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ÖRGÜTLENME  MATERYALLERİNİ  NE
ZAMAN  KULLANMALı?
Bir  el  kitabı  ve  PowerPoint
modüllerinden  oluşan  ITF
Örgütlenme  Kılavuzu  örgütlenmeyle
ilgili  becerilerimizi  arttırmak  ve  bilgi
kazanmak  için  harika  bir  kaynaktır.
Pek  çok  taşımacılık  sendikası,
örgütlenmelerini  güçlendirmek  için
bu  materyallerdeki  yöntemleri  hali
hazırda  zaten  kullanıyorlar.  

Bu	  materyaller	  ayrıca	  belirli
örgütlenme	  planları	  yaratmak	  için
katılımcılara	  yardımcı	  olmak	  üzere
tasarlanmıştır.	  Dersler,	  (1)	  bir	  grup
işçiyi	  örgütlemek	  için	  planlama
yapmak	  veya	  (2)	  farklı	  işçi	  gruplarını
kapsayan	  pek	  çok	  çalışma	  planı
yaratmak	  için	  kullanılabilir.	  Planlama
küçük	  ya	  da	  büyük	  gruplarla
yapılabilir.	  

Bu	  planlama	  metodolojisi
sendika	  yöneticileri	  ve
katılımcılarının	  vereceği	  gerçek
örgütlenme	  örneklerine
dayanmaktadır.	  Materyaller

katılımcıların	  sunulabilir	  ve
paylaşılabilir	  bir	  örgütlenme	  planı
geliştirmelerine	  yardımcı	  olacaktır.
Katılımcıların	  örgütlenme	  durumuyla
ilgili	  bir	  kavrayışa	  sahip	  olarak,	  işçiler
ve	  işverene	  dair	  bilgilerle	  çalışmaya
gelmeleri	  gerekecektir.	  

Gerçek	  örgütlenme	  örneklerini
kullanmak	  kolaylaştırıcının	  eğitime
hazırlanması	  için	  sendika
yöneticileriyle	  yeterince	  zaman
geçirmesini	  gerektiriyor.	  Bu	  yöntem
kolaylaştırıcıdan	  ilk	  başta	  ekstra	  bir
dikkat	  istiyor	  olabilir.	  Ancak
sendikacılar,	  yöntemin	  eğitim
deneyimini	  anında	  uyarlanabilir	  ve
yararlı	  hale	  getirdiğini
farkedeceklerdir.	  Kolaylaştırıcılar
sendika	  yapıları,	  karar-‐alma,
kaynakların	  mevcudiyeti,	  sendika
örgütlenme	  stratejisi,	  firma	  ve
endüstri	  araştırmasına	  aşina	  olmak
durumundadırlar.	  

Sendika	  yöneticilerinin	  ve
kolaylaştırıcıların	  önceden	  atölye
çalışmalarını	  en	  iyi	  şekilde	  nasıl
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kullanacaklarını	  ve	  daha	  sonrasını
nasıl	  takip	  edeceklerini	  düşünmeleri
gerekecektir.	  Sendika	  üyesi	  ve
aktivisti,	  sendika	  çalışanı,	  seçilmiş
sendika	  yöneticisi	  ve	  sendikalı
olmayan	  işçileri	  bu	  sürece	  dahil
etmeye	  çalışın.	  Sendika	  karar	  alıcıları
ve	  örgütlenme	  çalışması	  yapacak
kişileri	  de	  katın.	  

İÇERİĞİN  GÖZDEN  GEÇİRİLMESİ  
Eğitim	  materyalleri	  PowerPoint

modülleri	  olarak	  organize	  edildi.	  Her
modül	  örgütlenmenin	  önemli	  bir
bileşenine	  odaklanıyor.	  Ama	  her
örgütlenme	  durumu	  farklıdır,	  bu
nedenle	  modüller	  esnek	  bir	  biçimde
kullanılmak	  üzere	  tasarlanmıştır.
Modüller	  istenilen	  sırada,	  her	  tür
kombinasyonla	  kullanılabilir.
Kolaylaştırıcının	  hangi	  modülün
hangi	  duruma,	  sendikanın
ihtiyaçlarına	  ve	  katılan	  işçilere	  en
uygun	  olduğuna	  karar	  vermesi
gerekecektir.	  

Aşağıda	  farklı	  modülleri	  ve
bunların	  nasıl	  düzenlendiğini	  gösteren
bir	  diyagram	  bulunmaktadır. İlk	  dört
modül	  örgütlenmeye	  başlamak	  için
gerekli	  hazırlık	  ve	  planlamayı
kapsamaktadır.	  Sonraki	  modüller

örgütlenme	  sürecinin	  parçası	  olan
altı	  temel	  konuyu	  kapsamaktadır.
Kamuoyu	  seferberliği	  genelde
örgütlenme	  sürecinin	  son	  aşamasıdır.	  

ÖRGÜTLENME  MATERYALLERİNİ
NASıL  KULLANMALı?
Her	  modülün	  bir	  PowerPoint
sunumu	  var.	  PowerPoint	  sunum	  her
slaydın	  altında	  kolaylaştırıcı	  için
notlar	  içeriyor.	  

Her	  PowerPoint	  modülünün
başında	  şunları	  bulacaksınız:
*	  Amaçlar
*	  Hazırlık
*	  Aktiviteler	  	  
*	  Önerilen	  süre

Önceden	  zamanında,
aktivitelerin	  her	  küçük	  grup	  için	  bir
kopya	  olacak	  şekilde	  çıktıları	  alınmalı.
Bu	  slaytlar,	  slaydın	  sol	  alt	  köşesinde
‘Aktivite’	  olarak	  işaretlenmiştir.	  

Her	  slaytın	  altında	  olan
kolaylaştırıcı	  notlarında	  ayrıca	  küçük
çalışma	  grupları	  için	  pek	  çok	  ek	  fırsat
bulacaksınız.	  Hangi	  slaytları	  silmek
veya	  eklemek	  istediğinizi,	  ekstra
küçük	  grup	  aktivitelerinden
hangilerini	  kullanmak	  isteyeceğinizi
dikkatle	  planlamak	  için	  PowerPoint
sunumlarını	  gözden	  geçirin.	  
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ÖRGÜTLENME  STRATEJİSİ

Örgütlenme  Planlaması

Sendika	  yapıları
ve	  kaynakları

Endüstri
araştırması

Tahmini	  hedefler
ve	  çalışma	  planları

Sendikanın	  
yetki	  alması

Örgütlenme

Örgütlenme
komiteleri

İşverenin
sendika	  karşıtı
kampanyası

İşyeri
Sorunları	  

Kamuoyu	  seferberliği
Uluslararası  ve  bölgesel  koordinasyonla  
sendikanın  kamuoyu  desteği  alması

Ağaççıklar
(işçi	  ağları)

Haritalama ve
listeleme

Eğitim
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Bir  eğitim  programı  için
hazırlanırken  hangi  modüllerin  sizin
durumunuza  uyduğuna  karar
vermek  için  el  kitabını  kullanmak
isteyeceksiniz.  Bir  kaç  modül  bile
kullanıyor  olsanız  el  kitabı
kullanılan  bütün  kavramları
anlamanıza  yardımcı  olacaktır.

Durumunuza  uygun  olmayan
modül  ve  slaytları  silmeniz
gerekecektir.  Örneğin  sendikanın  ve
yapılarının  zaten  mevcut  olduğu  bir
işyerinde  örgütlenme  çalışması
yapıyorsanız  ‘Sendikanın  Yetki
Alması’  modülünü  ve  ‘İşverenin
Sendika  Karşıtı  Kampanyası’
modülünün  pek  çok  slaydını  büyük
olasılıkla  silmek  isteyeceksiniz.  

Programdan  önce  el  kitabını
dağıtmak,  katılımcıların
hazırlanmalarına  ve  tam  anlamıyla
katılım  sağlamalarına  yardımcı
olacaktır.  El  kitabı,  katılımcılara
ders  programının  içeriği  hakkında
iyi  bir  fikir  verecektir.

Birbirimizden  öğrenelim  
Lütfen	  işçilerin	  nasıl	  örgütleneceği	  ve
sendikalarda	  işçi	  katılımının	  nasıl
arttırılacağıyla	  ilgili	  stratejilerinizi,
öykülerinizi	  ve	  tavsiyelerinizi	  paylaşın.
ITF	  çeviri,	  yazım,	  redaksiyon	  ve
örgütlenme	  üzerine	  eğitim	  forumları
konularında	  destek	  verebilir.	  Hepimiz
birbirimizden	  öğrenebiliriz.
education@itf.org.uk veya
organising@itf.org.uk adresine
elektronik	  posta	  gönderin.


