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İşverenin  ya  da  karar  alıcının
kim  olduğunu  tespit  etmemiz
gerekiyor.  Bu,	  çalışma	  koşullarında
fark	  yaratabilecek	  kişi	  ya	  da
kurumdur.	  Bu	  kişi	  ya	  da	  kuruma
baskı	  yapmamız	  gerekecektir.
Genelde	  bu	  doğrudan	  işveren	  olur.
Bazı	  zamanlarda	  bir	  kamu	  kuruluşu
olacaktır.	  Doğrudan	  işveren	  taşeron
firma	  olsa	  da	  karar	  alıcı	  taşeron
firmayı	  tutan	  ana	  firma	  olabilir.

Doğrudan  işverenin  olmadığı
durumlarda,  bir  karar  alıcıyı,
çalışma  koşulları  üzerinde  kontrol
sahibi  olduğunu  kabul  etmeye
zorlamamız  gerekebilir.  Hatta	  bir
kamu	  kuruluşunu	  işçilerin	  işvereni
olmaya	  zorlayabiliriz.

*	  İşveren	  veya	  karar	  alıcı	  hakkında
ne	  biliyoruz?

*	  Kararları	  kim	  kontrol	  ediyor?
*	  Kar	  nereden	  geliyor?

Birbirimizden  öğrenelim
Avustralya	  Taşımacılık	  İşçileri	  Sendikası
(TWU)	  neredeyse	  bir	  asır	  boyunca	  kendi
hesabına	  çalışan	  işçileri	  temsil	  etti.
Ulusal	  sendikanın	  üye	  sayısının	  yaklaşık
yüzde	  otuzu	  kendi	  araçlarında	  çalışan
şoförlerdir.	  	  

Sendika	  başarılı	  bir	  biçimde	  karar
alıcıları	  hedefleyerek	  eyalet	  hükümetinin
düzenleyici	  çerçevesinde	  yer	  almayı
başardı.	  Sendika	  hem	  perakende
satıcıları	  hem	  de	  taşeronla	  çalışan
firmaları	  sendika	  gözetimine	  ve	  adalet
önünde	  hesapverebilir	  olmaya	  mecbur
etti.	  

TWU’nun	  araştırması	  gösterdi	  ki
Avustralya	  perakende	  satış	  sektörü
ciddi	  oranda	  bir	  güce	  sahip.	  Firmalar
fiyatların	  ve	  büyük	  taşımacılık

operatörleriyle	  birlikte	  teslimat
zamanlarının	  ne	  olacağını	  etkin	  bir
biçimde	  dikte	  ediyor.	  

TWU	  ‘Güvenli	  Ücretler’	  teması
altında	  örgütlenme	  çalışması	  yaptı.
Şoförler	  ve	  halk	  açısından	  düşük
ücretler	  ve	  güvenlik	  sorunları	  arasındaki
bağlantıyı	  ispatlayabildi.	  3,000	  delege
resmi	  sendika	  eğitiminden	  geçti.	  Kendi
araçlarında	  çalışan	  şoförler	  köprüleri
bloke	  ederek,	  Meclise	  giden	  ‘yavaş	  git’
konvoyu	  düzenleyerek,	  siyasetçilerin,
akademisyenlerin	  ve	  halkın	  desteğini
almak	  için	  lobi	  çalışması	  yaparak
başarıya	  ulaştılar.	  
Sarah  Kain  ve  Michael  Rawling
Avustralya	  Endüstriyel	  İlişkiler	  Dergisi,
Sayı	  51:3
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*	  Karar	  alıcı	  bir	  devlet	  kurumu	  ise
bu	  kurum	  için	  hangi	  seçmen
grupları	  önemli?

İşveren  ya  da  karar  alıcıya  etki
etmek  için  onlar  için  önemli  olan
kurum  ve  örgütleri  bilmemiz
gerekir.  Bu	  kurum	  ve	  örgütler
hakkında	  bilgi	  toplamanız
gerekecektir.

Bir  kez  bu  bilgiyi  topladıktan
sonra  işveren  üzerinde  nasıl  baskı
kurabileceğimiz  hakkında  daha  iyi
bir  fikre  sahip  olmuş  olacağız.  İlgili

işçilerden	  oluşan	  bir	  araştırma
komitesi	  kurmak	  isteyebiliriz.

Çoğu  zaman  sendikalar
işverene  baskı  kurmak  için  işverenle
sadece  doğrudan  ilişkilerini
kullanacaklardır.  Gerçekte  ise
işveren,  sendikadan  çok  daha  fazla
önemsediği  bağlantılara  sahiptir.
Özellikle	  de	  sendikalı	  işçilerin	  yerine
yenilerinin	  kolaylıkla	  geçirilebildiği
durumlarda.

İşveren  açısından  en  önemli
ilişkiler  bizim  stratejimiz  açısından
en  önemli  olanlar  olacaktır.  Mevcut

İŞVERENİN  ÖNEMLİ  İLİŞKİLERİ  HAKKINDA  NE  BİLİYORUZ?
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Birbirimizden  öğrenelim
ABD’deki	  en	  büyük	  iki	  okul	  otobüsü

firması	  İngiltere	  kökenli	  çok	  uluslu
şirketlerdir.	  Biz	  örgütlenmemizi	  en
büyük	  firma	  olan	  FirstGroup’da
yoğunlaştırmaya	  karar	  verdik.	  ITF’ye
ulaştık	  ve	  İngiltere’deki	  otobüs	  şoförleri
sendikası	  Unite’la	  derhal	  bağlantıya
geçirildik.	  

FirstGroup	  bünyesinde	  çalışanların
yüzde	  doksanı	  tipik	  olarak	  Unite	  üyesi.
ABD’de	  o	  dönemde	  bizim	  üye	  sayımız
çok	  düşüktü.	  Ne	  zaman	  şoförler	  bir
sendikal	  çalışma	  yapsa	  firma	  onları
tehdit	  ediyor	  ya	  da	  işi	  bırakıyordu.	  

ABD’deki	  otobüs	  şoförleri	  ve
İngiltere’deki	  otobüs	  şoförleri	  arasında
doğrudan	  bağlantı	  sağlamayı	  başardık.
Her	  iki	  grup	  da	  işçilere	  yapılan
muamele	  ve	  koşullar	  arasındaki	  fark
karşısında	  şok	  oldu.	  

İngiltere’deki	  işçilerin	  çoğu	  firmada
kendi	  hisselerine	  sahipti	  ve	  bazı
kurumsal	  yatırımcılarla	  birlikte	  işçilerin

örgütlenme	  hakkını	  içeren	  bir	  insan
hakları	  politikasıyla	  ilgili	  hissedar
önergesi	  sundu.

Unite	  şoförlerimizin	  İngiliz
parlamenterler,	  hissedarlar	  ve	  medyayı
anlamalarına	  ve	  onlarla	  bağlantıya
geçmelerine	  yardımcı	  oldu.	  Birlikte	  bu
önemli	  kurumları	  FirstGroup’u	  yeni
politikalar	  uygulamaya	  ikna	  etmek	  için
kullanmayı	  başardık.	  

Başladığımız	  zaman	  FirstGroup’da
yaklaşık	  1,200	  üyeyi	  temsil	  ediyorduk.
Bugün	  neredeyse	  FirstGroup’da	  35,000
şoförü	  temsil	  ediyoruz.	  İngiltere	  ve
ABD’de	  çalışanlara	  yapılan	  muamele
arasındaki	  farkları	  görmek	  bizim
çocukları	  daha	  fazla	  çalışma	  konusunda
gerçekten	  motive	  etti.	  Böylece
Firstgroup	  ile	  gerçek	  bir	  çalışma
ilişkisine	  sahip	  olduğumuz	  seviyeye
gelebildik.	  Unite	  ve	  ITF	  sayesinde	  
bunun	  mümkün	  olduğunu	  gördük.
Tammy  Edwards
ITF	  üyesi,	  ABD
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kar	  ve	  gelecekteki	  kar	  durumunu
ilgilendiren	  ilişkilere	  bakın.	  Eğer
seçilmiş	  bir	  karar	  alıcınız	  varsa
mevcut	  ve	  gelecekteki	  oy	  durumuyla
ilgili	  ilişkilere	  bakın.	  İşverene	  nasıl
baskı	  kurulacağına	  dair	  daha
derinlemesine	  bilgi	  için	  ITF	  Stratejik
Kampanya	  Kılavuzu’na	  başvurmak
isteyeceksiniz.

İşveren  veya  karar  alıcının  yanı
sıra  faaliyet  gösterdikleri  endüstriyi
de  kavramamız  gerekir.

*	  Temel	  rakipler	  kimler?
*	  İşveren	  küresel	  teslimat	  zincirinin
neresine	  oturuyor?	  İşverenin
hassas	  olduğu	  önemli	  aktarma
merkezleri	  veya	  taşımacılık
operatörleri	  var	  mı?	  

*	  İşveren	  veya	  karar	  alıcı
endüstrideki	  diğer	  işveren	  ve
karar	  alıcılarla	  nasıl
karşılaştırılabilir?

Birbirimizden  öğrenelim
ITF	  Elverişli	  Limanlar	  (POC)	  veri	  
tabanı	  liman	  işçileri	  sendikalarının
uluslararası	  alanda	  limanlar,	  terminal
operatörleri	  ve	  onların	  akraba
şirketleri	  ile	  ilgili	  araştırmaları
paylaşmak	  için	  kurulmuş	  bir	  bilgi
toplama	  ve	  örgütlenme	  aracıdır.	  

Bu	  araştırma	  uluslararası	  
elverişli	  limanlar	  kampanyası
boyunca,	  üye	  sendikaların
örgütlenme	  ve	  kampanya
çalışmalarını	  tespit	  etmek	  ve
desteklemek	  için	  kullanılmaktadır.	  
ITF	  Liman	  İşçileri	  Seksiyonu
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Dünyadaki  taşımacılık
işçilerinin  çoğunluğu  enformel
işçilerdir  ve  enformel  çalışma
küresel  ekonominin  gittikçe  daha
da  büyüyen  bir  parçasıdır.  Enformel
işçiler	  formel	  veya	  standart	  bir	  iş
ilişkisi	  olmayan	  işçilerdir.	  Korumasız,
güvencesiz,	  kısa	  dönemli	  sözleşmeli,
taşeron	  veya	  sözleşmeli	  işçiler	  olarak
adlandırılabilirler.	  Enformel	  işçiler
kendi	  hesabına	  çalışıyor	  olabilir	  ya
da	  kendi	  hesabına	  çalışıyor	  gibi
gözükebilirler.	  Başka	  işçi	  çalıştırabilir,
ama	  bu	  işçilerin	  çalışması	  üstünde	  ya
da	  karlar	  üstünde	  kontrol	  sahibi
olmayabilirler.	  Bizim	  anladığımız
şekliyle	  bir	  işleri	  olmayabilir	  ‚	  ama
bu,	  çalışmıyor	  oldukları	  anlamına
gelmez.	  

Enformel  işçilere  taşımacılığın
bütün  sektörlerinde  rastlarız.  Denizci,
taşeron	  liman	  işçisi,	  taksi	  veya	  otobüs
şoförü,	  ücretini	  komisyon	  şeklinde
alan	  uçuş	  görevlisi,	  demiryolundaki
bilet	  kesme	  görevlisi,	  bahşişlerle
hayatını	  kazanan	  havaalanındaki
hamal,	  kamyon	  sahibi	  şoför	  olabilir.
Normal	  işçilerle	  yanyana	  çalışan	  kısa
dönemli	  sözleşmeli	  işçi	  olabilirler.

Endüstriyi  anlamak  sendika
üyelerini  örgütlenme  çalışmasına

yardımcı  olma  konusunda  motive
edebilir.  Sendika	  üyelerinin	  kendi
katılım	  eksiklerinin	  sendikanın
yapabileceği	  iyileşmeleri	  azaltacağını
anlamaları	  gerekir.

Eğer	  sendikasız	  işçileri
örgütlüyorsanız
*	  Geçtiğimiz beş	  yılda,	  sendikasız
işyerleri	  sendika	  üyelerini	  nasıl
etkiledi?

*	  Gelecek beş	  yılda,	  sendikasız
işyerleri	  sendika	  üyelerini	  nasıl
etkileyecek?

Sendika	  temsili	  olan	  işçileri
örgütlüyorsanız:
*	  Geçtiğimiz beş	  yılda,	  işçilerin
sendikaya	  katılım	  eksikliği	  bütün
işçiler	  açısından	  çalışma	  koşullarını
nasıl	  etkiledi?	  

*	  Gelecek beş	  yılda,	  işçilerin
sendikaya	  katılım	  eksikliği	  bütün
işçiler	  açısından	  çalışma	  koşullarını
nasıl	  etkileyecek?	  

Bu	  bölüme	  eşlik	  eden
‘Endüstri	  Araştırması’
başlıklı	  PowerPoint	  modülü

işverenin	  önemli	  ilişkileri	  hakkındaki
bilgileri	  analiz	  etmenize	  ve	  bir
araştırma	  planı	  yapmanıza	  yardımcı
olacak	  iki	  aktivite	  içeriyor.


