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Tahmini	  hedeflerinizi	  belirlemeye
başlamadan	  önce	  işverenin	  veya	  karar
alıcının	  kim	  olduğunu	  ve	  yaklaşık
olarak	  kaç	  işçi	  örgütleyeceğinizi
bilmelisiniz.	  Tahmini  hedefler
ulaşmamız  gereken  işçi  katılım
düzeyini  ölçmeye  yarayan  belirli
yüzde  ve  sayılardır.

Eğer	  kendi	  dışımızda,	  bizim
belirleyemediğimiz	  tarihler	  ve
sınırlar	  varsa	  (örneğin	  toplu	  iş
sözleşmesi	  görüşmeleri	  veya	  bir
özelleştirme	  tehdidi	  gibi)	  sendikanın
erkenden	  örgütlenme	  çalışmasına
başlaması	  esastır.	  Çoğu	  zaman
örgütlenme	  çalışmasını	  erteler,

sonra	  da	  işçilere	  ihtiyacımız	  olduğu
zaman	  yeterince	  katılım
göstermedikleri	  için	  onları	  suçlarız.	  

Örgütlenme	  amacınıza	  uygun
olarak,	  işçi	  katılımını	  sağlayacak
dört	  tahmini	  hedefinizin	  neler
olması	  gerektiğini	  düşünüyorsunuz?	  
%___	  işçi	  isimleri	  ve	  iletişim	  bilgileri
%___	  48	  saat	  içerisinde	  birebir

ulaşılması	  mümkün	  olan
kişiler

%___	  sendika	  hakkında	  temel	  bilgi
sahibi	  olanlar

%___	  açıktan	  destek	  sunmaya
gönüllü	  olanlar	  

DÖRT  ÖNEMLİ  TAHMİNİ  HEDEF
Tahmini	  hedefler	  işverenle	  yüzyüze	  gelmeden	  önce	  ulaşmak	  istediğimiz

Işçi	  katılım	  düzeyleridir.

isim	  ve	  
iletişim	  
bilgileri	  

48	  saat	  
içinde	  birebir
görüşme	  

sendika
hakkında	  temel
bilgi	  sahibi	  

açıkça	  destek
göstermeye

istekli	  
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Tahmini  hedeflerimize
yaklaştıkça,  sahte  bir  güvenlik
duygusuna  kapılabiliriz.  İşçi
katılımının	  yüksek	  olduğu	  yerlerdeki
ve	  vardiyalardaki	  işçiler,	  diğer
işçilerin	  neyle	  karşı	  karşıya
olduğunun	  farkında	  olmayabilirler.
Bazı	  işçi	  grupları	  hala	  sendikayla
bağlantıya	  geçmekten	  korkuyor
olabilir	  ya	  da	  sendika	  hakkında
yeterli	  bilgiye	  sahip	  olmayabilir.
Sendika	  bu	  işçilerle	  iletişimde
olmadığı	  için	  onları	  gözden
kaçırabilir.	  İşveren	  sendikanın
gücünü	  hafife	  aldığı	  için	  şimdilik
sendika	  karşıtı	  kampanyasını
başlatmayı	  bekletiyor	  olabilir.

Sendika	  taraftarları	  doğal
olarak	  işçilerin	  katılımının	  belli	  bir
hızda	  yükseleceği	  beklentisinde
olacaklardır.	  Ancak	  genelde
işverenin	  baskısı	  arttıkça	  işçiler	  de
sendikaya	  katılım	  düzeylerini
azaltırlar.

Planlama  örgütlenmenin  önemli  bir
bileşenidir. Planlamanın	  pek	  çok
faydası	  vardır.	  Planlama	  kolektifi
inşa	  etmemize	  yardımcı	  olur	  ve	  bizi
birbirimize	  karşı	  sorumlu	  kılar.
Herkesin	  neyi	  ne	  zaman	  yaptığını

bilmemiz	  gerekiyor	  ki	  çalışmalarımızı
koordine	  edebilelim.	  Eğer	  planlama
yapmazsak	  sadece	  anlık	  tepkiler
vermekle	  kalırız.	  Planlama	  olmadan
strateji	  de	  olmaz.	  Planlama	  zaman
ve	  çaba	  gerektirir.	  Bize	  hem	  zayıf
hem	  güçlü	  yanlarımızı	  gösterir.
Uygulanamayan	  plan	  ise	  işe
yaramamış	  bir	  plandır.	  

Sendikamızda  ve
işyerlerimizde  örgütlenmemize
yardımcı  olacak  becerilere  sahip
kişileri  bulmamız  gerekir.  Tek
başına  örgütlenme  çalışması
yapamayız. Yetki	  devrinde	  bulunmak
yeni	  liderler	  yetiştirmemize ve
çalışmalara	  yeni	  fikir	  ve	  enerji
katmamıza	  yardımcı	  olur.	  Bazen
yetki	  devretmek	  için	  gerekli	  planlama
ve	  çalışmanın	  fazla	  oluşuna	  direnç
gösteririz,	  ama	  yetki	  devrinde
bulunmazsak	  örgütlenme	  çalışması
yapmıyoruz	  demektir.

*	  Örgütlenmeye	  yardımcı	  olacak	  ne
gibi	  becerileriniz	  var?	  

*	  Bize	  kim	  yardımcı	  olabilir?	  Bu
kişileri	  örgütlenmeye	  nasıl
katabiliriz?
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PLANLAMA  SÜRECİ

Görevler Sorumlu  kim  olacak? Kime  ne  zaman  rapor
verecekler?

3  AYLıK  ÖRNEK  ÇALıŞMA  PLANı

Görevler

Listeleme
İletişim	  bilgileriyle	  beraber
bağlantıda	  olduğumuz
işçilerin	  Excel	  listesini	  oluştur

Sorumlu  kim  olacak? Kime  ne  zaman  rapor
verecekler?

İşçi  ağları
30	  sendikasız	  işçiyle	  düzenli
olarak	  iletişimi	  sürdür

Eğitim
Sonraki	  üye	  toplantısında
örgütlenmeyi	  tartışmak	  için
zaman	  iste

Richard

Sangam	  (her	  biri	  5’le	  7	  arası
işçi	  almayı	  kabul	  etmiş	  tüm
katılımcıların	  yardımıyla)

Sharon

1	  Mart’ta	  Sangam’a	  bir	  liste
ver,	  bir	  kopyasını	  Sharon’a
gönder

2	  haftada	  bir,	  Sharon’a
detaylı	  yazılı	  rapor

Sendika	  yetkilileri	  ve	  sendika
eğitim	  komitesi
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Grup  olarak  bir  planlama
süreci  başlatabilmek  için kendimize
bir	  süre	  belirlememiz	  gerekecek.	  Bu
bir	  hafta,	  üç	  ay	  ya	  da	  beş	  yıl	  olabilir.
Yapılması	  gereken	  işleri	  listeleyin.
Her	  iş	  için	  kimin	  sorumlu	  olacağına
karar	  verin;	  ne	  zaman	  ve	  kime	  bu
işlerin	  sonuçlarını	  rapor
edeceklerine	  karar	  verin.	  Sorumlu
kişinin	  bütün	  işi	  yapması
gerekmiyor,	  ama	  bu	  kişi	  işin
yapılması	  için	  diğerleriyle	  birlikte
çalışmaktan	  sorumlu	  tutulmalı.
Spesifik	  ve	  gerçekçi	  olun.	  Bir	  sonuç
değerlendirme	  planı	  da	  yapın.	  

Bir  sonraki  adım  bir  takvim
yapmak  olacak. Yine	  kendinize	  bir
süre	  belirleyin.	  Sendikayla	  ilgili
önemli	  günleri	  ve	  tatilleri	  işaretleyin.
Daha	  sonra	  çalışma	  planınızdaki
işleri	  ve	  bu	  işlerin	  bitmesi	  gereken
tarihleri	  ekleyin	  ve	  takviminizi	  ona
göre	  uyarlayın.

Planlamaya	  kimi	  dahil	  ederdiniz?	  
*	  Seçilmiş	  yöneticiler
*	  Sendika	  üyeleri
*	  Sendikalı	  olmayan	  işçiler
*	  Sendika	  personeli
Planlama	  yapmak	  için	  ne	  sıklıkta
toplanacaksınız?

Birbirimizden  öğrenelim
Her	  zaman	  için,	  herhangi	  bir	  şey

olması	  durumunda	  eski	  liderlerin
yerini	  alacak	  yedek	  liderlere	  ihtiyaç
vardır.	  Ve	  örgütlenme	  süreci
özelleştirme	  gibi	  sendikalarla	  ilgili
konulara	  dair	  bilgileri	  içermelidir.
Bütün	  yöneticiler	  sendikanın
çıkarlarını	  temsil	  edebilmeli	  ve	  ulusal
federasyonumuz	  Güney	  Afrika
Sendikaları	  Kongresi	  (COSATU)	  gibi
örgütlere	  yerel	  alanda	  dahil
olabilmeliler.

Sendikayı	  temelden	  inşa	  etmek
için	  yüzde	  90	  oranında	  üye	  yapmak
zorundayız.	  Bu	  noktaya	  ulaşana	  kadar
sendikayı	  inşa	  ettiğimize	  dair	  tam
anlamıyla	  tatmin	  olmam.	  
Veronica  Mesatywa
ITF	  üyesi,	  Güney	  Afrika

Bu	  bölüme	  eşlik	  eden
'Tahmini	  Hedefler	  ve
Çalışma	  Planları'	  başlıklı

PowerPoint	  modülü	  kendi	  tahmini
hedeflerinizi,	  çalışma	  planınızı	  ve
takviminizi	  oluşturmanıza	  yardımcı
olacak	  aktiviteler	  içeriyor.	  Ayrıca
görevlendirme	  ve	  planlama	  yapmayla
ilgili	  ek	  bilgiler	  de	  mevcut.	  
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Birbirimizden  öğrenelim
Afrika'nın	  İngilizce	  konuşulan

bölgelerinde	  bir	  sendikanın	  yetkili
olarak	  tanınması	  ve	  öyle	  kalabilmesi
için,	  bir	  işyerinde	  çalışanların	  yüzde	  50
artı	  1'inin	  (salt	  çoğunluk)	  sendikaya	  üye
olması	  gerekir.	  Şu	  anda	  yaptığımız	  şey
işyerlerinde	  çalışanların	  yüzde	  75'ini
üye	  yapma	  konusunda	  sendikaları
cesaretlendirmek.	  Böylece	  herhangi	  bir
şey	  olduğu	  durumda	  sendika	  hala
güvencede	  olacaktır.	  Bir	  çok	  sendika
bundan	  memnundur	  çünkü	  hepimiz
işverenlerin	  çok	  düzenbaz	  olabildiğini
biliyoruz.	  İşverenler	  sendikaya	  üye	  olan
işçileri	  ya	  işten	  çıkarırlar	  ya	  da	  yüzde	  50
artı	  1	  (salt	  çoğunluk)	  oranını	  bozmak
için	  bir	  yan	  firmaya	  transfer	  ederler.

Yasal	  yetki	  için	  başvuru	  yapmadan
önce	  sendikalar	  işçileri	  yıldırma
politikalarından	  korumak	  için	  üyelik
formlarını	  gizli	  tutarlar.	  İşveren

farketmediği	  sürece	  üye	  yapmak	  daha
kolaydır.	  Bu	  gizlilik	  dönemini	  uzatmak
zorundayız.	  	  

Sadece	  İş	  Yasaları	  salt	  çoğunluğu
kabul	  ediyor	  diye	  yüzde	  50	  artı	  1	  ile
yetinmemeliyiz.	  İşçiler	  ve	  sendika	  için
en	  iyi	  olanı	  yapmalıyız.	  Pek	  çok
durumda	  sendika	  yetkiyi	  aldığı	  zaman
daha	  fazla	  işçi	  sendikaya	  üye	  olur,
çünkü	  işleri	  güvence	  altına	  alınır,
kendilerini	  daha	  güvende	  hissederler.
Ancak	  bu	  duruma	  güvenerek	  hareket
edemeyiz.	  Bazen	  firmada	  değişiklikler
olur	  	  -‐	  iki	  firmanın	  birleşmesi,	  firmanın
el	  değiştirmesi	  ya	  da	  işyeri
temsilcilerinin	  değişmesi	  gibi.	  

Yüzde	  50	  artı	  1	  üyeniz	  olduğu
zaman	  anca	  size	  yetecek	  orana
sahipsiniz;	  ama	  yüzde	  75'e	  ulaştığınız
zaman	  hızınızı	  yükseltirsiniz.
Anna  Karume  
ITF	  Sekretaryası
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