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HARİTALAMA  ÖRNEĞİ
Ürdün	  Krallığı	  kabin	  ekibi	  

Terminal	  1

Servis	  
otobüsü

Terminal	  2

*	  Kabin	  Merkez	  
*	  Oturma	  alanı	  
*	  Toplantı	  odaları
*	  Kafeteryalar	  
*	  İdare	  amiri
*	  Sevkiyatçı

*	  Posta	  kutuları

750	  kabin
ekibi	  görevlisi
470	  kadın

%	  85	  sendika
üyesi Uçuş	  

yönetimi

Kabin	  ekibi
park	  alanı

Kamusal	  araç
park	  alanı

Pilotların	  araç
park	  alanı

Haritalama  çalışması  işçilerin
yerlerini  tespit  etmeye  yarar.
Haritalama	  pek	  çok	  ölçekte
yapılabilir:	  işyeri,	  firma,	  endüstri
ölçeğinde;	  ulusal,	  bölgesel	  ve
uluslararası	  ölçeklerde.	  Haritalama
sürdürülebilir	  sendika	  yapıları	  inşa
etmemize	  yardımcı	  olur.	  Bu,	  devam
eden	  ve	  hiç	  bitmeyecek	  bir	  süreçtir.

Haritalama  için  gerekli  bilgiyi
toplamak  için  işyerlerini  ziyaret
etmemiz,  işverenden  bilgi
istememiz,  Internete  bakmamız  ve
sektörle  ilgili  yayınları  ve

envanterleri  okumamız  gerekebilir.
ITF,	  bölgesel	  ve	  uluslararası
düzeyde	  hangi	  sendikaların
örgütlenme	  yaptığınız	  firmadaki
işçileri	  temsil	  ettiğine	  dair	  bilgileri
size	  sunabilir.

Bir  harita  oluşturmak  için
öncelikle  işçilerin  bulunduğu  yerin
fiziksel  bir  krokisini  çizin.
Yöneticilerin	  ofisleri,	  toplantı
odaları,	  personel	  odaları,
kafeteryalar,	  park	  alanları,
dinlenme	  alanları,	  kısaca	  işçileri
bulabileceğiniz	  neresi	  varsa,	  bu
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alanlarla	  ilgili	  zaten	  elinizde	  olan
mevcut	  bilgileri	  haritaya	  yerleştirin.
İşçilerin,	  taşeron	  işçilerin,	  geçici
işçilerin,	  sendika	  üyelerinin	  ve
liderlerinin,	  sendikalı	  olmayan
işçilerin,	  işyerindeki	  diğer
sendikaların,	  diğer	  ülke	  ve
bölgelerdeki	  işyerlerinin	  sayılarını
ve	  yerlerini	  ekleyin.	  Hangi	  bilgilerin
eksik	  olduğunu	  ve	  bu	  bilgilere	  nasıl
ulaşacağınızı	  birlikte	  tartışın.

İşçilerin  listesini  düzenli  olarak

güncellememiz  gerekecek.  Önemli
tahmini  hedeflerimizden  biri  de
listelemeyle  ilgilidir.  

*	  Listelemeyle	  ilgili	  tahmini
hedefinizin	  ne	  olması	  gerektiğini
düşünüyorsunuz?

Listeler  işçilerin  birbirleriyle
olan  ilişkileri  ve  bağlantıları
hakkında  bilgi  verir. Kimin	  kimi
tanıdığını,	  bir	  sorun	  yaşanınca

HARİTALAMA  ÖRNEĞİ:  OTOBÜS  DEPOSU
Zambia	  Otobüs	  ve	  Taksi	  Çalışanları	  Sendikası
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HARİTALAMA  ÖRNEĞİ:
Doğu	  Afrika	  karayolları	  ve	  liman	  bağlantıları	  
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işçilerin	  kime	  güvendiğini,	  kimin
kiminle	  çalıştığını	  ve	  sendika
etkinliklerine	  katılım	  düzeyini	  ortaya
çıkarın.

Listelerinizi  nerede
tuttuğunuza  dikkat  edin. Aynı	  işin
birden	  fazla	  kişi	  tarafından
yapılmasını	  önlemek	  ve	  güvenliği
arttırmak	  için,	  listeyi	  güncellemekten
sorumlu	  bir	  kişi	  isteyeceksiniz.

Listeler  aynı  zamanda  her
işçinin  sendikaya  katılım
derecesinin  bir  değerlendirmesini
içerir.

Bu  değerlendirmeler  kişisel
yargılara  göre  değil  işçilerin
eylemlerine  göre  yapılır.
Dedikoduya	  yer	  vermeyin.	  Başka
işçilerin	  görmesini	  ya	  da	  duymasını
istemediğiniz	  hiç	  bir	  şeyi	  listelerinize
koymayı	  istemezsiniz.

Değerlendirmeler  değişecektir.
İşçiler	  örgütlenme	  süreci	  devam
ederken	  sendikadaki	  katılım
düzeylerini	  arttıracak	  ya	  da
azaltacaklardır.	  Değerlendirmeler
sürekli	  olarak	  güncellenmelidir.

Listeleme
Hangi	  bilgileri	  gun̈cellemek	  istediğinizi	  belirleyin
*	  İletisi̧m	  detayları
*	  İs	̧  kategorisi
*	  Ana	  isv̧eren
*	  İstihdam	  statüsü
*	  Geci̧ci	  ve	  kalıcı	  soz̈lesm̧elerin	  kosu̧lları
*	  Vardiya/ca̧lısm̧a	  zamanı
*	  Fiziksel	  iş	  yeri
*	  Farklı	  isçi̧	  kategorilerinin	  kompozisyonu	  (or̈n.	  Yas,̧	  toplumsal	  cinsiyet,
toplumsal	  cı̧kar)

*	  Sendika	  üyeliği/delege/aktivist	  
*	  Sorunlar/kaygılar
*	  Sendikaya	  dahil	  olma	  düzeyi	  –	  sendika	  etkinliklerine	  katılım
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Değerlendirmeler  kararsız  ve
tanımadığımız  işçilere  ağırlık
vermemize  yardımcı  olur. Daha
fazla	  işçi	  sendikaya	  katılmak
istediğinde	  bağlantıda	  olmadığımız,
bilinmeyen	  işçileri	  gözden
kaçırmayın.	  Sendika	  taraftarlarıyla
konuşuyor	  olmak,	  olduğumuzdan
daha	  güçlü	  hissetmemizi
sağlayabilir.	  Kesin	  rakamlar	  tutmak
stratejimizi	  planlamak	  için	  kritik
öneme	  sahiptir.	  

SENDİKAYA  KATILIMIN  DEĞERLENDİRİLMESİ

0
YETERSİ̇Z	  Bİ̇LGİ

1
ACI̧KCA̧	  EVET

2
KATILIYOR

3
SENDİKA	  HAKKINDA
KONUSU̧YOR/KARARSIZ

4
ACI̧KCA̧	  HAYIR

Birebir	  gor̈uş̈me	  henuz̈	  yok.

Devamlı	  katılıyor.
Sendikaya	  acı̧kca̧	  destek	  veriyor	  ve	  nedenini
belirtiyor.

Bazen	  geliyor,	  ama	  duz̈enli	  bir	  şekilde	  değil	  ve
her	  zaman	  alenen	  degĭl.

Sendika	  hakkında	  konusu̧yor	  ama	  kamusal
aktivitelere	  katılmıyor.	  Sendikayla	  beraber	  olduğunu
soÿleyebilir	  ya	  da	  kararsız	  olduğunu	  belirtebilir.

Acı̧kça	  sendika	  karsı̧tı

Listenizi	  oluştururken:
*	  Hangi	  bilgileri	  kayıt	  altına	  almak
isteyeceğiz?	  

*	  Bilgiyi	  nasıl	  toplayacağız?	  
*	  Listeyi	  nerede	  saklayacağız?
(Bilgisayarda	  mı,	  kişisel	  kartlarda
mı,	  çizelgelerde	  mi?)

*	  Listemizi	  nasıl	  güncelleyeceğiz?	  
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AYLıK  DEĞERLENDİRME  RAKAMLARıYLA  LİSTELEYİN

#
Oc.

#
Şub

Kim  kimi
tanıyor?

5.6.2010
Havacılık
Yasası
Etkinligĭ

Cep
telefonu/
Email

Yorumlar

Eva 3 1 Sylvia Katıldı

Lima
ucu̧su̧nda
dinlenme
sur̈esi

Maria 0 4 Sylvia Katıldı
Sendikanın
geçmis	̧  tarihi

DEĞERLENDİRME  RAKAMLARI  ÖRGÜTLENMEMİZİ  ANALİZ
ETMEMİZE  YARDıMCı  OLUR

Değerlendirme Ocak Şubat Mart

0	  Bilinmiyor

1	  Açıkça	  aktif

2	  Katılıyor

3	  Kararsız

4	  Hayır

Toplam

492

2

46

126

116

782

390

20

62

144

156

772

142

42

94

264

220

762
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Birbirimizden  öğrenelim
İşçilerle	  güçlü	  bağlar	  geliştirmeye

alışkınız.	  Türkiye'de	  işçileri	  işyerlerinden
çıkınca	  takip	  ediyoruz	  ve	  onlarla
kahvelerde	  ya	  da	  evlerinde
konuşuyoruz.	  Onlarla	  vakit	  geçiriyor,
onları	  ve	  ailelelerini	  tanımaya
çalışıyoruz.	  Firma	  işçileri	  işe	  götürmek
için	  servis	  temin	  ediyor,	  bu	  nedenle
servis	  araçlarını	  takip	  ediyoruz.	  Ayrıca
şehirde	  işçilerin	  gitmesi	  muhtemel	  olan
yerlere	  bakıyoruz.	  Örneğin	  yoğunluklu
ticari	  bölgelere	  bakabiliyoruz.	  

Şoförlerin	  yüklerini	  boşaltmalarına
yardımcı	  olabiliyoruz,	  kendimizi

tanıtıyor	  ve	  çalışma	  koşullarını
tartışıyoruz.	  Bazen	  konuşmak
istemiyorlar,	  bazen	  kabul	  ediyorlar.	  

Bir	  kere	  onları	  tanıdıktan	  sonra
işçilerden	  ilgili	  üç	  ya	  da	  beş	  kişiyle
beraber	  evlerinde	  bir	  toplantı
düzenlemelerini	  istiyoruz.	  

Sendika	  üyelerimize	  firmalarda
tanıdıkları	  olup	  olmadığını	  soruyoruz.
Ve	  firma	  işçi	  alıyorsa	  işsiz	  sendika
üyelerimizi	  o	  firmaya	  başvuru	  yapmaya
yolluyoruz.	  
Kenan  Öztürk
ITF	  üyesi,	  Türkiye

Bu	  bölüme	  eşlik	  eden
'Haritalama	  ve	  Listeleme'
başlıklı	  PowerPoint	  modülü

sizin	  harita	  ve	  liste	  oluşturmanıza
yardımcı	  olacak	  aktiviteler
içermektedidr.	  Ayrıca	  kayıt	  tutma
örnekleri	  ve	  örgütlenmenizde	  işçi
değerlendirme	  göstergeleri
kullanmanız	  için	  bir	  egzersiz	  de
mevcuttur.	  


