru, %9,9’unun Ebe, %6,8’inin Sağlık Tek-
nikeri, %13,6’sının ise diğer olduğunu görüyoruz. 
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Katılımcıların %36,2’sini Lisans mezunları oluşturmakta-
dır. %7,8’lik dilimde Sağlıkla ilgili olmayan Ön Lisans mezunları, 
%28,7’lik dilimde ise Sağlıkla ilgili Ön Lisans mezunları yer almakta-
dır. Yüksek lisans/Doktora mezunlarının oranı %6,5 iken, Düz Lise 
mezunlarının oranı %5,3, lise altı mezunu olanların oranı ise %1,5 
‘dir.

2.1.4. Eğitim Durumu
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2.1.5. Çalıştığı Kurum

Araştırmaya katılanların %60,9’u Yataklı Tedavi Kurumu, 
%16,8’i 1. Basamak Sağlık Kuruluşu, %5,6’sı ADSM, %2,7’si Üni-
versite Hastanesi ve %1,1’i Aile Hekimliği çalışanları olduklarını be-
lirtmişlerdir. %12,9’luk diğer kesimin içinde ise Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri ve Halk Sağlığı Merkezleri 
yer almaktadır. 
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2.1.6. Çalışma Şekli

Katılımcıların %94’ü 657-Kadrolu ve %6’sı diğer (4B, 4C, Aile 
Hekimliği, Vekil Ebe Hemşire) olarak görev yaptıklarını belirtmişler-
dir. 
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2.1.7. Meslekte Geçen Süre

Genel olarak tablodan incelendiğinde,  katılımcıların meslekte 
yeni olmadıkları göze çarpmaktadır. Katılımcıların yarısından faz-
lasının 10 yıldan daha uzun süredir mesleklerine devam ettiği görül-
mektedir. 
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2.1.8. Sendika Üyelik Süresi

Katılımcıların sendikaya üyelik süreleri incelendiğinde, % 
11,3’ünün 1 yıldan az, % 29,5’inin 1-3 yıldır,  %21,9’unun 3-5 yıldır 
ve %37,3’ünün ise 5 yıldan daha uzun süredir sendika üyesi oldukları 
görülmektedir.  
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2.1.9. Hizmet Sınıfı

Katılımcıların %76’sı Sağlık Hizmetleri Sınıfı, %20,8’i Genel 
İdare Hizmetleri Sınıfı, %1,2’si Teknik Hizmetler Sınıfı ve %2’si ise 
Yardımcı Hizmetler Sınıfı’ndan oluşmaktadır.
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2.1.10. Üye Olduğu Sendika

Katılımcıların % 89,1’i Sağlık-Sen üyelerinden, % 7,3’ü Türk 
Sağlık-Sen üyelerinden ve % 3,2’si SES üyelerinden oluşmaktadır. 
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2.1.11. Sendika Değişikliği

Tüm veriler incelendiğinde, katılımcıların % 45,2’sinin sendika 
değişikliği yaptığı, % 54,8’inin sendika değişikliği yapmadığı görül-
mektedir. Bu bulgu üyelerin yaklaşık yarısının çeşitli sebeplerle sendi-
ka değişikli yaptığını göstermektedir. 

Sadece Sağlık-Sen üyelerinin verileri incelendiğinde, katılımcı-
ların % 47,5’inin sendika değişikliği yaptığı, % 52,5’inin sendika de-
ğişikliği yapmadığı görülmektedir.

2.1.12. Neden Sendika Değişikliği Yaptığı

Katılımcıların %30,8’i Yeni üye olduğu sendikanın amaç ve uy-
gulamalarını daha uygun bulduğu için, %29,1’i Önceki sendika ça-
lışan haklarını yeterince savunmadığı için, %23’ü Sendika yönetimi-
nin yanlış tutum ve davranışlarından, %6,8’i Sendikal tercih imkanı 
olmadığı için ve %3,6’sı Sendikal demokrasinin ve katılım olanak-
larının olmamasından sendika değişikliği yaptığını belirtmiştir. Bu 
bulgu, sendikanın amaç ve uygulamaları kadar sendika yönetiminin 
ve sendikanın çalışan haklarını korumasının da sendika seçiminde 
önemli bir değişken olduğunu ortaya koymaktadır. 
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2.2. Sendikaya Bakış Ve Beklentiler

2.2.1. Katılımcıların Sendikaya yaklaşımlarına ilişkin dağılım

“Sendikaya üye olmamın en önemli nedeni çalışanların hakları-
nı koruması ve kişisel değerlerim ile sendikanın değerlerinin benzer 
olmasıdır.” seçeneğini katılımcıların %60,1’i uygun bulmuştur. Bu 
cevabı verenlerin sendika ile özdeşleşen veya sendikaya bağlılıkları 
yüksek olan üyeler oldukları söylenebilir. 

Katılımcıların % 8,9’u tarafından “İlke ve değerleri bana ters 
gelse de çalışanlara sağlayacağı hak ve avantajlardan dolayı bu sen-
dikaya üyeyim.” seçeneği uygun bulunmuştur. Bu cevabı verenler ise 
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faydacı veya bağlılıkları düşük düzeyde olan üyeler olarak nitelendi-
rilebilir.

Katılımcıların % 14,9’u “Sendikamdan çalışan haklarına yöne-
lik beklentilerim olmakla birlikte şu ana kadar çoğunun olmaması 
beni hayal kırıklığına uğrattı.” ifadesini uygun bulmuşlardır. Bu ce-
vabı veren sendika üyeleri şikayetçi veya hoşnutsuz olarak nitelendi-
rilebilir. 

“Çalışanlara yarar sağladığına inanmasam da ilke ve değerlerin-
den dolayı bu sendikanın üyesiyim.” ifadesini üyelerin % 5,3’ü uygun 
bulmuştur. Bu cevabı veren sendika üyeleri ılımlı üye olarak nitelen-
dirilebilir.

“Sendikamın ilke ve değerleri bana uygun gelse de, yaptıklarının 
çoğunun yetersiz veya yanlış olduğunu düşünüyorum.” ifadesi katı-
lımcıların % 9,3’ü tarafından uygun bulunmuştur. Bu cevabı veren 
üyeler muhalif  olarak nitelendirilebilir.

“Sendikamın çalışanlara bir yarar sağladığını düşünmediğim 
gibi, ilke ve değerleri de bana oldukça ters gelmektedir.” ifadesini ise 
üyelerin % 1,6’sı uygun bulmuştur. Bu cevabı veren üyeler aleyhtar 
üyeler olarak nitelendirilebilir. 
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2.2.2. Sendikanın en önemli görevlerine ilişkin üyelerin görüşleri

Araştırmaya katılan üyelere “sendikanın en önemli dört görevi 
sizce ne olmalıdır?” sorusu sorulmuş ve cevap seçenekleri olarak yu-
karıda sıralanan dokuz seçenek sunulmuştur. 

Tablo’da görüldüğü gibi üyelerin en çok önem verdikleri konu 
sendikanın “İyi bir toplu sözleşme yapması”’dır. 

Üyeler tarafından en önemli görülen ikinci nokta sendikanın 
“Beni çalışan olarak önemsemesi, siyasi ve dini görüşlerime göre ay-
rım gözetmemesi”’dir. 

Üyeler tarafından önemli görülen üçüncü cevap “İşgüvencesi 
sağlaması”, dördüncü cevap ise “Çalışan sağlığı ve işgüvenliği konu-
suna duyarlı olması.”’dır. 
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Bu bulgu, sendika üyelerinin sendikadan beklentilerini ortaya 
koyması açısından oldukça önemli sonuçlar sunmaktadır. Çalışanla-
rın sendikalarından en önemli beklentileri iyi bir toplu sözleşme yap-
ması, kişiyi çalışan olarak önemsemesi, siyasi ve dini görüşlerine göre 
ayrım gözetmemesi ve iş güvencesi sağlamasıdır. Bunlar sendikadan 
üyelerin temel ve vazgeçilmez beklentileri olarak kabul edilebilir. 

2.2.3. Sendikanın hangi tür faaliyetler düzenlemesi gerektiğine 
          ilişkin üyelerin görüşleri
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Üyelerin sendikalarından düzenlemesini beklediği en önemli fa-
aliyet “Sendika kaynaşma günleri (Piknik, gezi vb.)”’nın yapılmasıdır. 
Bu bulgu sendika açısından çok önemli bilgiler ortaya koymaktadır. 
Çok sık olmasa da belirli dönemlerde gerçekleştirilecek bu tür etkin-
liklerle çalışma ortamından uzak, daha serbest bir ortamda sadece 
temsilcilerin veya belirli üyelerin değil, tüm üyelere eşit katılım ola-
nakları sunularak, üyelerin birbirleriyle arasında kaynaşmalarını ar-
tıracak bu tür etkinlikler yararlı olacaktır. 

Üyelerin ikinci olarak en yüksek düzeyde önem verdikleri faali-
yet sendikanın “konferans ve paneller” düzenlemesidir. Bu da sendi-
ka üyelerinin bilgilenme ve kendini geliştirme anlamında ihtiyaçları-
nın ve beklentilerinin yüksek düzeyde olduğunu ortaya koymaktadır. 
Çalışan haklarına yönelik konferans ve panellerin yanı sıra üyelerin 
mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik konferans ve panellerin düzen-
lenmesi de sendikadan beklenen faaliyetler arasındadır.  

Üyelerin üçüncü olarak en yüksek düzeyde önem verdikleri faa-
liyet sendikanın “Haftalık-aylık düzenli seminerler” düzenlemesidir. 
Üyeler sendikanın faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmak istemekte-
dirler. Sendikanın tanıtımının yapılması ve sendikanın çalışan hakla-
rını savunma anlamında neler yaptıkları anlatılmalıdır. Ayrıca bu tür 
toplantılarla üyelerin sendikadan beklentilerinin neler olduğu, ne tür 
sorunlar yaşadıkları gibi konularda bilgi toplanması sağlanarak hem 
sendika içi demokrasi olanakları sağlanmış hem de çalışanların bek-
lentilerinin yerine getirilmesi ve sorunlarının çözümlenmesi mümkün 
olabilir.

Dördüncü olarak, “Kültürel faaliyetler’e (Şiir geceleri, film gös-
terimi vb. )” önem verildiği görülmektedir ve son olarak da “Üye 
kamu görevlileri için birlik ve dayanışma organizasyonları” katılımcı-
ların belirttiği seçenekler içindedir. 
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2.2.4. Sendikanın Eylem Yapmasıyla ilgili görüşler

Araştırmaya katılan üyelerin büyük çoğunluğunun (%63,5) 
sendikanın eylem yapmasını desteklediğini tablodan görmekteyiz. 
%15,1’i eylem yapma fikrine karşıyken, %21,4’lük bir oran ise eylem 
yapma konusunda fikrinin olmadığını belirtmiştir.
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2.3. Sendikal Algı ve Bağlılık

2.3.1. Sendikal Demokrasi ve Katılım Boyutundaki İfadelere İlişkin 
           Üyelerin Görüşleri

Sendikal demokrasi ve katılım boyutuna katılımcıların en olum-
lu görüş bildirdikleri ifadeler “Sendikanın yayınladığı gazete, bülten 
ya da dergileri okuyorum.”, “İş arkadaşlarımla sendika sorunlarını ve 
faaliyetlerini tartışıyorum.”,  “İstendiği takdirde sendikanın kuracağı 
etkinlik komitelerinde görev alabilirim.” maddeleridir.

Katılımcıların diğer ifadelere göre daha düşük düzeyde katıl-
dıkları ifadeler ise, “Sendika tarafından düzenlenen toplantılarda 
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söz hakkı alıp konuşuyorum.”, “İstenirse sendika yönetici seçimleri 
için aday olurum.”, “Sendika tarafından düzenlenen toplantı, gösteri 
veya mitinglere katılıyorum.” ifadeleridir.

Yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı gibi, üyeler kendilerini ön 
plana çıkarmayacakları sendikal katılım olanaklarında daha olumlu 
görüş bildirmişlerdir. Buna karşın, toplantılarda söz hakkı alıp konuş-
ma, gösteri ve mitinglere katılma ve seçimlerde aday olma gibi daha 
aktif  olabilecekleri sendikal faaliyetlerde daha olumsuz bir yaklaşım 
sergilemektedirler. Bu veri, üyeleri sendikal katılımda daha aktif  hale 
getirmek için sendika yönetiminin çeşitli çalışmalar yapması gerektiği 
sonucuna götürmektedir.

Genel ortalama incelendiğinde, araştırmaya katılan üyeler, 
“Sendikal demokrasi ve katılım” boyutunda sendikalarını orta dü-
zeyde görmektedirler. Diğer bir ifadeyle üyelere göre sendika orta 
düzeyde sendikal demokrasinin olduğu bir sendikadır. Bu bulguya 
dayalı olarak sendikanın sendikal demokrasi ve katılım olanakları 
açısından yeterli bir durumda olduğunu, bununla birlikte sendikal 
demokrasinin ve katılım olanaklarının geliştirilmesi gerektiğini orta-
ya koymaktadır.   
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2.3.2. Sendikal Memnuniyet Boyutundaki İfadelere İlişkin Üyelerin Görüşleri



49

Sendikal Bağlılık, Algı, Memnuniyet ve Beklenti Araştırması

Sendikadan memnuniyet boyutundaki ifadelere ilişkin dağılım 
incelendiğinde üyelerin memnuniyetin yüksek düzeyde olduğu gö-
rülmektedir. Bu boyutta üyeler tarafından katılımın en yüksek olduğu 
maddeler, “Sendikamın üyesi olmaktan memnunum.”, “Üyesi oldu-
ğum sendikanın geçmişi ve yaptıkları, çalışanlar için iyi bir sendika 
olduğunun göstergesidir.”,  “Dayandığı ilke ve değerlerden dolayı 
sendikamı takdir ediyorum.”, “Bu sendikanın bir üyesi olmaktan gu-
rur duyuyorum.”  ifadeleridir.

Katılımın diğer maddelere göre daha düşük olduğu maddeler 
ise, “Sendikam toplu sözleşmenin nasıl daha iyi olabileceği konusun-
da üyelere danışmaktadır.”, “Sendikamın çalışanların daha iyi ücret 
almasında etkili olduğuna inanıyorum.”, “İşyerinden kaynaklanan 
şikâyetler sendika tarafından dikkatle ve özenle ele alınmaktadır.” 
ifadeleridir.

Üyeler, sendikanın bir üyesi olmaktan yüksek derecede memnun 
ve gurur duyuyor olmakla birlikte, aynı zamanda dünya görüşlerinin 
sendikayla uyuştuğunu da yüksek derecede belirtmişlerdir. Buna kar-
şın sendikanın üye şikayetlerini dinleme ve üyelerin fikirlerini alma 
gibi konularda orta düzeyde memnun olduklarını belirtmişlerdir. Bu 
bağlamda sendika üyelerin fikirlerini alma, birebir karşılaştıkları so-
runları dinleme, beklentilerini belirleme gibi konularda çeşitli proje-
ler ya da araştırmalar gerçekleştirerek, sendikal memnuniyeti daha 
yüksek düzeye çıkarabilir.
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2.3.3. Sendikal Beklenti Boyutundaki İfadelere İlişkin Üyelerin Görüşleri

Sendikadan beklentiler boyutunda üyelerin verdikleri cevaplar 
incelendiğinde katılım düzeyinin tüm maddelerde yüksek olduğu-
nu görmekteyiz. Bu maddeler içerisinde en yüksek olanlar sırasıyla, 
“Sendikam beni işyeri yöneticileri ile karşı karşıya gelmek durumun-
da bırakmadan haklarımı savunabilmelidir.”, “Sendikamdan ücret ve 
sosyal haklarımı korumasının yanında, kişisel ve mesleki gelişimime 
yönelik faaliyetler de beklerim.”, “Sendikanın faaliyetleri hakkında 
üyelere söz hakkı tanınmalıdır.” ifadeleridir.

Sendikadan beklentiler boyutuna ilişkin olarak katılımcıların 
görüşlerinin yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Bu anlamda 
özellikle üyelerin sendikadan en büyük beklentisi işyeri yöneticileri 
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ile karşı karşıya gelmek durumunda kalmadan sendikanın haklarımı 
savunabilmesidir. Üyelerin katılımının yüksek olduğu bir diğer mad-
de ise sendikanın ücret ve sosyal hakları korumasının yanı sıra, kişisel 
ve mesleki gelişime yönelik faaliyetler düzenlemesidir. Bu anlamda 
üyelerin sendikadan daha yenilikçi adımlar atmalarını bekledikleri 
söylenebilir.

 2.3.4. Sendikal Özdeşleşme Boyutundaki İfadelere İlişkin 
           Üyelerin Görüşleri
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Sendikayla özdeşleşme boyutunda üyelerin katılımının en yük-
sek olduğu maddeler, “Sendikaya yararlı olabilecek bilgilere veya 
duyumlara sahip olduğumda bunu sendikama iletirim.”, “Sendika 
yöneticilerine tam olarak güveniyorum.”, “Sendikayı ve onun politi-
kalarını onaylayıp destek veriyorum” ifadeleridir.

Bu boyuta ilişkin cevaplar üyelerin sendikayla yüksek düzeyde 
özdeşleştiklerini göstermektedir. Üyelerin sendikayı benimsedikleri, 
sendikaları için üzerlerine düşen şeyi fazlasıyla yapacakları görülmek-
tedir. Bununla birlikte kesin bir özdeşleşme söz konusu değildir. Bu 
bulguya dayalı olarak üyelerin sendikayla özdeşleşme düzeylerinin 
artırılması için çeşitli çalışmalar yapılabilir ve bu çalışmaların faydalı 
olup olmadığını görmek için düzenli tekrarlanan anket çalışmaları 
uygulanabilir.

2.3.5. Örgütsel Bağlılık Boyutundaki İfadelere İlişkin Üyelerin Görüşleri

2.3.5.1. Duygusal Bağlılık Boyutundaki İfadelere İlişkin Üyelerin Görüşleri



53

Sendikal Bağlılık, Algı, Memnuniyet ve Beklenti Araştırması

Tüm örgütlenme modellerinde olduğu gibi sendikalarda da in-
san yapının başrolündedir. Belirlenmiş amaçların başarılması ve sen-
dikanın faaliyetlerine devam edebilmesi, sendikanın değerlerine sıkı 
bir şekilde bağlı olan, sendikanın amaç ve hedeflerini kendi amaç ve 
hedefleri gibi benimseyen üyelerin varlığına bağlıdır. 

Bu aşamada ise üyenin sendikada kalma isteği, örgüt için bek-
lenenden fazla çaba harcama isteği ve örgütün amaç ve değerlerine 
olan inancının birleşimi olarak tanımlayabileceğimiz örgütsel bağlılık 
kavramı ortaya çıkmaktadır. 

Örgütsel bağlılığı 3 tipinden ilki olan duygusal bağlılık, bireyle-
rin örgütleri ile özdeşleştikleri, örgütün üyesi olmaktan mutlu olduk-
larını ve örgüte güçlü şekilde bağlı olduklarını gösteren duygusal bir 
yönelmeyi ölçmektedir.

Tablo incelendiğinde, duygusal bağlılıkla üyelerin katılımının en 
yüksek olduğu maddeler, “Meslek hayatımın kalan kısmını bu sen-
dikaya üye olarak geçirmek beni çok mutlu eder”, “Bu sendikanın 
benim için çok özel bir anlamı var” ifadeleridir.

Katılımın düşük olduğu maddeler ise, “Kendimi bu sendikada 
“ailenin bir parçası” gibi hissetmiyorum”, “Bu sendikaya kendimi 
“duygusal olarak bağlı” hissetmiyorum” olarak gözükmektedir.

Bu bulgulardan, üyelerin sendikaya orta düzeyde duygusal bağ-
lılık hissettiği, buna karşın kendini yüksek oranda sendikada ailenin 
bir parçası, sendikaya ait hissettiği sonucuna ulaşabiliriz.

Örgütlenme bağlılığında duygusal bağlılığın yüksek düzeyde ol-
ması normatif  bağlılığı düşürecektir. Sendika yönetimi, orta düzeyde 
olan duygusal bağlılığı artırıcı faaliyetler gerçekleştirmeli, kişiyi duy-
gusal anlamda sendikaya bağlayacak girişimlerde bulunmalıdır.
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 2.3.5.2. Devamlılık Bağlılığı Boyutundaki İfadelere İlişkin Üyelerin Görüşleri

Örgütsel bağlılığın ikinci tipi olan devamlılık bağlılığı, bireyin 
üye olduğu örgütten ayrılması durumunda ortaya çıkacak sonuçlar-
dan veya alternatif  sendika azlığından dolayı örgüt üyeliğini sürdür-
mesini ifade etmektedir.

Tablo incelendiğinde, devamlılık bağlılığında üyelerin katılımı-
nın en yüksek olduğu maddeler, “Bu sendika benim sadakatimi hak 
ediyor”, “Buradaki insanlara karşı yükümlülük hissettiğim için sen-
dikamdan şu anda ayrılmayı düşünmem”, “Benim için avantajlı da 
olsa sendikamdan şu anda ayrılmanın doğru olmadığını hissediyo-
rum” ifadeleridir.

Ters kodlanmış olan “Mevcut sendikamla devam etmek için hiç-
bir manevi yükümlülük hissetmiyorum” ifadesine katılım oranı ise 
düşüktür. Yani, üyeler sendikaya devam etme konusunda manevi bir 
yükümlülük hissetmektedirler.

Genel olarak tablo incelendiğinde üyelerin sendikaya orta dü-
zeyde devamlılık bağlılığı hissettikleri görülmektedir. 
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2.3.5.3. Normatif Bağlılık Boyutundaki İfadelere İlişkin Üyelerin Görüşleri

Normatif  bağlılık tipinde, bireylerin ahlaki bir yükümlülük duy-
gusu ile zorunluluk hissettikleri için gösterdiği bağlılık ifade edilmek-
tedir.

Normatif  bağlılığa üyelerin en yüksek düzeyde katıldıkları mad-
deler, “Sendikandan ayrılmak konusunda çok az seçeneğim olduğu-
nu düşünüyorum.”, “Bu sendikadan ayrılmanın olumsuz sonuçların-
dan biri alternatif  sendika kıtlığı olurdu”, İfadeleridir.

Üyelerin katılımının en düşük olduğu maddeler ise, “Şu anda 
sendikamda kalmak istemesem bile kalmaya mecburum”, “Eğer bu 
sendikaya kendimden bu kadar çok şey vermiş olmasaydım, başka 
bir sendikaya üye olmayı düşünebilirdim” ifadeleridir.

Bu bulgulardan, üyelerin sendikaya düşük düzeyde normatif  
bağlılık hissettikleri görülmektedir. Normatif  bağlılık bir zorunlu-
luktan dolayı üyeliği belirttiği için, bağlılığın düşük çıkması örgütler 
tarafından tercih edilmektedir. Bu anlamda, üyelerin normatif  bağ-
lılığının düşük olması, üyelerin bir zorunluluktan ötürü değil, kendi 
istekleri ve bağlı oldukları sendikaya ait hissettikleri için üye oldukları 
sonucunu taşımaktadır.
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2.4. Sendikal Algı ve Bağlılık Çapraz Karşılaştırmalar

2.4.1. Üyelerin Sendika Algısının Cinsiyete Göre Karşılaştırılmasına 
           İlişkin t Testi Sonuçları

Kadın ve erkek üyelerin sendika algısının “Sendikal Demokra-
si ve Katılım”, “Sendikal Memnuniyet”, “Sendikal Özdeşleşme”, 
“Duygusal Bağlılık”, “Devamlılık Bağlılığı” ve “Normatif  Bağlılık” 
boyutlarında anlamlı düzeyde farklılaşmaktayken, “Sendikal Beklen-
ti”  boyutunda anlamlı düzeyde farklılaşma görülmemektedir.

Sendikal Demokrasi ve Katılım boyutunda kadın ve erkek üyele-
rin görüşleri anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Erkek katılımcıların 
görüşleri kadın katılımcılardan daha olumludur. Bu bulgu Sendikal 
Demokrasi ve Katılım açısından erkek katılımcıların görüşlerinin 
daha olumlu olduğunu ve/veya erkek üyelerin sendikal faaliyetlere 
katılımlarının kadın katılımcılardan daha yüksek oranda olduğunu 
göstermektedir. 

Bununla birlikte hem kadın hem de erkek üyeler bu boyutta-
ki maddelere “orta düzeyde” katıldıklarını belirtmişlerdir. Bu bulgu, 
üyelerin sendika faaliyetlerine asgari katılım olanaklarına sahip ol-
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duklarını göstermekle birlikte, sendika içi demokrasi ve üyelerin ka-
tılım olanaklarının artırılması gerektiğini ve kadın üyeler için daha 
farklı katılım mekanizmaları geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymak-
tadır. Örneğin sendikal faaliyetler düzenlenirken, kadın katılımcıların 
bakmakla yükümlü oldukları hasta/yaşlı birey varlığı ya da çocuk ba-
kımı, ev işleri gibi durumları göz önüne alınmalıdır. Kadın katılımcı 
sayısını artırmak ve katılıma teşvik etmek amacıyla özel servis imkan-
ları ya da geçici kreş hizmetleri gibi pozitif  ayrıcalıklar düşünülebilir.

Sendika algısına ilişkin her bir boyut ayrı ayrı değerlendirildiğin-
de, memnuniyet boyutunda da kadın ve erkek üyelerin görüşlerinin 
farklılaştığı görülmektedir. Erkek katılımcıların görüşleri kadın katı-
lımcılardan daha olumludur.  Hem kadın hem de erkek sendikalıların 
memnuniyet düzeylerinin yüksek seviye olduğu görülmekle birlikte, 
yine sendikal demokrasi ve katılım boyutunda olduğu gibi kadın ka-
tılımcının memnuniyet düzeyinin artırılması için çeşitli çalışmalar 
yapılmalıdır.

Sendikadan beklentiler boyutunda kadın ve erkek üyelerin gö-
rüşleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Üyeler bu boyuttaki ifa-
delere yüksek düzeyde katılmışlardır. Bu bulgu üyelerin sendikadan 
önemli beklentilerinin olduğunu göstermekle birlikte aynı zamanda 
üyelerin sendikanın beklentilerini karşılayacak kapasitede olduğuna 
inandıklarının bir göstergesi olarak da kabul edilebilir. 

Sendikal Özdeşleşme boyutunda kadın ve erkek üyelerin görüş-
leri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. Erkek üye-
lerin sendikal özdeşleşmesi kadın üyelerden anlamlı derecede daha 
yüksek bulunmuştur.  Her iki grubun özdeşleme boyutundaki seviyesi 
yüksek olmakla birlikte, kadın üyelerin özdeşleşmesini artırıcı özel ça-
lışmalar artırılmalıdır. 

Duygusal bağlılık düzeyinde kadın ve erkek üyelerin görüşleri 
arasında anlamlı bir farklılık vardır. Erkek üyelerin sendikaya olan 
duygusal bağlılıkları kadın üyelerden anlamlı düzeyde yüksektir. 
Erkek üyelerin duygusal bağlılık düzeyleri yüksek iken, kadın katı-
lımcının orta düzeyde kalmaktadır. Bu bulgu katılım, özdeşleşme ve 
memnuniyet boyutlarındaki sonuçları desteklemektedir. Sendikal fa-
aliyetlere katılım ve/veya katılım imkanının kadın üyeler tarafından 
yeterince kullanılamaması, sendika özdeşleşmeyi olumsuz anlamda 
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etkilemekte, bu da memnuniyet seviyelerini düşürerek, duygusal bağ-
lılığı azaltmaktadır. 

Devamlılık bağlılığı düzeyinde de yine duygusal bağlılıktaki gibi 
kadın ve erkek üyelerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 
Erkek üyelerin sendikaya olan devamlılık bağlılıkları kadın üyelerden 
anlamlı düzeyde yüksektir.

Normatif  Bağlılık boyutunda da kadın ve erkek üyelerin görüş-
lerinde anlamlı bir farklılık olduğu gözükmektedir. Erkek üyelerin 
normatif  bağlılık ortalamalarının kadın üyelerden anlamlı derecede 
yüksek olduğunu görüyoruz. Bu bulgu erkek üyelerin sendika üyeliği-
ne kadın üyelerden daha yüksek oranda zorunlu hissettikleri için üye 
bulunduğunu göstermektedir.

2.4.2. Üyelerin Sendika Algısının Yaşa Göre Karşılaştırılmasına İlişkin 
           Korelasyon Sonuçları

Sendika algısına ilişkin boyutlar yaşa göre incelendiğinde, tüm 
boyutlar yaşla ilişkili gözükmektedir.

Korelasyon tablosu incelendiğinde; yaş ilerledikçe Sendikal de-
mokrasi ve katılımın da aynı yönde %20,2’lik, Memnuniyet boyu-
tunda %11,2’lik, Beklenti boyutunda %6,9, Özdeşleşme boyutunda 
%11,8, Duygusal bağlılık boyutunda %11,7, Devamlılık boyutunda 
%17,1 ve Normatif  bağlılık boyutunda %11,5 oranında arttığı gö-
rülmektedir. 
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2.4.3. Üyelerin Sendika Algısının Medeni Duruma Göre Karşılaştırılmasına 
           İlişkin t Testi Sonuçları

Sendika algısına ilişkin boyutlar medeni duruma göre incelendi-
ğinde, “Sendikal Demokrasi ve Katılım”, “Sendikal Memnuniyet”, 
“Sendikal Özdeşleşme” “Duygusal Bağlılık”, “Sendikal Beklenti”,  
ve “Devamlılık Bağlılığı” boyutlarında anlamlı düzeyde farklılaşmak-
tayken “Normatif  Bağlılık” boyutunda anlamlı düzeyde farklılaşma 
görülmemektedir.

Sendikal Demokrasi ve Katılım boyutunda evli ve bekar katılım-
cıların görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var-
dır. Evli katılımcıların bu boyuttaki görüşleri bekar katılımcılardan 
daha yüksek olmakla birlikte, her iki grup da bu boyuttaki maddelere 
orta düzeyde katılmışlardır.

Sendikal Memnuniyet boyutunda yine evli ve bekar katılımcı-
ların görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. 
Evli katılımcıların bu boyuttaki görüşleri bekar katılımcılardan daha 
yüksektir.

Sendikal Beklenti boyutunda yine evli ve bekar üyelerin görüşle-
ri arasında bir farklılık vardır. Evli katılımcıların bu boyuttaki görüş-
leri bekar katılımcılardan daha yüksektir.
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Sendikal Özdeşleşme boyutunda evli ve bekar katılımcıların 
görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. Evli 
katılımcıların bu boyuttaki görüşleri bekar katılımcılardan daha yük-
sektir. 

Duygusal Bağlılık boyutunda evli ve bekar katılımcıların görüşle-
ri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. Evli katılım-
cıların bu boyuttaki görüşleri bekar katılımcılardan daha yüksektir.

Devamlılık Bağlılığı boyutunda yine evli ve bekar katılımcıların 
görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. Evli 
katılımcıların bu boyuttaki görüşleri bekar katılımcılardan daha yük-
sektir.

Normatif  Bağlılık boyutunda evli ve bekar üyelerin görüşleri 
arasında bir farklılık yoktur.

Tüm bu bulgulardan hareketle evli üyelerin sendikal faaliyetler 
konusunda daha aktif, sendikayla daha özdeşleşmiş ve sendikaya ait 
hissettikleri söylenebilir. Bu anlamda sendikanın bekar üyelerin katı-
lımını ve bağlılığını artırmak için çeşitli faaliyetler düzenlemesi bek-
lenebilir.
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2.4.4. Üyelerin Sendika Algısının Eğitim Durumuna Göre 
          Karşılaştırılmasına İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları

Sendika algısına ilişkin boyutlar eğitim durumuna göre incelen-
diğinde,  “Sendikal Özdeşleşme”, “Duygusal Bağlılık” ve “Normatif  
Bağlılık” boyutlarında anlamlı düzeyde farklılaşmaktayken, “Sendi-
kal Demokrasi ve Katılım”, “Sendikal Memnuniyet”, “Sendikal Bek-
lenti”, ve “Devamlılık Bağlılığı” boyutlarında anlamlı düzeyde farklı-
laşma görülmemektedir.

Sendikal Demokrasi ve Katılım boyutunda eğitim düzeyi grup-
ları incelendiğinde, üyelerin görüşleri arasında bir farklılık yoktur, 
tüm üyelerin görüşleri birbirine oldukça yakın veya benzerdir. Eğitim 
düzeyinde fark gözetmeksizin tüm üyeler, sendikal faaliyetlere orta 
düzeyde katılım göstermekte ve/veya sendikal katılım olanaklarının 
orta düzeyde olduğunu düşünmektedirler.
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Sendikal Memnuniyet boyutunda eğitim düzeyine göre üyelerin 
görüşleri arasında bir farklılık yoktur, tüm üyelerin görüşleri birbirine 
oldukça yakındır. Eğitim düzeyinde fark gözetmeksizin tüm üyeler, 
sendikandan memnuniyetlerini yüksek düzeyde olarak belirtmişler-
dir. 

Sendikal Beklenti boyutunda üyelerin görüşleri eğitim düzeyine 
göre farklılık bir farklılık yoktur, tüm üyelerin görüşleri birbirine ol-
dukça yakındır. Eğitim düzeyinde fark gözetmeksizin tüm üyeler, sen-
dikandan memnuniyetlerini yüksek düzeyde olarak belirtmişlerdir. 

Sendikal Özdeşleşme boyutunda eğitim düzeyine göre üyelerin 
görüşleri arasında bir farklılık gözlenmektedir.  Tablo incelendiğinde, 
farklılığı yaratan grupların Fark Turkey testine göre 1 ve 3. gruplar 
olduğu, yani eğitim durumu lise ve altı olan grupla lisans ve üstü olan 
grup ortalamaları arasında bir farklılık olduğunu görüyoruz. Lisans 
ve üstü grubun özdeşleşme boyutuna ait ortalama puanları lise ve altı 
gruptan anlamlı düzeyde yüksektir. Bu boyuta dair tablodan çıkan 
bir başka sonuç, eğitim düzeyi yükseldikçe özdeşleşmenin arttığıdır. 
Bu bulgulardan hareketle, sendikanın eğitim seviyesi düşük olan üye-
lerin sendikayla özdeşleşmesini artırmak için çeşitli faaliyetler düzen-
lemesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Duygusal Bağlılık boyutunda eğitim düzeyine göre üyelerin gö-
rüşleri arasında bir farklılık gözlenmektedir.  Tablo incelendiğinde, 
farklılığı yaratan grupların Fark Turkey testine göre 1 ve 3. gruplar 
olduğu, yani eğitim durumu lise ve altı olan grupla lisans ve üstü olan 
grup ortalamaları arasında bir farklılık olduğunu görüyoruz. Yine 
özdeşleşme boyutunda olduğu gibi duygusal bağlılık boyutunda da, 
eğitim seviyesi yükseldikçe duygusal bağlılığın arttığı görülmektedir. 

Devamlılık Bağlılığı incelendiğinde, eğitim düzeyine göre üyele-
rin görüşleri arasında bir farklılık yoktur, tüm üyelerin görüşleri bir-
birine oldukça yakındır. 

Normatif  Bağlılık boyutunda üyelerin görüşleri eğitim düzeyine 
göre farklılık göstermektedir. Eğitim seviyesi düştükçe, normatif  bağ-
lılığın arttığını söylemek mümkündür. Eğitim seviyesi lise ve altı olan 
grubun normatif  bağlılık ortalaması, lisans ve üstü mezunu gruptan 
anlamlı derecede yüksektir. Başka bir deyişle, eğitim seviyesi düştük-
çe, sendikaya zorunlu üyelik hissinin arttığını görmekteyiz.
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2.4.5. Üyelerin Sendika Algısının Meslekte Geçen Süreye Göre 
           Karşılaştırılmasına İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları

Sendika algısına ilişkin boyutlar meslekte geçen süreye göre in-
celendiğinde, “Sendikal Demokrasi ve Katılım”, “Sendikal Beklen-
ti”, “Sendikal Özdeşleşme”  “Duygusal Bağlılık” ve “Devamlılık Bağ-
lılığı” boyutlarında anlamlı düzeyde farklılaşmaktayken, “Sendikal 
Memnuniyet” ve “Normatif  Bağlılık” boyutlarında anlamlı düzeyde 
farklılaşma görülmemektedir.

Sendikal Demokrasi ve Katılım boyutunda üyelerin görüşleri 
meslekte geçen süreye göre farklılık göstermektedir. Farklılık özellikle 
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meslekte 5 yıl ve daha az süredir bulunan grupla, 15 yıldan daha 
uzun süredir bulunan grup arasında gözükmektedir. 

Tablo genel hatlarıyla incelendiğinde meslekte geçen süre art-
tıkça, sendikal demokrasi ve katılım boyutu düzeyinin de arttığını 
görmekteyiz. Yani meslekte geçen süre ile birlikte, sendikal katılım 
artmaktadır. Bu bulgu meslekte yeni üyelere sendikanın yönetim ve 
karar alma süreçlerinde daha fazla söz hakkı verilmesi ve ayrıca bu 
üyelerin sendikal faaliyetlere daha yüksek düzeyde katılımlarının teş-
vik edilmesi gereklidir.   

Sendikal Memnuniyet boyutunda üyelerin görüşleri meslekte 
geçen süreye göre farklılık göstermemektedir. 

Sendikal Beklenti boyutunda üyelerin görüşleri meslekte geçen 
süreye göre farklılık göstermektedir. Meslekte geçen süre 5 yıl ve daha 
az olan grupta sendikal beklenti düzeyinin 15 yıldan fazla süredir 
meslekte olan gruptan anlamlı düzeyde düşük olduğunu görmekte-
yiz. 

Sendikal Özdeşleşme boyutunda meslekte geçen süreye göre 
üyelerin görüşleri farklılık göstermektedir. Meslekte geçen süre 5 yıl 
ve daha az olan grupta sendikal beklenti düzeyinin 15 yıldan fazla 
süredir meslekte olan gruptan anlamlı düzeyde düşük olduğunu gör-
mekteyiz. 

Duygusal Bağlılık boyutunda üyelerin görüşleri meslekte geçen 
süreye göre farklılık göstermektedir. Duygusal bağlılığın meslekte ge-
çen süre arttıkça arttığını söylemek mümkündür. 

Bu verilerden yola çıkarak, meslekte 5 yıldan daha az süredir bu-
lunan ya da genç yaştaki üyelere yönelik duygusal bağlılığı artırmaya 
yönelik farklı faaliyetler düzenlenmesi, sendikanın ileriye yönelik ya-
pacağı farklı ve akılcı bir adım olacaktır.

Devamlılık Bağlılığı boyutunda üyelerin görüşleri meslekte ge-
çen süreye göre farklılık göstermektedir. Devamlılık bağlılığın da 
Duygusal bağlılıkta olduğu gibi meslekte geçen süre arttıkça arttığını 
görmekteyiz. 



65

Sendikal Bağlılık, Algı, Memnuniyet ve Beklenti Araştırması

Normatif  Bağlılık boyutunda meslekte geçen süreye göre üyele-
rin görüşleri arasında bir farklılık yoktur, tüm üyelerin görüşleri bir-
birine oldukça yakındır. 

2.4.6. Üyelerin Sendika Algısının Çalıştığı Kuruma Göre 
          Karşılaştırılmasına İlişkin t Testi Analizi Sonuçları

Sendika algısına ilişkin boyutlar çalıştığı kuruma göre incelendi-
ğinde, modelin hiç bir boyutunda farklılaşma görülmemektedir. Bu 
anlamda tüm kurumlarda memnuniyet, katılım, beklenti, özdeşleş-
me, duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı ve normatif  bağlılık düzey-
lerinin benzer ve aynı olduğunu söylemek mümkündür.
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2.4.7. Üyelerin Sendika Algısının Hizmet Sınıfına Göre Karşılaştırılmasına 
          İlişkin t Testi Analizi Analizi Sonuçları

Sendika algısına ilişkin boyutlar hizmet sınıfına göre incelen-
diğinde, “Sendikal Demokrasi ve Katılım” ve “Normatif  Bağlılık” 
boyutlarında anlamlı düzeyde farklılaşmaktayken, “Sendikal Mem-
nuniyet” “Sendikal Beklenti”, “Sendikal Özdeşleşme”, “Duygusal 
Bağlılık”, “Devamlılık Bağlılığı” boyutlarında farklılaşma görülme-
mektedir.

Sendikal Demokrasi ve Katılım ve Normatif  Bağlılık boyutla-
rında üyelerin görüşleri çalıştığı kuruma göre farklılık göstermekte-
dir. Sağlık Hizmetleri Sınıfı’nın sendikal faaliyetlere katılımının diğer 
hizmet sınıflarından anlamlı düzeyde düşük olduğunu görmekteyiz. 
Bu grubun etkinliğini artırmak için hizmet sınıfına göre sendikal dü-
zenlemeler yapılabilir.

Sendikal Memnuniyet” “Sendikal Beklenti”, “Sendikal Özdeş-
leşme”, “Duygusal Bağlılık” ve “Devamlılık Bağlılığı” boyutlarında 
anlamlı düzeyde farklılaşma görülmemektedir.
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2.4.8. Üyelerin Sendika Algısının Sendikaya Üyelik Süresine Göre 
           Karşılaştırılmasına İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları

Sendika algısına ilişkin boyutlar sendikaya üyelik süresine göre 
incelendiğinde, “Sendikal Demokrasi ve Katılım” “Sendikal Mem-
nuniyet” “Sendikal Beklenti”, “Sendikal Özdeşleşme”, “Duygusal 
Bağlılık” ve “Devamlılık Bağlılığı”  boyutunda anlamlı düzeyde fark-
lılaşmaktayken  “Normatif  Bağlılık” boyutunda anlamlı düzeyde 
farklılaşma görülmemektedir.
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Sendikal Demokrasi ve Katılım boyutunda üyelerin görüşleri 
sendikaya üyelik süresine göre farklılık göstermektedir. Farklılığa yol 
açan gruplar tabloda verilmiştir. Sendikaya üyelik süresinin artma-
sıyla üyelerin sendikal demokrasi ve katılım boyutundaki düşünceleri 
olumlu hale gelmektedir. Bu bulgudan, sendikaya yeni üye olanların 
sendikal katılım olanağı bulamadığı söylenebilir. Sendika yeni üyeler 
için kaynaşma ve tanışma/tanıtma günleri düzenleyerek, yeni üyele-
rin katılımını ve dolayısıyla bağlılığını artırabilir.

Sendikal Memnuniyet boyutunda yine sendikaya üyelik süresine 
göre bir farklılık gözükmektedir. Sendikaya üyeliği 1-3 yıl arasında 
olanların memnuniyet düzeylerinin diğer gruplardan daha düşük ol-
duğunu görüyoruz.

Sendikal Beklenti boyutunda üyelerin beklenti düzeyleri yüksek 
olmakla birlikte, sendikaya üyelik süresine göre farklılık göstermekte-
dir. Beklentinin sendikaya üyelik süresiyle doğru orantılı olduğu söy-
lenebilir. Üyelik süresi ile birlikte üyelerin sendikadan beklentileri de 
artmaktadır.

Sendikal Özdeşleşme boyutu üyelik süresine göre farklılık gös-
termektedir. Farklılık yaratan gruplar tabloda verilmiştir. Üyelik süre-
siyle birlikte özdeşleşmenin de arttığını görüyoruz.  Bu sonuca göre, 
yine yeni üyelere özel çalışmalar ve faaliyetler artırılmalı, katılım sağ-
lanmalı ve böylece sendikayla özdeşleşme artırılmalıdır.

Duygusal bağlılık boyutunda 1-3 yıldır sendikaya üye olanların 
bağlılığında bir düşüş olduğu görülmektedir. Tablo genel olarak in-
celendiğinde üyelik süresine göre bağlılığın arttığı söylenebilir ancak, 
1-3 yıl ve 1 yıldan az süredir sendikaya üye olanların bağlılıklarını 
artırmak için özel çalışmalara yapılmalıdır. 

Devamlılık bağlılığı boyutunda üyelerin görüşleri sendikaya üye-
lik süresine göre farklılık göstermektedir. Yine devamlılık bağlılığının 
da sendikaya üyelik süresinin artmasıyla arttığını söylemek mümkün-
dür. Sendikaya 1-3 yıl arası üyeliği bulunanların devamlılık bağlılığı 
düzeyleri diğer gruplardan anlamlı derecede düşük bulunmuştur.

“Normatif  Bağlılık” boyutunda ise sendikaya üyelik süresi an-
lamlı düzeyde farklılaşma göstermemektedir. Bir başka deyişle, tüm 
üyelerin görüşleri birbirine oldukça yakın ve benzerdir.
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2.4.9. Üyelerin Sendika Algısının Mesleğe Göre Karşılaştırılmasına İlişkin 
          Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları

Sendika algısına ilişkin boyutlar mesleğe göre incelendiğinde, 
“Sendikal Demokrasi ve Katılım”, “Duygusal Bağlılık” ve “Norma-
tif  Bağlılık” boyutlarında anlamlı düzeyde farklılaşmaktayken, “Sen-
dikal Memnuniyet” “Sendikal Beklenti”, “Sendikal Özdeşleşme” ve 
“Devamlılık Bağlılığı” boyutlarında anlamlı düzeyde farklılaşma gö-
rülmemektedir.
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Sendikal Demokrasi ve Katılım boyutunda üyelerin görüşleri 
mesleğe göre farklılık göstermektedir. Sağlık Memuru ve memur ola-
rak çalışanların sendikal demokrasi algısı, diğer meslek gruplarından 
daha yüksektir. 

Bu bulgudan, sağlık memuru ve memurların sendikal faaliyetle-
re diğer gruplardan daha fazla katıldığı/katılım olanağı bulduğunu 
söylemek mümkündür. Diğer meslek gruplarının etkinliğini artırmak 
için mesleğe göre sendikal düzenlemeler yapılabilir.

Duygusal Bağlılık boyutunda üyelerin görüşleri mesleğe gör 
farklılık göstermektedir. Hemşirelerin duygusal bağlılık düzeyleri di-
ğer meslek gruplarından daha düşük görülmektedir. 

Normatif  Bağlılık boyutunda memur olarak çalışan üyelerin 
bu boyuta ilişkin ortalamalarının diğer meslek gruplarından anlam-
lı düzeyde daha yüksek olduğunu görmekteyiz.  Bu sonuç, memur 
üyelerin sendikaya bağlılıklarının bir zorunluluktan ötürü olduğunu 
düşündükleri söylenebilir.

Sendikal Memnuniyet” “Sendikal Beklenti”, “Sendikal Özdeş-
leşme” ve “Devamlılık Bağlılığı” boyutlarında mesleğe göre anlamlı 
düzeyde farklılaşma görülmemektedir.
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2.4.10. Üyelerin Sendika Algısının Bölgelere Göre Karşılaştırılmasına 
             İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları
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Sendika algısına ilişkin boyutlar bölgelere göre incelendiğinde, 
tüm boyutlarda coğrafi bölgelere göre farklılaşma gözükmektedir.

Sendikal Demokrasi ve Katılım boyutunda üyelerin görüşleri 
bölgeye göre farklılık göstermektedir. Tablo genel olarak incelendi-
ğinde Marmara Bölgesindeki katılımın ve/veya katılım olanaklarının 
diğer tüm bölgelerden anlamlı düzeyde yüksek olduğunu, farklılaştı-
ğını görüyoruz. Katılımın düşük olduğu bu bölgelerde katılımı artırı-
cı faaliyetler düzenlenmesi, sendikanın bu bölgelere daha hassas bir 
şekilde yaklaşması katılımın artırılmasında faydalı olabilir. 

Memnuniyet boyutunda yine Marmara Bölgesinde diğer bölge-
lere oranla yüksek düzeyde memnuniyet görülmektedir. Bunu Doğu 
Anadolu Bölgesi izlemektedir. Memnuniyetin en düşük olduğu bölge 
ise 3,24 ortalama ile İç Anadolu Bölgesi’dir. 

Sendikal Beklenti boyutunda üyelerin görüşleri bölgeye göre 
farklılık göstermektedir. Marmara ve Akdeniz Bölgelerinde sendikal 
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beklentilerin diğer bölgelere oranla daha yüksek olduğu görüyoruz. 
Buna karşın Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sendikal beklenti dü-
zeyi diğer bölgelere oranla daha düşüktür. 

Sendikal Özdeşleşme boyutunda üyelerin görüşleri bölgeye göre 
farklılık göstermektedir. Sendikal özdeşleşmeyi en düşük yaşayan böl-
ge İç Anadolu ve Ege Bölgeleri olarak gözükmektedir. Buna karşın 
en yüksek özdeşleşme, Marmara Bölgesindedir. Özdeşleşmenin zayıf  
olduğu bölgelerde sendikanın özel çalışmalar yapması beklenebilir. 
Özellikle Ege ve İç Anadolu başta olmak üzere, Güneydoğu Anado-
lu, Doğu Anadolu, ve Akdeniz Bölgesinde sendikal bağlılığı artırıcı 
çalışmalar düzenlenmelidir. 

Duygusal Bağlılık boyutunda da üyelerin görüşleri bölgeye göre 
farklılık göstermektedir. Yine bu boyutta da Marmara Bölgesinin 
ortalamasının diğer bölgelerden yüksek olduğunu görüyoruz. Duy-
gusal Bağlılığın düşük olduğu bölgeler ise Karadeniz ve İç Anadolu 
Bölgeleridir. Bu bulgulardan, sendikanın bölgesel çalışmalara ağırlık 
vermesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Devamlılık Bağlılığı boyutunda da üyelerin görüşleri bölgeye 
göre farklılık göstermektedir. Yine bu boyutta da Marmara Bölge-
sinin ortalamasının diğer bölgelerden yüksek olduğunu görüyoruz. 
Devamlılık Bağlılığının düşük olduğu bölgeler ise Karadeniz ve İç 
Anadolu Bölgeleridir.  Üyelerin sendikaya devamlılığının sağlanması 
için bu bölgelerde özel çalışmalara yapılmalı, ziyaretlerde bulunul-
malıdır.
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2.4.11. Üyelerin Sendika Algısının Üye Olunan Sendikaya Göre 
            Karşılaştırılmasına İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları

Sendika algısına ilişkin boyutlar üye bulunulan sendikaya göre 
incelendiğinde, , “Sendikal Demokrasi ve Katılım” ve “Sendikal Öz-
deşleşme” boyutunda anlamlı düzeyde farklılaşmaktayken “Sendikal 
Memnuniyet”, “Sendikal Beklenti”, “Duygusal Bağlılık”,  “Devam-
lılık Bağlılığı” ve “Normatif  Bağlılık” boyutlarında anlamlı düzeyde 
farklılaşma görülmemektedir.

Sendikal Demokrasi ve Katılım boyutunda üyelerin görüşleri 
üye bulunulan sendikaya göre farklılık göstermektedir. Sağlık-Sen 
üyeleri, sendikal demokrasi ve katılım boyutunda daha olumlu görüş 
bildirmişlerdir. 

Sendikal Özdeşleşme Boyutunda üyelerin görüşleri üye bulunu-
lan sendikaya göre farklılık göstermektedir.  Sağlık-Sen üyeleri diğer 
sendika üyelerine oranla sendikayla daha fazla özdeşleşmiş gözük-
mektedir. 

Diğer boyutlarda ise sendikaya göre bir farklılaşma gözükme-
mektedir.
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2.4.12. Üyelerin Sendika Algısının Sendika Değişikliği Yapma Durumuna 
             Göre Karşılaştırılmasına İlişkin t Testi Sonuçları

Sendika algısına ilişkin boyutlar sendika değişikliği yapma du-
rumuna göre incelendiğinde, “Sendikal Beklenti” boyutunda anlam-
lı düzeyde farklılaşmaktayken, “Sendikal Demokrasi ve Katılım”, 
“Sendikal Memnuniyet”, “Sendikal Özdeşleşme”, “Duygusal Bağ-
lılık”,  “Devamlılık Bağlılığı”  ve “Normatif  Bağlılık” boyutlarında 
anlamlı düzeyde farklılaşma görülmemektedir.

Sendikal Beklenti boyutunda üyelerin görüşleri sendika değişikli-
ği yapma durumuna göre farklılık göstermektedir. Sendika değişikliği 
yapanların bu boyuttaki görüşleri, sendika değişikliği yapmayanlara 
göre daha olumludur. Bir başka deyişle, sendika değişikliği yapanla-
rın sendikadan beklentileri, yapmayanlara oranla anlamlı düzeyde 
daha yüksektir.

Diğer boyutlarda sendika değişikliği yapma durumu bir farklılık 
göstermemektedir.
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 2.4.13. Sendikal Bağlılık Boyutlarının Birbirleriyle İlişkisi

Tabloda Sendikal Demokrasi ve Katılım boyutunun diğer bo-
yutlarla olan ilişkisi verilmiştir.

Tablo incelendiğinde, katılımın/katılım olanaklarının artma-
sıyla, sendikal memnuniyetin aynı yönde %49,1 oranında arttığını, 
Sendikal Beklentinin aynı yönde %32,4 oranında arttığını, Sendika 
Özdeşleşmenin aynı yönde %47,3 oranında arttığını, Duygusal Bağ-
lılığın aynı yönde %47,8 oranında arttığını, Devamlılık Bağlılığının 
aynı yönde %44,1oranında arttığını görmekteyiz.

Başka bir deyişle, katılım olanaklarının artırılması, üyelerin sen-
dikal faaliyetlere katılımının sağlanması tüm boyutları olumlu ve güç-
lü oranda etkilemektedir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER

1. Üyeler sendikanın en önemli dört görevinin sırasıyla; 

(1) “İyi bir toplu sözleşme yapması”, 

(2) “Beni çalışan olarak önemsemesi, siyasi ve dini görüşlerime göre ay-
rım gözetmemesi”, 

(3) “İş güvencesi sağlaması.”, 

(4) “Çalışan sağlığı ve iş güvenliği konusuna duyarlı olması”,  şeklinde 
belirtmişlerdir. 

2. Sendika değişikliği yapan üyeler sırasıyla, 

(1) Yeni üye olduğum sendikanın amaç ve uygulamalarını daha uygun 
bulduğum için, 

(2) Önceki sendika çalışan haklarını yeterince savunmadığı için, 

(3) Sendika yönetiminin yanlış tutum ve davranışlarından dolayı sendika 
değişikliği yaptıklarını belirtmişlerdir. 

3. Üyelerin sendikalarında bekledikleri en önemli faaliyetler 

(1) Sendika kaynaşma günleri (Piknik, gezi vb.), 

(2) Konferans veya paneller ve 

(3) Haftalık-aylık düzenli seminerlerdir.

4. Üyelerin sendikadan memnuniyetlerinin yüksek (3,49) düzeyde olduğu 
görülmektedir. Bu boyuta verilen cevaplar genel olarak sendikadan mem-
nuniyetin artırılması için çeşitli çalışmalar yapılması gerektiğini ortaya koy-
maktadır.
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5. Üyelerin duygusal ve devamlılık bağlılıklarının orta, normatif  bağlılıkla-
rının ise düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Bu sonuç, üyelerin sendikaya 
tamamen yarar sağlama amacına yönelik olarak katılmadıklarını, ancak 
sendikadan haklarını savunma konusunda beklenti içinde olduklarını gös-
termektedir. Sendika tarafından duygusal bağlılık türü geliştirilmeli ve iste-
nen üye profiline ulaşılması için çalışmalar yapılmalıdır.

6. Üyelerin “Sendikal Demokrasi Ve Katılım” boyutuna ilişkin algıları orta 
(3,00) düzeydedir. Bu sonuç, sendikal demokrasinin ve katılım olanaklarının 
geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

7. “Sendikadan Beklentiler” boyutuna ilişkin olarak katılımcıların görüşle-
rinin yüksek (4,14) düzeyde olduğu görülmektedir. Bu sonuç üyelerin sendi-
kadan beklentilerin yüksek olduğunu ve sendikanın bu beklentileri karşıla-
yacağına inandıklarını ortaya çıkartmaktadır. 

8. Üyelerin “Sendikayla Özdeşleşme” durumlarının yüksek düzeyde oldu-
ğu görülmektedir. Bu bulgu üyelerin sendikanın amaç, ilke ve politikalarını 
benimsediklerini ve sendikaya yüksek düzeyde bağlılık gösterdiklerini orta-
ya koymaktadır.

9. Kadın üyelerin sendikal faaliyetlere katılımı erkek üyelerden düşüktür. 
Kadın üyelerin çocuk bakımı, ev işleri, hasta/yaşlı bakımı gibi durumları 
göz önüne alınarak katılımını artırıcı kadınlara özel düzenlemeler yapılma-
lıdır. Geçici kreş imkanı, servis imkanı gibi.

10. Yaş ile sendikal bağlılık arasında pozitif  bir ilişki bulunmuştur. Genç 
üyelerin bağlılığı düşüktür. Genç üyelerin bağlılığını artırmak amaçlı sendi-
kal faaliyetler düzenlenmelidir.

11. Evli katılımcıların demokrasi ve katılım, memnuniyet, beklenti, özdeş-
leşme, duygusal ve devamlılık bağlılığı katılım düzeyleri, bekar katılımcılar-
dan anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Bekar üyelerin katılımlarını ve 
bağlılıklarını artırmak için çeşitli sendikal girişimlerde bulunulmalıdır.

12. Eğitim düzeyi arttıkça özdeşleşme ve duygusal bağlılık düzeylerinde ar-
tış görülmekteyken, normatif  bağlılık düzeyinde düşüş görülmektedir. Bu 
anlamda sendikal faaliyetlerin eğitim düzeyine göre yapılandırılması, eğitim 
seviyesi düşük üyelere bağlılıklarını ve özdeşleşmelerini artırmayı amaçla-
yan çalışmalara ağırlık verilmesi doğru bir karar olacaktır.

13. Meslekte geçen süre arttıkça, sendikal katılım, beklenti, özdeşleşme, 
duygusal ve devamlılık bağlılıkları da artmaktadır. Bu anlamda yeni üyelere 
ve meslekte yeni olanlara yönelik tanıtıcı ve üyeleri kaynaştırıcı programlar 
düzenlenmelidir.
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14. Sendikaya üyelik süresi arttıkça sendikal katılım, memnuniyet, beklen-
ti, özdeşleşme, duygusal ve devamlılık bağlılıklarının da arttığı söylenebilir. 
Duygusal bağlılık ve devamlılık bağlılığı boyutlarında sendikaya 1-3 yıldır 
üye olanların bağlılıklarının diğer gruplardan daha düşük olduğu görül-
mektedir.  Sendikaya üyelikleri yeni olan gruplara özel tanıtıcı, kaynaştırıcı 
sendikal faaliyetler düzenlenmeli ve bağlılık artırılmalıdır.

15. Sağlık Hizmetleri Sınıfı üyelerin sendikal faaliyetlere katılımı ve norma-
tif  bağlılıkları diğer hizmet sınıflarından daha düşüktür. Bu sınıfın yoğun iş 
temposu, nöbet usulü çalışma durumları göz önüne alındığında, katılımın 
iş yoğunluğu dolayısıyla düşük olduğu söylenebilir. Zira bu teoriyi normatif  
bağlılığın düşük olması da doğrulamaktadır. 

16. Mesleğe göre sendikal algı bulguları incelendiğinde, katılım boyutunda 
Hemşire ve Ebelerin diğer mesleklerden daha düşük katılım gerçekleştirdi-
ği görülmektedir.  Buna ek olarak hemşirelerin duygusal bağlılıklarının da 
diğer mesleklerden daha düşük olduğunu görüyoruz. Normatif  bağlılık bo-
yutunda ise memur grubunun ortalaması diğer gruplardan daha yüksektir. 
Bu anlamda sendikal faaliyetlerin mesleğe göre şekillendirilmesi, özellikle 
hemşire ve ebelerin katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan çeşitli organizas-
yonlar sendikal bağlılığı artırıcı nitelikte olacaktır. Burada ebe ve hemşi-
relerin kadın olduğu faktörü unutulmamalı, madde 9’da belirttiğimiz gibi 
kadın katılımcıların katılımlarının sağlanmasıyla hemşire ve ebe grubuna 
da aslında hitap edilmiş olacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

17. Üye olunan sendikaya göre boyutlar incelendiğinde, Sağlık-Sen’in de-
mokratik katılım ve özdeşleşme boyutlarında diğer sendikalardan daha yük-
sek düzeyde olduğu görülmekte, diğer boyutlarda ise üye olunan sendikaya 
göre bir farklılık görülmemektedir. 

18. Sendika değişikliği yapan üyelerde sendikal beklentinin daha yüksek 
olduğu görülmektedir. 

19. Sendikal algı boyutları coğrafi bölgelere göre incelendiğinde, 

a) Katılım boyutunda Marmara Bölgesinde yüksek, Ege, Akdeniz, Ka-
radeniz, İç Anadolu Bölgelerinde ise düşük,

b) Memnuniyet boyutunda İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde dü-
şük,

c) Beklenti boyutunda Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde düşük,

d) Duygusal Bağlılık boyutunda Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde 
düşük,

e) Devamlılık Bağlılığı boyutunda yine Karadeniz ve İç Anadolu Bölge-
lerinde düşük,
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f) Normatif  Bağlılık boyutunda ise Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
yüksek düzeyde olduklartı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu bulgulardan özellikle İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri başta olmak 
üzere bağlılığı ve özdeşleşmişliği düşük bölgelerde, bölgelere özel çalış-
malar yapılmalıdır. 

20. Sendikal demokrasi örgüt içerisinde geliştirilmelidir. 

21. Üyeler için birlik ve dayanışma organizasyonları düzenlenmelidir. Ka-
tılımları için teşvik edici unsurlar ön plana çıkartılmalıdır. 

22. Üyelerin, kendi aralarında ve sendika yönetimiyle kaynaşmaları için, 
sosyal kültürel faaliyetler düzenlenmelidir. Bu faaliyetlere piknik, gezi, daya-
nışma organizasyonları gibi faaliyetler örnek olarak verilebilir.

23. Sendikanın taleplere duyarlı olduğu göstermek için, belli noktalara ta-
lep ve şikayet kutuları konulabilir veya internet üzerinden bir forum oluş-
turulabilir.

24. Ayda bir çalışanların bireysel, sosyal ve iş hayatlarıyla ilgili konularda 
seminerler düzenlenmelidir.

25. Çalışanların eşlerine yönelik etkinlikler yapılabilir. Örneğin eşleri ev ha-
nımı olan üyeler için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığı 
ile projeler.

26. Sendika üyelerinin çocuklarıyla ilgili çeşitli eğitici faaliyetler düzenle-
nebilir.

27. Teknolojinin sağladığı olanaklar, üyelerin sendika faaliyetleri hakkında 
bilgilendirilmesi için etkin olarak kullanılmalıdır. Bu amaçla sendikaya ka-
yıtlı tüm üyelerin cep telefonları kayıt altına alınarak mesajla bilgilendiril-
meleri sağlanabilir. Ayrıca tüm üyeler için bir e-posta adresi oluşturularak 
istekli üyelerin bu e-posta adreslerini kullanmaları teşvik edilebilir. Böylelikle 
e-posta sendika tarafından etkili bir bilgilendirme aracı olarak kullanılabilir. 

28. Sendikal faaliyetlere katılım ve üyelerin görüş bildirimi sendikal bağ-
lılıktaki tüm boyutları olumlu yönde etkilediğinden öncelikle katılımın 
artırılması ve üyelere söz hakkı tanınması için çeşitli projeler, demografik 
özellikler ( cinsiyet, yaş, meslek, medeni durum, bölge gibi) dikkate alınarak 
hazırlanmalıdır.


