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Ağaççıklar  olarak  bilinen  işçi  ağları
küçüktür.  Bu  ağın  içerisinde  5-‐7
işçiye  bir  iletişim  sorumlusu  düşer.
İletişim  iki  kişi  arasında,  birebir
yüzyüze  görüşme  yoluyla
gerçekleşir.  İşçi	  ağları	  işçi	  liderlerini
ortaya	  çıkarmamıza,	  geliştirmemize
ve	  bu	  liderleri	  ya	  da	  iletişim
sorumlularını	  küçük	  ama	  önemli	  bir
görev	  konusunda	  hesapverebilir
kılmamıza	  yarar.	  Bu	  görev	  işçi

liderinin	  diğer	  işçilerle	  iletişim
kurması	  görevidir.	  

İletişim  sorumlularıyla
koordinasyonu  sağlamak,
bağlantıda  kalmak  ve  sorumlulara
destek  olmak  için  en  azından  bir
kişiyi  görevlendirmeniz  gerekecek.
Arjantin,  Şili,  Ekvator  ve  Peru'daki
ITF  üyesi  sendikalar  işçi  ağlarına
'arbolitos',  yani  ağaççık  adını
vermektedir. Bu	  isim	  bize	  işçi

Birbirimizden  öğrenelim
Ürdün	  Hava	  Yolları'ndaki	  uçuş

görevlileri	  örgütlenmeye	  karar	  verdikleri
zaman,	  yüzyüze	  ilişkinin	  tek	  yol
olduğunu	  biliyorduk.	  Sendika,	  kabin
ekibinin	  posta	  kutularına	  bilgilendirme
malzemesi	  ve	  üyelik	  formları	  koymuş
ancak	  bunların	  hepsinin	  çöpe	  atıldığını
farketmişti.	  Kabin	  ekibinin	  çoğu	  hiç	  bir
şeyin	  değişmeyeceğine	  emindi.	  

İlk	  örgütlenme	  komitesi	  toplantısına
sadece	  bir	  kişi	  geldi,	  sonrakine	  iki	  kişi,
en	  sonunda	  da	  altı.	  	  Altı	  kabin	  ekibi
görevlisi	  uçuş	  görevlilerine	  sessizce	  ve
bireysel	  olarak	  yaklaşmaya	  başladılar:
Çoğunlukla	  uçakta	  yiyeceklerin
hazırlandığı	  bölümde,	  bunun	  yanı	  sıra
uçuştan	  hemen	  önce,	  uçağa	  götürecek
otobüsü	  beklerken,	  ve	  uçuş	  öncesi	  ve
sonrası	  kabin	  ekibi	  merkezinde.	  Tek	  bir

kişiyle	  konuşmak	  için	  genelde	  bir	  saat
harcadık.	  Arkadaşlarımızdan
arkadaşlarıyla	  konuşmalarını	  rica	  ettik.
Hız	  kazandıkça	  konuştuğumuz	  kişilerin
mesai	  arkadaşlarıyla	  konuşmak	  için	  izin
günleri	  ayarladık.	  750	  kişiye	  ulaşmak
için	  gerekli	  katılımı	  sağlamak,	  üç	  ay
boyunca	  çok	  sıkı	  bir	  çalışma	  gerektirdi.
Kabin	  ekiplerinin	  yüzde	  30'u	  Ürdünlü
değil;	  onları	  kattığımızdan	  emin	  olmak
için	  ekstra	  çaba	  harcadık.	  

Yönetime	  gittiğimiz	  zaman
kazanmak	  için	  gerekli	  desteğe	  sahiptik.
Sonuçta	  firmanın	  yeni	  çalışanlar	  için
hazırlık	  programında	  yeni	  uçuş
görevlileriyle	  45	  dakika	  boyunca
konuşma	  hakkı	  elde	  etmek	  için
müzakere	  ettik.
Sawsan  Ibrahim
ITF	  üyesi,	  Ürdün
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ağlarının	  tıpkı	  ağaçlar	  gibi	  büyümek
için	  emek	  verilmesine	  ve	  sabra
ihtiyaç	  duyduğunu	  hatırlatıyor.
Ağaçların	  çok	  fazla	  dalı	  vardır	  ve
sürekli	  olarak	  budanmaya	  ihtiyaç
duyarlar.	  Bodur	  ağaçlar	  zamanla
büyürler.	  

Sendikalı  işyerlerinde  işçilerin
çoğunluğunu  sendikaya  karşı  olan
işçiler  ya  da  sendika  aktivisti  işçiler
oluşturmazlar.  Ulaşmamız	  gereken
sendikaya	  kayıtsız	  kalan	  işçilerdir.

İşçilerle  iletişime  girmek  için
sendikaların  kullandığı  pek  çok

yöntem  vardır:  haber	  bültenleri,
bildiriler,	  websiteleri,	  elektronik
posta	  mesajları,	  cep	  telefonu
mesajları,	  ağlar,	  sosyal	  medya,
toplantılar	  ve	  birebir	  yüzyüze
görüşme.	  İşçilerin  sendika  hakkında
bilgi  sahibi  olmadığı  ya  da  korktuğu
durumlarda  en  etkili  yöntem
birebir  görüşmedir.  

*	  Ağaççıklar	  için	  tahmini	  hedefinizin
ne	  olması	  gerektiğini
düşünüyorsunuz?

5  İLA  7  İŞÇİYE  BİR  İLETİŞİM  SORUMLUSU
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İşçi	  ağlarını	  oluşturmak	  için
işçileri	  ev	  adreslerine,	  posta
kodlarına,	  çalışma	  ekiplerine,
kimlerin	  kendilerini	  tanıdığına,
çalıştıkları	  yere,	  evden	  işe	  nasıl	  gidip
geldiklerine,	  vardiyalarına	  ve
yaptıkları	  işin	  niteliğine	  göre
ayırabiliriz.	  	  

İşçi	  ağları	  işçilerle	  birebir
görüşmemizi	  güçlendirir	  ve
yapılandırır.	  5	  ila	  7	  işçiden	  oluşan
gruplarla	  sürekli	  bağlantıda	  kalacak
iletişim	  sorumlularına	  ihtiyacımız
olacak.	  Eğer	  işçi	  ağımız	  yeteri	  kadar
genişse,	  iletişim	  sorumlulularıyla
bağlantıyı	  sağlayacak
koordinatörlere	  ihtiyacımız	  olacak.	  

Dört	  tahmini	  hedefimizden	  biri
işçi	  ağları	  içindir.	  
%	  ___	  48	  saat	  içinde	  birebir
görüşme	  

Diyelim  ki  sendika  düşmanı
bir  iş  ortamı  yok. Ama	  sendikada
aktif	  çalışacak	  işçilerin	  sayısını
arttırmak	  istiyorsunuz	  (belki	  çok
zorlu	  geçecek	  toplu	  iş	  sözleşmesi
görüşmelerine	  hazırlanmak	  için	  ya
da	  işçilerin	  eyleme	  geçmesini
gerektirecek	  bir	  sorun	  nedeniyle).	  O
halde	  işçi	  ağlarımız	  için	  tahmini
hedefler	  belirlemeniz	  gerekecektir.

Birbirimizden  öğrenelim
Ağaççıklar	  (küçük	  ağaçlar),	  Güney

Amerika	  sendikaları	  tarafından,	  beş
işçiye	  bir	  örgütleyicinin	  düştüğü,
birebir	  iletişimi	  içeren	  bir	  örgütlenme
ağı	  sistemini	  tarif	  etmek	  için
geliştirilmiştir.	  

Ağaççıklar,	  işçi	  iletişim	  ağlarının
tıpkı	  ağaçlar	  gibi	  sürekli	  olarak
çapalanması,	  büyütülmesi	  ve
gübrelenmesi	  gerektiğini	  vurgular.
Dina  Feller
ITF	  üyesi,	  Arjantin
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İşçilerden,	  iş	  arkadaşlarından	  oluşan
küçük	  bir	  grupla	  iletişim	  kurmalarını
istemek	  basit	  ve	  net	  bir	  liderlik
görevidir.	  İleride	  bu	  'iletişim
sorumluları'	  sendikada	  başka	  liderlik
rolleri	  üstlenebilirler:	  görev
dağıtmak,	  işyeri	  temsilcisi	  olmak,	  işçi
konseyi	  üyesi	  olmak	  gibi.	  Ancak
başlangıçta	  işçilerden	  düşük
yoğunlukta	  sorumluluk	  alarak
sendikal	  çalışmaya	  katılmalarını
sağlayın.	  

Hesapverebilirlik  hayati
önemdedir.  Bütün  iletişim

sorumlularından  düzenli  rapor
almak  isteyeceksiniz. Kendileriyle
görüşülen	  ya	  da	  bir	  etkinliğe
katılmaları	  istenen	  işçilerin	  sayısını
çıkartın.	  Bu	  bilgiyi	  ve	  işçilerin	  ne
söylediğini	  kayıt	  altına	  alın.
Listelerinizi	  oluşturmak	  için	  bu	  bilgiyi
kullanın.	  Doğru	  mesajın
iletildiğinden	  emin	  olmak	  için	  sık	  sık
kontroller	  yapın.	  	  

Büyük  eylemler  ve  etkinlikler
sonrasında  iletişim  sorumluların  -‐
ızdan  işçilerin  görüşlerini  almalarını
isteyin. Eylemlere	  katılmayan

5’le	  7	  
arası	  işçiyle
bağlantıda	  

kalacak	  iletişim
sorumlularına
ihtiyacımız	  
olacak.

Ağaççığımız
yeterince	  

büyükse	  iletişim
sorumlularıyla
bağlantıda	  
kalacak

koordinatörlere
de	  ihtiyacımız

olacak.
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işçilere	  neden	  katılmadıklarını	  sorun.
Eylemlere	  katılan	  işçilerin	  yaptıkları
katkının	  öneminin	  iletişim
sorumluları	  tarafından
vurgulandığından	  emin	  olun.	  

Eğer  bir  iletişim  sorumlusu
sorumlu  olduğu  işçilerle
konuşmuyorsa, bu	  işte	  başkasını
görevlendirin	  ya	  da	  başka	  biri	  bu	  iş
için	  öne	  çıkana	  kadar	  işi	  askıya	  alın.	  

Eğer  bir  iletişim  sorumlusu
işçilerle  konuşuyorsa, ona	  destek
olun,	  yaptığı	  işi	  takdir	  edin	  ve
kendisine	  eğitim	  olanakları	  sunun.

Aşağıda	  biri	  iletişim	  sorumlusu
tarafından,	  diğeri	  koordinatörler
tarafından	  doldurulacak	  iki	  örnek
form	  bulacaksınız	  (aşağıda	  ve	  sonraki
sayfada).

Eğer  işçi  ağlarını  gizli  tutmak
zorunda  kalırsanız  her  iletişim
sorumlusu  sadece  güvendiği
işçilerle  ve  bir  örgütleyici  ile
bağlantıda  kalabilir. İşçi	  ağlarını
daha	  bile	  küçük	  ve	  gizli	  tutmanız
gerekebilir.	  5-‐7	  işçi	  yerine	  2-‐3	  işçi
örneğin.	  Örgütleyici	  tercihen	  firma
için	  çalışmayan	  ve	  dolayısıyla	  baskıya

Konuştukları	  5	  ila	  7	  işçi	  için	  İLETİŞİM  SORUMLULARI
tarafından	  doldurulacak

İletişim  detayları Görevler

İsim:

Bağlantıya	  geçilen	  ilk	  tarih:

İşin	  yapıldığı	  yer	  ve	  işin	  cinsi:

Çalışma	  saatleri:

Kaygılar	  ve	  yorumlar:

Anket	  tamamlandı	  mı: E H
Tarih:	  
Konuşmak	  için	  benimle	  görüştü
mü:	  E   H  
Tarih:	  
Başkalarıyla	  konuşacak	  mı?
E   H  
Tarih:	  
Kimlerle	  konuşmuş?

Bir	  görevi	  yerine	  getireme	  -‐
mesine	  sunduğu	  gerekçe:
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maruz	  kalmayan,	  güvenilir	  bir	  kişi
olmalıdır.	  Sadece	  örgütleyici	  hangi
işçilerin	  sendikayı	  desteklediğini
bilmelidir.	  

İşçiler  işverenin  baskısına
maruz  kaldığı  zaman  iletişim
sorumluları  açıkça  sendika
hakkında  konuşmak  zorunda
değildirler. İşçi	  ağları	  sosyal	  ilişkileri
güçlendirmek	  ve	  çalışma	  koşullarını
tartışmak	  veya	  ilgi	  çeken	  hehangi	  bir
konuyu	  konuşmak	  için
kullanılabilirler.	  

İletişim  sorumlusu  ve

koordinatör  olabilecek  kişileri,
örgütlenme  çalışmasını  yürütecek
işçileri  belirlememiz  gerekiyor.
Liderlerin	  en	  fazla	  öne	  çıkan	  kişiler
ya	  da	  sendikayı	  en	  fazla	  destekleyen
kişiler	  olması	  gerekmiyor.	  

Liderleri  ortaya  çıkarmak  için
iki  kolay  adım  vardır:
1)	  İşçilere	  işyerinde	  bir	  sorunla
karşılaştıklarında	  kime
güvendiklerini	  ve	  sosyal
etkinlikleri	  kimin	  düzenlediğini
sorun.	  

2)	  İşçilerden	  küçük	  işler	  yapmalarını

Her	  bir	  iletişim	  sorumlusu	  için	  KOORDİNATÖRLER
tarafından	  doldurulacak

İletişim  sorumlusunun  
iletişim  bilgileri

İletişim  sorumlusunun  
görevleri

İletişim	  sorumlusunun	  ismi:

Aramak	  için	  en	  uygun	  zaman:

Kaygılar	  ve	  yorumlar:

Toplam	  verilen	  anket	  sayısı
Tarih:	  
Toplam	  tamamlanan	  anket
sayısı:
Tarih:	  
İletişim	  sorumlusunun	  birebir
görüştüğü	  işçi	  toplamı:

Bir	  görevi	  yerine	  getirmemesi
için	  sunduğu	  gerekçe:
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isteyin	  ve	  bu	  işleri	  tamamlayan
kişilerle	  biraz	  vakit	  geçirin.	  

İşçi  ağları  yeterince  temsil
edilmeyen  işçileri  hedeflemek  ve
onların  katılımını  arttırmak  için
kullanılabilir. Yaşa,	  çalışma	  yerine
veya	  alanına,	  vardiyaya,	  iş	  tipine,
dile,	  kültüre	  ve	  toplumsal	  cinsiyete
göre	  sendikada	  yeterince	  temsil
edilmeyen	  işçi	  gruplarını	  belirleyin.
İşçilerin	  kendi	  dillerinde
konuşabilecek	  ve	  kendi	  kültürel
yapılarına	  aşina	  olan	  iletişim
sorumluları	  görevlendirmeyi
planlayın.	  

İşçi  ağları  sendika  yapılarını  ve
işyeri  liderlerini  desteklemek  için
vardır;  onların  yerine  geçmez. İşyeri
temsilcileri	  ve	  sendika	  liderleri	  işçi
ağlarını	  belirler,	  eğitir	  ve	  destekler.
Diğer	  işçilerle	  iletişime	  geçmek
normalde	  işyeri	  temsilcisinin
görevidir.	  İşçi	  ağları	  işyeri
temsilcilerine	  yardımcı	  olabilir.

Ağaççıkları	  yaratmak	  için:
*	  Sendikanızın	  işyeri	  liderliği	  yapısını
düşünün.	  İşçi	  ağları	  oluşturmak	  için
bu	  liderleri	  nasıl	  sürece	  dahil
edeceğiz?

*	  Kaç	  tane	  iletişim	  sorumlusuna

ihtiyacımız	  olacak?	  Şu	  anda	  kaç
tane	  sorumlumuz	  var?	  İletişim
sorumlularının	  yaptığı	  işi	  koordine
edecek	  kişiye	  ihtiyacımız	  var	  mı?	  

*	  Bu	  kişileri	  nasıl	  görevlendireceğiz,
eğiteceğiz	  ve	  destek	  vereceğiz?

*	  Ne	  tür	  bilgi	  toplamamız	  gerekecek
ve	  nasıl	  kayıt	  tutacağız?

*	  Bu	  ağı	  oluştururken	  ne	  gibi
sorunlar	  ortaya	  çıkabilir?	  Bu
sorunları	  nasıl	  aşacağız?

Sendikaya  kayıtsız  kalan  ve
sendikalaşmaktan  korkan  işçilerle
konuşurken  hatırlanacak  en  önemli
nokta  konuşmak  yerine  dinleme
gereğidir.   Örgütleyici	  zamanının
yüzde	  80'ini	  dinlemeye,	  yüzde	  20'sini
konuşmaya	  ayırmalıdır.	  Eğer	  bir
sorunun	  yanıtını	  bilmiyorsanız,	  o
kişiye	  yanıtı	  öğrenip	  geri	  döneceğinizi
söyleyin.

İşçiler  işten  atılmaktan,
işverenin  misillemesine  ve
şiddetine  maruz  kalmaktan
korktukları  zaman  onları  iyice
dinlemeniz  gerektiğini  hatırlayın.
Sadece	  kulak	  vermek,	  destek	  ve
dayanışma	  sunmak	  en	  önemli
şeylerdir.	  İşçiler	  ne	  kadar	  ve	  ne
zaman	  risk	  alacaklarına	  kendileri
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karar	  vereceklerdir.	  Büyük	  olasılıkla
risk	  alma	  dereceleri	  zaman	  ve
koşullara	  göre	  değişecektir.	  

İşçilere,  çalışma  koşullarından,
kendilerinden  ve  değişim
olanaklarından  konuşmalarını
sağlayacak  ucu  açık  sorular  sorun.
İşçilerin	  sendikaya	  katılım
yoğunluğunu	  arttıracak	  küçük	  işler
yapıp	  yapamayacaklarını,	  sizinle
daha	  sık	  görüşmeye	  açık	  olup
olmadıklarını	  ya	  da	  sizin
görüşebileceğiniz	  başka	  bir	  işçi
tanıyıp	  tanımadıklarını	  sorun.	  İşçi
'hayır'	  diyorsa	  onunla	  tartışmaya
girmeyin	  ya	  da	  onu	  ikna	  etmeye
çalışmayın.	  İşçilerin	  kendi	  kaygı
duydukları	  konulara
yoğunlaşmalarını	  istiyorsunuz,
sendikaya	  üye	  olmanın	  niye	  bu
kadar	  zor	  olduğuna	  dair	  nedenlere
değil.	  

İşçiler  sendikalara  pek  çok
değişik  nedenden  üye  olurlar.  Siz
kendiniz  neden  sendikaya  üye
olduğunuzun  hikayesini
anlatabilirsiniz. Çalışanların	  daha
önce	  sosyal	  etkinliklere	  ya	  da	  başka
bir	  sendikaya	  katılıp	  katılmadığını
sorun,	  bu	  deneyimin	  onlar	  için	  ne
ifade	  ettiğini	  ortaya	  çıkarın.	  Daha

Birbirimizden  öğrenelim
Birebir	  iletişim	  genç	  işçileri	  aramıza
almanın	  anahtarıdır.	  
Marco  Steinborn
ITF	  üyesi,	  Almanya
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önce	  hiç	  bir	  şeyleri	  değiştirmek
istediler	  mi?	  İşçiler	  açısından
koşulların	  iyileştirilmesi	  için	  nelere
ihtiyaç	  olduğuna	  dair	  bir	  vizyonları
var	  mı?	  Karşılıklı	  paylaşım
ilişkilerimizi	  derinleştirir.	  

İşçiler,  işverenin,  medyanın,
hatta  belki  de  arkadaşları  ve
ailelerinin  söylediklerinden  daha
çok  sendikadan  aldıkları  bilgiye
güvenir  hale  gelmeliler. İşçi	  ağları
birbirimizle	  kurduğumuz	  bağları
güçlendirir	  ve	  bu	  güçlü	  bağların
sendika	  yapısının	  temeline
oturmasını	  sağlar.	  İşçilerin	  birbirine
güveni	  arttıkça	  örgütlenmek	  de
kolaylaşır.	  

İşveren  büyük  olasılıkla
işçilere  karşı  eyleme  geçecek  ya  da
yanlış  bilgi  yayacaktır.  İşverenin
sendika  karşıtı  kampanyasını  çabuk
ve  etkin  bir  biçimde  geri
piskürtmeliyiz. İşçilerin	  yüzde	  75'ine
kısa	  bir	  sürede	  ulaşmamızı
sağlayacak	  şekilde	  sistematik	  bir
şekilde	  örgütlenmiş	  birebir	  iletişim
hayati	  öneme	  sahiptir.	  


