
MERHABA DEĞERLİ ÜYEMİZ;

Uzun zamandır emeğimize ve haklarımıza saldırıların yoğunlaştığı, pandemi ile birlikte dört 

bir taraftan kuşatılmış, yalnızlık, çaresizlik hissini yaşadığımız bu zor günlerde SES’imize 

ses katmak ve yalnız olmadığınızı bir kez daha hissettirmek için yazıyoruz.

Başka bir yaşam mümkün diyerek başladığımız emek, barış ve demokrasi mücadelesinde 

yan yana durmayı nasıl bildiysek, emeğimizin hoyratça yağmalandığı her süreçte de yan 

yana durmayı, birlikte mücadele etmeyi başarabildik. Bir gecede işinden-ekmeğinden 

olan, sürgün edilen, dava ve soruşturmalara maruz kalan arkadaşlarımızı yalnız 

bırakmadık. Arkadaşlığın, dostluğun ve yoldaşlığın dayanışmadan aldığı güzelliği bu zor 

zamanlarda daha anlamlı kıldık ve kenetlenmiş olan ellerimizi hiç bırakmadık.

Diğer yandan giderek artan antidemokratik uygulamalarla, toplum olarak nerdeyse 

nefes alamaz hale geldik. Bu yaşanan süreçten SES olarak biz de azade değildik. Her türlü 

baskıya, işten atmalara, soruşturmalara ve idarecilerin üyelerimizi istifa ettirme 

çabalarına rağmen, haklılığımızdan aldığımız güçle sözümüzü söylemeye ve örgütlenmeye 

devam ettik. Hiçbir sendika bu kadar baskıya rağmen dimdik ayakta duramazdı. 

Evet, bu kadar baskının sonucunda üye sayımızda ciddi bir daralma yaşandığı bir 

gerçektir. Sendikamıza dönük iftiralar, idarecilerin yandaş sendikanın yanında saf tutarak 

sırtını dayadığı iktidar ve örgütlenmemiz önüne koyulan engeller üye kaybımıza neden 

oldu. Elbette bu üye azalışının önemli nedenlerinden biri de çalışma koşullarımızın daha da 

ağırlaşması ve mobbingden kaynaklı kimi üyemizin emekli olmak zorunda kalması, kimi 

üyelerimizin de kamudan istifa etmesidir.

Pandemiyle birlikte yoksullaşmaya, angarya çalışmaya, mobbinge, şiddete, liyakatsiz 

yöneticilerin baskılarına daha fazla maruz kaldık. En önemlisi de alınmayan tedbirler 

nedeniyle her gün birer ikişer arkadaşımızın önlenebilir ölümleriydi.

Bizler birbirimizden aldığımız güç ile bunların karşısında susmadık.  Ekonomik, özlük ve 

demokratik taleplerimiz ile birlikte halkın sağlık ve sosyal hizmet hakkına yönelik talepleri iş 

yerlerinde, alanlarda, bakanlıklar önünde, sosyal medyada dile getiren, mücadele eden 

yegâne kurum SES’imiz oldu. 
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Bu süreçte SES Genel Kurulu ve Merkez Temsilciler Kurullarının iradesi ile örgütlenme 

seferberliği başlatıyoruz. Sadece nitel değil, nicel bir büyüklük ile de işyerlerimizin çeşitli 

kurullarında ve TİS’de daha güçlü ve yetkili olarak masaya oturmak zorundayız. İşyeri 

eylem/etkinlik hattımızdaki iradeyi işyerlerindeki en küçük birimden, Çalışma Bakanlığı ile TİS 

masasına kadar taşımak zorundayız. Bunun için de örgütlenme seferberliğini sadece her 

ilde bulunan birkaç yönetici ve işyeri temsilcilerimizin omuzuna bırakamayız. 

Bu nedenle siz değerli üyemizin alacağı küçük bir sorumlulukla, 2021 Mayıs yetki dönemine 

kadar en az bir yeni üyeliği hedefleyelim. Yanı başımızda duran arkadaşımıza yüzümüzü 

dönelim. Uzak mesafelerdeki arkadaşlarımızı arayalım. Haklı taleplerimizi diğer 

emekçilerle buluşturarak mücadele etmenin güzelliğini tıpkı ekmeğimizi paylaşır gibi 

paylaşmak için harekete geçelim istiyoruz. 

Her birimiz mutlaka bir çalışma arkadaşımızı üye yapmanın sözünü birbirimize verelim ve 

gerçekleştirelim. Her birimiz üstümüze düşen bu sorumluluğu yerine getirirsek, zor olan 

çalışma koşullarımızı birbirimizden aldığımız güç ile birlikte değiştirebilir ve başka bir dünya 

mümkün iddiamızı mümkün kılabiliriz.  Elbette ki her üyemiz bu sorumluluğunu yerine 

getirmeye çalışırken biz temsilci ve yöneticilere daha büyük görevler düştüğünün 

bilincindeyiz. Bizler de bu sözü buradan size veriyoruz.

SES ve öncülü olan sendikalarımız kurulduğu günden beri; emekten, emekçiden ve halktan 

yana tavizsiz tutumu ve mücadeleci yapısıyla emekçilerin yegâne umudu olmayı ve sağlık 

ve sosyal hizmet alanında sözü toplum tarafından referans alınan kurumlar olmayı 

başarmışlardır. 

Şimdi bu umudu hep birlikte daha da büyütmenin ve daha fazla kazanıma dönüştürmenin 

zamanıdır. Gücümüze güç, örgütümüze üye katarak bu zor ve karanlık günleri birlikte 

aşmaya inançlıyız.

SEVGİ VE DAYANIŞMAYLA...

SES MERKEZ YÖNETİM KURULU            


