
3. Dönem TİS Uygulama Eğitim Se-
minerleri Antalya, Bursa, Mersin, Gi-
resun ve Kastamonu’da yapıldı. Se-
minerlere Genel Mali Sekreterimiz 
Ali Bilgin ve Genel Teşkilat Sekrete-
rimiz Zeki Sungur Kızılkaya katıldı...

TİS EĞİTİM SEMİNERLERİ

Öz Orman-İş Sendikası, Van’da mey-
dana gelen deprem sonrasında, bu-
radaki üyelerinin yardımına koştu.

Öz Orman-İş Elazığ Şube Başkanı 
Mustafa Tepe, depremin ardından 
bölgedeki Öz Orman-İş üyeleriyle te-
masa geçerek, maruz kaldıkları du-
rumu yerinde incelemek üzere Van’a 
gitti.

DEPREMZEDE ÜYELERİMİZİ 
UNUTMADIK 

HAK-İŞ’TEN COŞKULU GENEL KURUL
Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 12. Olağan Ge-

nel Kurulu ve 36. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri, 
büyük ve görkemli bir organizasyonla Ankara’da 
yapıldı. Genel Kurul ve 36. Kuruluş yıldönümü 
etkinliklerine; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Beşir Ata-
lay,, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP 
Genel Başkanı Masum Türker, HAS Parti Genel 
Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Genel Başkanı-
mız ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu ve 
Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Agâh Kafkas 
başta olmak üzere çok sayıda milletvekili, siyasi 
partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcile-
ri, yabancı ülkelerden gelen heyetler ve HAK-İŞ 
teşkilatı katıldı. 

 

CEYLANPINAR ÖZ ORMAN-İŞ’İ 
BAĞRINA BASTI

TİGEM’de örgütlenmeye başlayan Öz Orman-İş, Ceylanpınar 
İlçe Temsilciliği’ni açtı. Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, 
Ceylanpınar’da yüzlerce tarım emekçisinin coşkulu tezahüratıyla kar-
şılandı...

ERDOĞAN HAK-İŞ GENEL KURULUNA KATILDI
Başbakan Erdoğan Konfederasyonumuzun 12. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, 

Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlayan, emeğiyle, alın teriyle, ürettiği değerlerle ülkesine bü-
yük hizmetlerde bulunan geniş çalışan kesimlerin nabzının attığı genel kurulda işçilerle birlikte 
olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi...

Sevgili orman işçileri,
Settar ASLAN

Genel Başkan

DAHA GÜÇLÜ
BİR HAK-İŞ

TİGEM İŞÇİLERİ 
‘ÖZ ORMAN-İŞ’ DEDİ

Türkiye’nin dört bir yanındaki Tarım 
Emekçileri, TİGEM ve Tarım Bakanlığı 
Teşkilatında örgütlenmeye başlayan 
Öz Orman-İş’e büyük ilgi gösteri-
yor. Genel Başkan Settar Aslan, 
Tarım Emekçilerinin güvenini boşa 
çıkarmayacaklarını söyledi.

Sevgili tarım-orman 
işçileri, 

Konfederasyonu -
muz Hak-İş’in 12. 
Olağan Genel Kurulunu, 36. Kuru-
luş Yıldönümüyle birlikte, 21-23 Ekim 
2011 tarihlerinde idrak ettik.

Devamı Sf.5’de

Devamı Sf.3’de

aşyazıB

Devamı Sf.6’da

Devamı Sf.2’deDevamı Sf.11’deDevamı Sf.14’teDevamı Sf.8’de

Van’da arka arkaya meydana gelen 7.2 ve 5.6’lık depremler, 600’den fazla yurttaşımızın vefatına ve binlercesinin de yaralanmasına yol açmıştır. 
Yaşanan kayıplar, bütün ülkemizi yasa boğmuştur. Millet olarak hissettiğimiz acı fevkalade derindir. Bunca kedere rağmen, acımızı bir nebze hafi-
fleten, yüreğimize su serpen gelişme ise; bütün milletimizin deprem karşısında gösterdiği hassasiyet ve yardımseverlik olmuştur. Yaşanan felaket 
karşısında topyekûn seferber olan milletimiz, Vanlı yurttaşlarımızın acısını paylaşmada ve sıkıntılarını hafifletmede, tüm dünyaya örnek bir dayanışma 
sergilemiştir. Ulusça yüreğimizi yakan deprem, aynı zamanda millî birliğimizin gücünü göstermemize vesile olmuştur. Öz Orman-İş camiası ve 

YEŞEREN olarak Vanlı hemşehrilerimizin acısını yürekten paylaşıyor, gösterdiği duyarlılık ve dayanışmadan ötürü de milletimizi kutluyoruz.

DEPREM ACISI ve MİLLÎ BİRLİĞİMİZİN GÜCÜ
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Yayın Türü
Yerel, Süreli Yayın

Ücretsiz dağıtılır.

Öz Orman-İş Sendikası Yayın Organı

Öz Orman-İş Sendikası Adına
Yayın Sahibi

Settar ASLAN
Genel Başkan

Genel Koordinatör
Mustafa ÇINAR

Genel Eğitim Sekreteri

Yayın Yönetmeni
Nihat KAŞIKCI
Basın Müşaviri

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Av. Muharrem ÖZKAYA

Hukuk Müşaviri

Yönetim Yeri
Öz Orman-İş Sendikası

Genel Merkezi
Cevizlidere Cad. 1239. Sok. No: 6 

Balgat/ANKARA
Tel: 0.312 473 55 00

Belgegeçer: 0.312 473 55 10
info@ozorman-is.org.tr

Baskı Tarihi
19 Kasım 2011

Basım Yeri
NORM Matbaacılık
Tel: 0.312 311 40 80

Necatibey Mah. İpek Sok. 14
Ulus/ANKARA

Yeşeren, Basın Ahlâk Yasası’na uyar.
© Yeşeren’de yer alan yazı, fotoğraf ve 
sair malzemeler kaynak gösterilerek 

kullanılabilir.

Yayın Kurulu
Mustafa ÇINAR
Nihat KAŞIKCI

Av. Muharrem ÖZKAYA
Av. Semih TEMİZ

aşyazıB
DAHA GÜÇLÜ BİR HAK-İŞ

Fevkalade görkemli, geniş katılımlı, yük-
sek düzeyli bir Genel Kurul yaşadık. Başta 
Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ol-
mak üzere, çok sayıda bakan, siyasi parti 
genel başkanı ve milletvekillerinin de ara-
larında bulunduğu yüzlerce değerli konuk, 
Hak-İş Genel Kuruluna katıldı. Sayın Başba-
kan da dâhil olmak üzere, değerli konuklarımızın bir bölümü, Genel Kurulu-
muzda konuştu.

Hak-İş yöneticileri olara  le getirme fırsatı bulduk. Özellikle Sayın Başbaka-
nın da hazır bulunduğu açılış oturumunda, şahsım ve Konfederasyon Baş-
kanımız, talep ve beklentilerimizi doğrudan Sayın Erdoğan’a iletme fırsatını 
bulduk. Bunu, üyelerimizin bazı sorunlarını çözme yolunda atılmış bir adım 
olarak önemsiyoruz.

Genel Kurul, açılışından kapanışına kadar, Hak-İş’e yakışır bir ihtişam ve 
aynı zamanda olgunluk içinde gerçekleşti. Yapılan konuşmalarda her türlü 
sorunlar, öneriler, fikirler ve eleştiriler dile getirildi. Fakat hiç kimse, bir baş-
kasını kıracak üslup kullanmadı. Bizim dışımızdaki bazı emek örgütlerinde 
yaşanan genel kurul tartışmaları ve çekişmeleri dikkate alınırsa, Hak-İş’teki 
uyum ve kardeşlik ruhunun değeri daha iyi anlaşılır.

Genel Kurulun son günü yapılan seçimler de, yine Hak-İş’e yakışır bir ol-
gunluk içinde gerçekleşti. Tek bir listeyle girilen seçimde, Hak-İş Yönetimi 
güven tazeledi. Hak-İş, 12. Olağan Genel Kurulundan güçlenerek ve gelişe-
rek çıkmıştır. Önümüzdeki dönemde Hak-İş, ulusal ve uluslararası işçi hare-
keti içerisinde daha etkin ve başarılı roller üstlenecektir.

Tarım Emekçileriyle Güçleniyoruz

Öz Orman-İş olarak, Tarım Teşkilatımızda çalışan işçilerimizden uzun sü-
redir ‘örgütlenme çağrısı’ alıyorduk. Hak-İş/Öz Orman-İş çatısının Orman 
Emekçilerine sağladığı kazanımları yakından izleyen Tarım Emekçilerimiz 
de, sendikamıza üyelik konusunda yoğun taleplerde bulunmaktaydı. 

Bu çağrıya sessiz kalmayan Öz Orman-İş, önemli bir adım atarak, Ceylanpı-
nar İlçe Temsilciliği’ni açtı. Açılışa dair ayrıntılı haberleri sayfalarımızda bu-
lacaksınız. Şunu belirtmeliyim ki; Ceylanpınar İlçe Temsilciliğimizin açılışı 
münasebetiyle Şanlıurfa’da geçirdiğim 3 gün boyunca, hem yöre halkından 
hem de Tarım Emekçilerinden gördüğümüz ilgi ve sevgi, bizleri ziyadesiyle 
memnun ve mutlu etmiştir. 

Diğer taraftan, Ceylanpınar başta olmak üzere, yurdun dört bucağındaki 
Tarım Emekçilerimizle görüşmelerimiz ve üye kayıt çalışmalarımız devam 
etmektedir. Bu çalışmalar, önümüzdeki aylarda daha bir yoğunluk kazana-
caktır. İnşallah Tarım Emekçilerimizin 1 Ocak 2013’ten itibaren geçerli ola-
cak yeni dönem Toplu İş Sözleşmesini, Orman Emekçilerimizin sözleşmesiy-
le birlikte Öz Orman-İş gerçekleştirecektir.

Orman Emekçilerimiz ile Tarım Emekçilerimizin el-ele, gönül-gönüle yürü-
yecek birlikteliği, ülkemiz işçi hareketine ayrı bir heyecan ve güç katacaktır.

Sağlık, huzur ve mutlulukla kalın.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu 
ve 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununu değiştire-
cek ve üzerinde sosyal taraflarla ‘Üçlü Danışma Konseyi’ çerçevesin-
de mutabakat sağlanan yeni mevzuat taslağını tamamladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca üzerindeki hazırlık çalışma-
ları tamamlanan yeni düzenleme, mevcut 2821 ve 2822 sayılı kanun-
ları, ‘Toplu İş İlişkileri Kanunu’ adıyla tek metinde topluyor. Kon-
federasyonumuz Hak-İş’in de içinde yer aldığı sosyal tarafların katıldığı 
Üçlü Danışma Konseyi’nde şekillendirilen yasa taslağı, Hükümet tasarı-
sı haline dönüştürülmek üzere Bakanlar Kuruluna sevk edildi. Bakanlar 
Kurulunda görüşüldükten sonra, tasarının TBMM’ye sevk edilmesi bek-
leniyor.

Üçlü Danışma Konseyi’nde büyük ölçüde üzerinde mutabakat sağla-
nan yeni çalışma hayatı mevzuatı taslağı, Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) ve Avrupa Birliği normlarını hedefliyor.

Noter Şartı Kalkıyor

Yeni yasal düzenleme, sendika kuruculuk şartlarını yeniden düzenliyor. 
Buna göre; sendika kurucularının bir işyerinde fiilen çalışması ile Türk 
vatandaşı ve Türkçe okur-yazar olması şartları kaldırılıyor. Sendika ku-
rucusunun fiilen çalışmasına ve Türkçe okuryazar olmasına gerek ol-
mayacak; yabancılar da sendika kurucusu olabilecek.

Yeni düzenleme, sendikaya üyelik ve üyelikten çekilmede aranan noter 
şartını da kaldırıyor. Bunun yerine, üye olma ve üyelikten ayrılma işlem-
leri, elektronik ortamda (e-devlet) yapılacak. Noter şartının kaldırılma-
sı, sendikaların örgütlenmesini büyük ölçüde zorlaştıran parasal harca-
mayı ortadan kaldırıyor. Böylece sendikalar, binlerce işçiyi örgütleyebil-
mek için gerekli olan yüzbinlerce liralık harcama yükünden kurtulacak.

Çerçeve Sözleşmesi

Yeni yasa taslağı, işten ayrılanların sendika üyeliğine ilişkin düzenleme 
de getiriyor. Buna göre, işçi işsiz kaldığında dahi sendika üyeliği bir yıl 
devam edebilecek.

Mevcut 2822 Sayılı Yasada olmayan ‘Çerçeve Sözleşmesi’, ‘Top-
lu İş İlişkileri Kanunu’nda tanımlanıyor. 1982 Anayasası’nda, işyerlerin-
de aynı anda birden çok toplu iş sözleşmesi yapılamayacağına dair hü-
küm bulunuyordu. Yeni düzenlemeyle bu hüküm kaldırılıyor ve ‘Çer-
çeve Sözleşmesi’ yapabilme imkânı getiriliyor. Ekonomik ve Sosyal 
Konsey’de temsil edilen konfederasyonlara bağlı işçi ve işveren sendika-
ları arasında Çerçeve Sözleşmesi yapılabilecek. Çerçeve Sözleşmesi, sa-
dece işkolu düzeyinde yapılabilecek ve meslekî eğitim, iş sağlığı ve gü-
venliği, sosyal sorumluluk ve istihdam politikalarına ilişkin düzenleme-
leri içerecek.

Mevcut yasada, ‘grup toplu iş sözleşmesi’ bulunmuyor. Yeni tas-
lakta yer alan ‘grup toplu iş sözleşmesi’yle, birden çok işverene ait ve 
aynı işkolunda faaliyet gösteren işyerlerinde tek bir toplu iş sözleşme-
si yapılacak.

Sendikal Barajlar

Yeni yasa taslağı, sendikalar için uygulanan yetki ve işletme barajları-
nı da büyük ölçüde değiştiriyor. Buna göre; mevcut yasada, sendikalar 
için uygulanan yüzde 10’luk işkolu barajı binde 5’e indiriliyor. Böylece 
sendikaların kurulması ve yetki almasının önündeki en büyük engel or-
tadan kalkıyor.

Mevcut yasada yüzde 50+1 şeklinde bulunan işyeri yetki barajı, oldu-
ğu gibi korunuyor. Ancak işletme düzeyindeki baraj yüzde 50+1’den 
yüzde 40’a indiriliyor. Bu da sendikaların, örgütlendikleri işyerlerinde 
toplu iş sözleşmesi yapabilmek için ihtiyaç duyduğu yetkinin alınmasını 
bir ölçüde kolaylaştırmış olacak.

GÜNDEM YENİ ÇALIŞMA 
YASALARI

Settar ASLAN
Genel Başkan

 

Sf.1’den devam
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HAK-İŞ’in adına ve büyüklüğüne yakışır bir biçimde gerçekleştirilen genel 
kurul, Öz Orman-İş Genel Başkanı ve Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Settar 
Aslan’ın açılış konuşması ile başladı. Aslan, “12. Olağan Genel Kurulumuzu, son 
günlerde yaşadığımız terör olayları sonucu kaybettiğimiz askerlerimizin, polis-
lerimizin ve sivil vatandaşlarımızın, şehitlerimizin acısını derin şekilde yaşaya-
rak idrak etmenin üzüntüsü içerisindeyiz.” dedi. “HAK-İŞ olarak, Türkiye’nin hu-
zurunu bozmaya yönelik saldırıları nefretle kınıyoruz” diyen Settar Aslan, sal-
dırılarda hayatını kaybeden şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailelerine 
ve milletimize sabır ve başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Aslan, şunları dile getirdi:

“36 yıllık sendikal müca-
delesinde, insan, emek, 
demokrasi eksenli düşün-
cesinden, kararlı, ilkeli, 
sorumlu, sendikacılık an-
layışından asla sapma-
dan, tüm kesimleri ve ilke-
lerimizi sahiplenerek, işçi 
hareketinin ‘güçlü, fark-
lı ve özgün’ sesi olmaya 
özen gösteren, yenilikçi 
anlayışın öncüsü olan, so-
runların çözümünde ortak 
akla inanan Konfederas-
yonumuzun, ‘Medeniyet-
ler Buluşmasından, Küre-
sel Sendikacılığın İnşası-
na’  temasıyla gerçekleş-

tirdiğimiz 12. Olağan Genel Kurulumuzun ülkemize, çalışma hayatımıza, teşki-
latımıza hayırlar getirmesini diliyoruz.

Erdemli fedakâr, vefalı ve şerefli insanların, adanmış hayatların mücadelesiy-
le, bugün, Türkiye ve dünya sendikal hareketinde yükselen bir yıldız olarak par-
layan HAK-İŞ, gelecekte de teşkilatından aldığı güven ve güç ile yol arayanla-
rın, umut arayanların, gelecek arayanların, ‘Çoban Yıldızı’ olmaya devam ede-
cektir. Yolumuz açık, emeğimiz bereketli, mücadelemiz kutlu olsun.” 

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, HAK-İŞ 12. Olağan Genel Kurulu’nun 

seçimli bir genel kurul olduğunu, salonda yeterli çoğunluk bulunduğunu belir-
terek, genel kurulu açtı. Aslan, Genel Kurulu sevk ve idare etmek üzere seçi-
lecek divan için önerilen isimleri okudu. Divan başkanlığına Turgut Özal Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Sacit Adalı seçildi. Divanda ayrıca HAK-İŞ Ge-
nel Mali Sekreteri Şenel Oğuz, Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Muharrem 
Özkaya ile Öz Orman-İş İzmir Şube Başkanı Hamiyet Boyacı ve Hizmet-İş Kadın 
Komisyonu Başkan Yar-
dımcısı Esma Hatun Taşpı-
nar görev aldı. 

   Divanın yerini alması-
nın ardından, gündem ge-
reği saygı duruşu yapıldı 
ve İstiklal Marşı okundu. 

Divan Başkanı Sacit Ada-
lı, HAK-İŞ Konfederasyo-
nunun, bugüne kadar baş-
ta anayasa olmak üzere 
yürüttüğü çalışmalar hak-
kında övgü dolu sözler 
söyledi. Adalı, daha son-
ra açılış konuşmalarını yapmak üzere, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı 
kürsüye davet etti. 

Mahmut Arslan, konuşmasına, hain saldırılar sonucu vatan savunmasında 
şehit düşen asker ve polislerimizi anarak başladı. Şehitlere Allah’tan rahmet, 
yaralılara da acil şifalar diledi. Arslan’ın çağrısı üzerine, terör saldırıları, Genel 
Kurula katılanlarca alkışlarla protesto edildi. 

Arslan, HAK-İŞ Genel Kurulunun sendikal hareketin, dünyanın ve ülkemizin 
büyük bir fotoğrafının verileceği önemli ve anlamlı bir gün olduğunu ifade 
ederek, “Bugün; şeffaf, defosuz, eklem ağrıları yaşamamış, demokratik, soylu 
bir duruşun, 12. kavşağında, huzurlarınızdayız. Genel Kurulumuz ile Konfede-
rasyonumuzun 36. Yaş Gününü birlikte kutlamanın heyecanını ve mutluluğu-
nu yaşıyoruz. Bu mutlu günde, 36 yıllık mücadelemize emeği geçen başta Mer-
hum Genel Başkanımız Necati Çelik olmak üzere herkesi saygıyla anıyor, teşek-
kür ediyoruz.” dedi. Arslan, şöyle devam etti:

“HAK-İŞ; sanayi çağının endüstri ilişkileri içerisinde “Türkiye’ye özgü” bir bi-
çimde kurumsallaştı. 36 yıl içerisinde, emeğin gerçek biçimde örgütlenmesinin 
örneğini gösterdi. Endüstriyel ilişkilerde özgün modeller ortaya koydu. Yüzyılın 
yükselen değerlerinin gerisinde kalmadı. Aksine bu değerlere; yerelle, küreseli 
birleştiren “yeni yorumlar” getirdi. 

Bugün ise ‘bilgi çağı’nın kavram ve kurumlarını içselleştirerek geleceğe bak-
maktadır. Yani HAK-İŞ; sosyal ve toplumsal hareket, bilgi ve hizmet sendikacılı-
ğı ile yeni işçi bilincinin öncüsü olmaya, onu geliştirmeye çabaladı. Bir ‘aidiyet 
evrimi’ oluşturdu. Bunu oluştururken, sayısal olarak da gelişti, büyüdü. Ülke 
gündeminde ve endüstriyel ilişkilerde “belirleyici olan” bir aktör haline geldi.  

HAK-İŞ olarak, sendikal hareketin erdemli bir inşaya ihtiyacı olduğunu biliyo-
ruz. Bunu da sendikal Rönesans olarak niteliyoruz. Biz, bu erdemli sendikal in-
şayı; sendikal hareketin, baştan sona yenilenmesi, yeniden doğması olarak ni-
teliyoruz. Sendikaların, kurumsal yapılarını değiştirip dönüştürdüğü, örgütlen-
me, toplu iş sözleşmesi ve grevin ötesinde, 

vizyonunu, misyonunu ve genişleterek sorumluluk aldığı bir süreç olarak ta-
nımlıyoruz.

HAK-İŞ olarak, erdemli sendikal inşa anlayışının gereğini, yerine getirmek için 
çalıştık.  Çalışmaya devam ediyoruz.

HAK-İŞ’TEN COŞKULU GENEL KURUL

Sf.1’den devam
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HAK-İŞ geleceğe yönelik öngörülerde 
bulunarak, ortak politikalar oluşturan, 
sendikal bürokrasiden çok sendika-
üye ilişkisini kuvvetlendiren, sendika-
sivil toplum ilişkisini yeniden güçlendi-
ren bir kararlılığa sahiptir.

HAK-İŞ, önümüzdeki dönemde de 
sendikal rönesansın gereğini yerine 
getirecektir. Sendikal hareketin geliş-
mesine ve güçlenmesine katkı sağla-
yacaktır. Ülkemizdeki bütün bireyle-
rin, sosyo-ekonomik statüsünü ve re-
fah düzeyini daha ileriye taşımak için 
çalışmalarına devam edecektir. Sendi-
kalar yeni dönemde var olmak istiyor-
sa, bu dönüşümleri gerçekleştirmek 
zorundadır.”

Hak-İş’in ülke sorunlarına olduğu ka-
dar uluslararası sorunlara karşı da bü-
yük bir duyarlılık gösterdiğini anlatan 
Mahmut Arslan, Yeni Anayasa çalış-
malarına Hak-İş’in tam destek verdiği-
ni belirterek, şöyle devam etti:

“Anayasanın sosyal ve ekonomik 
haklar ve ödevlere ilişkin hükümle-
ri düzenlenirken; ‘sendikal hak ve öz-
gürlükler yeni Anayasanın aksesuarı 
olmamalıdır.’ Sendikal hakların özüne 
dokunan yasaklamalardan kaçınılma-
lı, uluslararası normlara uygun sağ-
lam güvenceler oluşturulmalıdır. 

Yeni Anayasa ile Türkiye’nin ileri-
ye doğru yürüyüşü hızlanarak de-
vam etmelidir. Sivil toplum örgütleri-
nin de yeni ve sivil bir anayasa konu-
sunda büyük bir gayretle çalışmaları-
nı önemsiyoruz. Meclis’te, sivil toplum 
örgütlerinin, yeni anayasa konusunda 
görüş, öneri ve katkılarının alınacağı 
bir mekanizmanın kurulması önem ta-
şımaktadır.

Meclis Başkanı tarafından yürütü-
len, bütün siyasi partiler tarafından 
da desteklenen, Anayasa hazırlık ça-
lışmalarını son derece önemli buluyo-
ruz. Bu çalışmalar, partisel hesaplarla 
kesintiye uğratılmamalı, dar çıkarların 

ve taassupların ötesinde, Türkiye’nin büyük iddialarına denk düşen, yeni sivil ve 
demokratik bir anayasa hayata geçirilmelidir.”

 Hak-İş Genel Başkanı Arslan, sendikal mevzuatın Türkiye’nin endüstriyel iliş-
kilerini taşıyamadığına da işaret ederek, şunları söyledi:

2821 ve 2822 sayılı Sendikal Mevzuat çoktan miadını doldurmuştur. ILO ve 
Avrupa Sosyal Şartı başta olmak üzere, uluslararası norm ve standartları ya-

kalamış, yeni sendikal mevzuat en 
büyük ihtiyacımızdır. Çalışma Ba-
kanlığı, 2821 ve 2822 Sayılı Sendikal 
Mevzuatın değiştirilmesi çalışmala-
rına hız vermiş ve bir takvim oluştur-
muştur. Yoğun tartışmalar sonucun-
da önemli bir aşmaya gelen bu giri-
şimin,  geçmişte birçok kez yaşandığı 
gibi tekrar sekteye uğratılmamasını 
ve biran önce sonuca ulaşmasını ta-
lep ediyoruz.

Çalışma hayatının önemli gündem 
maddelerinden birini de kuşkusuz Kı-
dem Tazminatı konusu oluşturmak-
tadır. Kıdem tazminatı, konusunda-
ki tavrımız açık ve nettir. Biz, kıdem 
tazminatı haklarımızın garanti edil-
mesinden yanayız. Kıdem tazmina-
tının kaldırılması, yok edilmesi, dü-
şürülmesi gibi bir yaklaşım içinde 
asla değiliz, olmamız da düşünüle-
mez. HAK-İŞ olarak, kıdem tazmina-
tını istisnasız her bir çalışan için gü-
vence altına alacak, haksızlıkların, 
adaletsizliklerin olmadığı bir siste-
min kurulmasından yanayız. Çünkü 
Türkiye’de milyonlarca insan kaza-
nılmış kıdem tazminatı hakkını ala-
bilmek için yargı mücadelesi vermek 
zorunda kalmaktadır.

Çalışma hayatının önemli bir soru-
nu da taşeronlaşma konusudur. Ta-
şeron işçilik uygulaması, çalışma ha-
yatının dengelerini bozmakta, ekonomik ve sosyal olarak büyük bir tahribat 
yapmaktadır. Örgütsüzlüğü, güvencesiz çalışmayı, kayıtdışını, kuralsızlığı, in-
san onuruna yaraşır düzgün iş tanımını yok saymaktadır. Başta yerel yönetim-
lerde olmak üzere, taşeronlaşmayı teşvik eden politikalar terk edilmelidir. Mev-
cut durum yeniden düzenlenmelidir. Taşeron işçilerinin hakları güvence altına 
alınmalıdır. Taşeron şirketlerde çalışanların sendikal örgütlenmesinin önünde-
ki engeller kaldırılmalıdır.”

21-23 Ekim tarihleri arasında 3 gün boyunca devam eden Genel Kurulda ayrı-
ca sırasıyla; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Des-
tici, DSP Genel Başkanı Masum Türker, yabancı delegelerin sözcüleri, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Hak-İş eski Genel Başkanı, AK Parti Ço-
rum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Başbakan Yardımcısı Beşir 
Atalay, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Agâh Kafkas, HAS Parti Genel Başka-
nı Numan Kurtulmuş ve Kıbrıs Türk Kamu-Sen Genel Başkanı Mehmet Özkar-
daş birer konuşma yaptı.

Bu arada, Hak-İş tüzüğünde yapılan bir değişiklikle, ‘Onursal Genel Başkan’ 
statüsü oluşturuldu. Genel Kurul, Hak-İş Onursal Genel Başkanlığına, Salim 
Uslu’yu oybirliğiyle seçti.

‘Medeniyetler Buluşmasından, Küresel Sendikacılığın İnşasına’ temasıy-
la gerçekleştirilen Genel Kurulun ilk akşamında, Antakya Medeniyetler Koro-

su nefis bir konser verirken, ikinci akşa-
mında da Devlet Halk Dansları Toplulu-
ğu ile semazenlerin sunduğu müzik ve 
sema ziyafet, katılımcıları hayran bırak-
tı.

Genel Kurulun üçüncü günü olan 23 
Ekim Pazar günü, Konfederasyon zo-
runlu organları için seçimler yapıldı. 
Tek liste ile gidilen seçim sonucu; Hak-
İş Genel Başkanlığına Hizmet-İş Genel 
Başkanı Mahmut Arslan, Genel Baş-
kan Yardımcılıklarına da Öz Orman-İş 
Genel Başkanı Settar Aslan (Mali İşler), 
Öz Gıda-İş Genel Başkanı Mehmet Şa-
hin (Teşkilat), Çelik-İş Genel Başkanı Fe-
ridun Tankut (Uluslararası İlişkiler) ve 
Öz Orman-İş Genel Başkan Yardımcı-
sı Mustafa Toruntay (Eğitim ve İletişim) 
seçildi. Tüzükte yapılan değişiklik çer-
çevesinde, Dr.  Osman YILDIZ profesyo-
nel Genel Sekreter olarak atandı.
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Hak-İş Konfederasyonu’nun 12. Genel Kurulu’nun hayırlı olmasını ve 
çalışanlar için bereketli sonuçlar doğurmasını temenni ettiklerini belirten 
Erdoğan, Hak-İş’in 36. Kuruluş Yıldönümünü de kutladı. Başbakan Er-
doğan, şunları kaydetti:
“Bugün isterdik ki, Türkiye’nin kalkınma heyecanını, gelişme ufukları-

nı paylaşarak sözlerimize başlayalım. Ancak maalesef buna imkân bula-
mıyoruz. Çünkü sadece bizim değil, bütün milletimizin gündeminde acı-
lar var, kederler var. Türkiye’yi geleceğe taşıyacak demokratik, adil, öz-
gürlükçü yeni bir anayasa gündemiyle başlayan bir gün, maalesef yine 
terörün kirli yüzünü göstermesiyle karardı. Önce Güroymak’ta 5 polisi-
mizi kaybettik. Ardından Çukurca’daki hain saldırıda 24 askerimiz şehit 
oldu. Dün yine Çukurca’da mayın patlaması sonucu bir askerimiz daha 
şehit oldu.”
Avrupa Ülkelerine Tepki 
   Başbakan Erdoğan, teröre destek veren Avrupa ülkelerini şu sözler-

le kınadı:
“Milletimiz suçlunun adını koyamayan, terörü mahkûm edemeyen, 

bu menfur cinayetleri işleyenleri lanetleyemeyen bu zihniyeti asla unut-
mayacaktır. Yine bu cinayet şebekesinin çeşitli uzantılarının Avrupa’nın 
pek çok şehrinde elini kolunu sallayarak dolaşmasına göz yumanları da 
unutmayacaktır. Türkiye’nin sayısız uyarı ve başvurularına rağmen boy-
nunda suç yaftasıyla dolaşan bu cinayet örgütünün faaliyetlerini engel-
leyemeyen o yönetimler Avrupa için yüz karasıdır. Ellerine geçen her 
fırsatta Türkiye aleyhinde kanaatler serdetmeyi alışkanlık haline getiren 
çeşitli ülkelerin yönetimleri, bilsinler ki bu ağır suçtan onların hissesine 
de bir kara leke düşecektir.” 

Erdoğan, Batılı ülkelerin, terörü kınamanın ötesinde somut adımlar at-
maları gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:
“Meseleyi her yönüyle, her boyutuyla ele alıyor, atılması gereken her 

adımı atıyoruz, bunun sonucunu alacağımıza da inanıyoruz. Türkiye 
bu beladan kurtulacaktır, terörden bir sonuç almayı bekleyenlerin ha-
yal kırıklığına uğraması kaçınılmazdır. Bu kirli hesaplarla yola çıkanlar, 
Türkiye’nin huzur ve istikrarını bozmak isteyenler muhakkak yenilgiye 
uğrayacaklardır. Kim bu ülke ile ilgili bir hesap yapıyorsa, Türkiye’nin 
büyüklüğünü iyi ölçüp biçerek yapsın.”
Başbakan Erdoğan, dünyada yaşanan ekonomik krize de temas ettiği 

konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bütün ülkeler kısa ve uzun vadeli hedeflerini daha küçük hedefle-

re doğru güncellerken, biz ulaştığımız her hedefin yerine daha büyüğü-
nü koymayı başarıyoruz. Çünkü Türkiye ekonomisi istikrarlı bir zemin-
de, sağlıklı politikalarla yol alıyor. Ülkemize, ekonomimize güveniyoruz, 
bütün kesimlerimizle hedeflerimize kilitlenmiş durumdayız. Bugün geç-
mişte hiç olmayan bir şeyi başarmış, her alanda özgüveni tesis etmiş du-
rumdayız. Geçmişte neler yaşandığını, nasıl ağır kriz dönemlerinden ge-
çildiğini, ne kadar büyük bedeller ödendiğini benim size anlatmama ge-
rek yok. Çünkü o günlerin en ağır yükünü bu ülkenin çalışan kesimleri, 
işçisi, memuru, esnafı, emeklisi çekti. Bugün o günlerin ne kadar uza-
ğında olduğumuzu, ülkenin nasıl bir iyileşme seyriyle bugünlere geldiği-
ni de yine en iyi sizler biliyorsunuz.”
Başbakan Erdoğan, sıkıntıların tamamen ortadan kalkmadığını belirte-

rek, “Hâlâ önümüzde uzun bir yol var ama biliyoruz ki bizde bu yolu ka-
tedecek takat de, irade de bizde var, milletimizde var.” şeklinde konuştu.
Hak-İş Genel Kurulundaki konuşmasının ardından, Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan’a, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan tarafından bir 
plaket takdim edildi.

ERDOĞAN HAK-İŞ GENEL KURULUNA 
KATILDI

Sf.1’den devam
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TİGEM’de örgütlenmeye başlayan Öz Orman-İş, Ceylanpınar İlçe 
Temsilciliği’ni açtı. Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, Ceylanpınar’da 
yüzlerce tarım em ekçisinin coşkulu tezahüratıyla karşılandı.

Öz Orman-İş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı birim ve işletme-
lerde çalışan tarım emekçileri nezdindeki örgütlenme çalışmalarına başladı. 
Bu çerçevede, Öz Orman-İş Ceylanpınar İlçe Temsilciliği açıldı.

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, 
24-26 Eylül 2011 tarihlerinde, beraberinde Genel Sekreter Bayram Ayaz, 
Genel Mali Sekreter Ali Bilgin, Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, 
Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar, Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreteri 
Mehmet Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, Genel Sekreter 
Yardımcısı Mehmet Çetin ve Hukuk Müşaviri Muharrem Özkaya, Adana Şube 
Başkanı Şahin Cerit, Elazığ Şube Başkanı Mustafa Tepe, Kahramanmaraş Şube 
Başkanı Latif Çoban ve Mersin Şube Başkanı Halil Aygün’le birlikte, Şanlıurfa 
ve Ceylanpınar’a tam anlamıyla bir çıkarma yaptı.

Settar Aslan, ilk olarak 24 Eylül günü akşam yemeğinde Şanlıurfa’daki ulu-
sal basın temsilcileri ve yerel medya çalışanlarıyla bir araya geldi ve aynı ak-
şam bölgenin en önemli TV kanallarından olan Kanal Urfa’da canlı yayınla-

nan Gündem Özel programına katıldı. Aslan, gazetecilerle olan sohbet yeme-
ğinde ve Gündem Özel programında, Hak-İş Konfederasyonu ve Öz Orman-İş 
Sendikasının sendikacılık anlayışını anlatarak, Öz Orman-İş’in 25 bin orman 
emekçisine sağladığı farklı sendikacılık hizmetini, ülke genelindeki bütün ta-
rım emekçilerine de sağlamaya talip olduğunu anlattı. Aslan, hizmeti yerin-
de vermek ve her zaman işçilerle iç içe olmak amacıyla, Ceylanpınar’da Öz 
Orman-İş Sendikası İlçe Temsilciliğinin açıldığını ve Tarım İşletmelerinde yet-
kiyi aldıktan sonra, Ceylanpınar Temsilciliğinin Şube Başkanlığına dönüştürü-
leceğini söyledi.

CEYLANPINAR BAĞRINA BASTI

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, 25 Eylül Pazar günü Şanlıurfa’dan 
Ceylanpınar’a geçti. Ceylanpınar’daki tarım emekçileri, Settar Aslan ve bera-
berindekileri, ilçenin girişinde kalabalık bir konvoyla ve davul-zurna eşliğinde 
halay çekerek karşıladılar. Buradaki işçilerle bir süre halay çeken Settar Aslan, 
daha sonra konvoy eşliğinde Ceylanpınar’a girerek, tarım emekçilerinin Cum-
huriyet İlköğretim Okulu konferans salonunda düzenlediği toplantıya katıldı.

CEYLANPINAR ÖZ ORMAN-İŞ’İ 
BAĞRINA BASTI

Sf.1’den devam
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250 kişilik konferans salonuna sığmayan tarım emekçilerinin bir bölümü, 
Aslan’ın konuşmasını ayakta dinledi. Saat 13.30’da başlayan toplantı, Ceylan-
pınar işçilerinin yoğun ilgisi, Öz Orman-İş’in sendikacılık anlayışına dair kap-
samlı soruları sebebiyle, ancak 16.30’ta tamamlanabildi.

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, toplantıda Hak-İş ve Öz Orman-İş’in 
emeğe, sendikacılığa ve ülke meselelerine bakışını anlattı. Konuşmasında, or-
man emekçilerinin geçmiş yıllarda maruz kaldığı hak kayıplarını ve 3 dönem 
Toplu İş Sözleşmesi sonrasında gelinen noktayı anlatarak, şunları söyledi:

“Sendikacılık her zaman kavgayla yapılmaz. İlk yapılması gereken, işçinin ya-
nında olmak, onun yaşadıklarını hissetmek, onu sendikal etkinliklerin her aşa-
masına dâhil etmektir. Üyesiyle birlikte olmayan sendikacı, onların sorunları-
nı hissedemez. Sorunları hissedemeyen, pazarlık masasında sıkıntıları anlata-
maz, çözümler üretemez. Biz, bugün için orman emekçisiyle her an birlikteyiz. 
Toplu İş Sözleşmesi taslağımızı, ülke sathına yayılmış tüm teşkilat yöneticileri-
mizin katılımıyla hazırlıyoruz. Dolayısıyla pazarlık masasında elimiz güçlü olu-
yor. İnşallah önümüzdeki dönemden itibaren, ülkemiz tarım emekçilerinin top-
lu iş sözleşme müzakerelerini de aynı anlayışla sürdüreceğiz. Tarım emekçileri-
ne, mümkün olanın en fazlasını, en iyisini sağlamak ana hedefimizdir.”

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, salondaki işçiler-
den gelen, onlarca soruya da tatmin edici cevaplar verdi. 
Aslan’ın, “Bana, sorularınızı ve sorunlarınızı her zaman ilete-
bilirsiniz.” sözü üzerine, işçilerden biri, “Sayın Genel Başkan, 
bize cep telefonu numaranızı verebilir misiniz?” diye sordu. 
Bunun üzerine Aslan, “Arkadaşlar, kalemlerinizi hazırlayın ve 
not alın. Beni, istediğiniz zaman arayabilirsiniz. İlk aldığım-
dan beri, cep telefonu numaram hiç değişmedi, değişmeye-
cek.” dedikten sonra, cep telefonu numarasını salonda topla-
nan tarım emekçilerine yazdırdı.

Toplantının ardından, Öz Orman-İş yöneticileri ve salonda 
toplanan işçiler, hep birlikte Ceylanpınar ilçe merkezine geçe-
rek, Öz Orman-İş Ceylanpınar İlçe Temsilciliğinin açılışını ger-
çekleştirdiler. Davul-zurna eşliğinde çekilen halaylar ve kesi-
len kurbanın ardından açılış kurdelesini kesen Settar Aslan, 
buradaki konuşmasında, artık kendisinin de bir ‘Ceylanpınar-
lı’ olduğunu belirterek, ilçenin ve emekçilerin tüm sorunla-
rıyla ilgileneceklerini söyledi. Açılış toplantısına, ilçe esnafı da 
büyük bir ilgi gösterdi.

Açılışın ardından bir süre Öz Orman-İş Ceylanpınar İlçe Tem-
silciliğinde işçilerle ve esnaftan misafirlerle sohbet eden Ge-
nel Başkan Settar Aslan ve diğer Öz Orman-İş yöneticileri, ak-

şam saatlerinde ilçe halkıyla vedalaşarak, Şanlıurfa’ya hareket etti.

Settar Aslan, 26 Eylül Pazartesi günü de Şanlıurfa’da çeşitli ziyaret ve gö-
rüşmelerde bulundu. İlk olarak, göreve yeni atanan Şanlıurfa Valisi Celalettin 
Güvenç’i ziyaret etti. Genel Sekreter Bayram Ayaz, Genel Sekreter Yardımcı-
sı Mehmet Çetin, Hukuk Müşaviri Muharrem Özkaya, Kahramanmaraş Şube 
Başkanı Latif Çoban ve Hizmet-İş Şanlıurfa Şube Başkanı Reşat Özmen’in de 
hazır bulunduğu ve bir saat süren görüşmede, ülke meseleleri ve Şanlıurfa’nın 
sorunları üzerinde duruldu.

Bu görüşmenin ardından, Öz Orman-İş heyeti, Şanlıurfa Tarım İl Müdürü Ve-
kili Derviş Göçer’i ziyaret ederek bir süre görüştü.

Öz Orman-İş heyeti son olarak da, Memur-Sen Şanlıurfa İl Temsilciliğini ziya-
ret ederek, İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Mahmut Atçı, Toç-Bir-Sen 
Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Kılıç, Diyanet-Sen Şube Başkanı Abdülmecit 
Aksan, Enerji-Bir-Sen Şube Başkanı Abdülkadir Kılıç ve Toç-Bir-Sen Şube Mev-
zuat Sekreteri Abdullah Erdinç’le bir süre sohbet etti. Hizmet-İş Şube Başkanı 
Reşat Özmen’in de katıldığı toplantıda, sendikal örgütlenmedeki sorunlar ve 
işçi-memur sendikalarının yapabileceği işbirliği üzerinde duruldu.
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TİGEM İŞÇİLERİ ‘ÖZ ORMAN-İŞ’ DEDİ
Şanlıurfa-Ceylanpınar’da İlçe 

Temsilciliği açtıktan sonra, TİGEM 
işletmeleri ve 81 ildeki Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı teşkilatın-
da örgütlenmek için harekete ge-
çen Öz Orman-İş, buralarda çalı-
şan emekçilerin büyük bölümünü 
üye kaydetti.

Ceylanpınar Temsilciliğinin açıl-
masını takiben Öz Orman-İş, yurt 
genelindeki bütün şube ve temsil-
ciliklerini harekete geçirerek, Ta-
rım Bakanlığı’nın 81 ildeki tüm 
teşkilatlarında ve TİGEM’in; Al-
tınova, Anadolu, Atatürk, Bozte-
pe, Ceylanpınar, Çukurova, Da-
laman, Gökhöyük, Gözlü, Hatay, 
Kazım Karabekir, Karacabey, Ka-
raköy, Koçaş, Konuklar, Malya, Po-
latlı, Sakarya, Sultansuyu, Tahiro-
va, Türkgeldi ve Ulaş tarım işlet-
melerinde çalışan Tarım Emekçi-
lerini Öz Orman-İş’e üye yapma-
ya başladı.

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, Ceylanpınar Temsilciliğinin 
açılmasının ardından, Bursa-Karacabey ve Tahirova Tarım İşletmesi ile 
Bursa İl Tarım Müdürlüğü işçilerinin talebi üzerine buraya giderek, işçilerle 
bir toplantı yaptı. 100’ün üzerinde işçisinin katıldığı yemekli toplantıda ko-
nuşan Genel Başkan Settar Aslan, Tarım Emekçilerinin, Öz Orman-İş ça-
tısı altında örgütlenmek için önemli bir çaba gösterdiğini belirterek, şunla-
rı söyledi:

“Biz, Tarım Emekçilerimizden gelen bu teveccühü karşılıksız bırakma-
dık. Tüm teşkilatımızı seferber ettik. Şu anda üye kayıtlarımız aralıksız de-
vam ediyor. Türkiye genelindeki TİGEM işletmelerinde, üye sayımız yüz-
de 50’yi geçti. Tarım İl Müdürlüklerindeki üye kayıtlarımız da hızla devam 
ediyor. Kısa bir zaman içinde sonuca gideceğimizi umuyorum. Huzurları-
nızda, sendikamıza büyük ilgi gösteren tüm Tarım Emekçilerimize teşek-
kür ediyor, onları kutluyorum. Öz Orman-İş’e gösterilen bu ilgiyi karşılık-
sız bırakmayacağız, duyulan güveni boşa çıkarmayacağız. Onları, vere-
ceğimiz hizmetlerle mahcup etmeyeceğiz; başlarını öne eğdirmeyeceğiz.”

Genel Başkan Settar Aslan, Karacabey ve Tahirova TİGEM işçileri ve 
Bursa İl Tarım Müdürlüğü işçileriyle toplantı yaptı.

Toplantıya, 100’den fazla Tarım Emekçisi katıldı.

Settar Aslan, toplantıdan sonra Tarım Emekçileriyle hatıra resmi çektirdi.

 Bolu Bölge Temsilcimiz İsmet Yılmaz, Bolu’daki Tarım Emekçileriyle bir 
araya geldi.

Kütahya Bölge Temsilcimiz Doğan Cebeci, Kütahya’daki Tarım Emekçi-
leriyle toplantı yaptı.

Sf.1’den devam
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Emet Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Hüseyin Takım’ın 
ve Antalya İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Veli Fatih Bahar’ın ev-
leri, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Öz Orman-İş, zor gününde 
üyelerini yalnız bırakmadı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Emet Orman İşletme 
Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Hüseyin Takım’ın, Emet’e bağlı Bahatlar 
köyündeki evi, 25 Ağustos 2011 tarihinde elektrik kontağından kaynak-
lanan yangın sonucu yandı. Evdeki eşyaların büyük bölümü kullanılamaz 
hale geldi.

Öz Orman-İş Sendikası, evi yanan üyesini bu zor gününde yalnız bırak-
mayarak, evin yanan eşyalarını yeniledi. Öz Orman-İş Kütahya Temsilcili-
ği, Hüseyin Takım’ın yanan evini ziyaret ederek, kullanılamaz hale gelen 
eşyalarla ilgili hasar tespiti yaptı. Bu tespit doğrultusunda Öz Orman-İş 
tarafından satın alınan eşyalar, Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızıl-
kaya ve Kütahya Bölge Temsilcisi Doğan Cebeci tarafından Bahatlar köyü-
ne götürülerek, mağdur Hüseyin Takım’a teslim edildi.

Zeki Sungur Kızılkaya, konuyla ilgili açıklamasında, yangında can kay-
bı olmamasının teselli kaynağı olduğunu vurgulayarak, “Üyemiz Hüseyin 
Takım’ın eşyalarının neredeyse tamamı yanmış ve kullanılamaz hale gel-

mişti. Tespit edilen hasar doğrultusunda, bu eşyaları Öz Orman-İş adına 
yeniledik. Bununla, üyemizin mağduriyetini bir ölçüde azaltmayı hedefle-
dik. Üyemize ve ailesine geçmiş olsun diyoruz.” şeklinde konuştu.

EVİ YANAN ÜYELERİMİZİ YALNIZ 
BIRAKMADIK

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Merkez İşletme 
Müdürlüğü’nde iş makinası operatörü olarak çalışan üyemiz Veli 
Fatih Bahar’ın da Antalya’daki evi, çıkan yangın sonucu tamamen 
kül oldu.

Öz Orman-İş, üyemiz Veli Fatih Bahar’ı da zor gününde yalnız bı-
rakmadı. Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultu-
sunda, öncelikle üyemizin yanan eşyaları tespit edildi. Daha son-
ra, Genel Sekreterimiz Bayram Ayaz ve Antalya Şube Başkanımız 
Ramazan Gün, üyemizin yanan eşyalarının yerine yenilerini sen-
dikamız adına satın alarak, kendisine teslim etti.

Genel Sekreterimiz Bayram Ayaz, konuyla ilgili yaptığı açıklama-
da, Öz Orman-İş’in, meydana gelen afetler sırasında zarar gören 
üyelerini yalnız bırakmadığını ve mümkün olan yardımları yapma-
ya çalıştığını söyledi. Evi yanan üyemiz Veli Fatih Bahar da, yapı-
lan yardımdan dolayı Öz Orman-İş yönetimine teşekkür etti.

BİR YARDIM DA ANTALYA’DA
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Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 
İvrindi İşletme Şefliği, Akçaören yangın eki-
binde görevli üyemiz Mehmet Doğan, yan-
gına müdahale sırasında yaralanarak, 28 Ey-
lül 2011’de vefat etti.

26 Eylül 2011 tarihinde İvrindi’ye bağlı Os-
manlar köyü Yardibi mevkiinde çıkan anız 
yangını ormanlık alana sıçradı. Yangın eki-
biyle birlikte yangına müdahale eden Meh-
met Doğan ve şoför İlkay Kaya, bu sırada 
duman ve alevlere maruz kalarak yaralandı. 
İvrindi Devlet Hastanesi’ndeki ilk tıbbî mü-
dahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak 

tedaviye alınan üyelerimizden Mehmet Doğan, 28 Eylül 2011 tarihinde ve-
fat etti.

Mehmet Doğan’ın cenazesi, 29 Eylül 2011 tarihinde İvrindi’nin Gökçeler 
köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy 
mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine, Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki 
Sungur Kızılkaya, Genel Eğitim Sekreterimiz Mustafa Çınar ve Balıkesir Şube 
Başkanımız Ramis Fidan ile şube yönetim kurulu üyelerimiz de katıldı.

1992’de İvrindi şefliğinde işe başlayan Mehmet Doğan, evli 3 çocuk ba-
basıydı.

Öz Orman-İş ve YEŞEREN olarak, merhum üyemize Yüce Allah’tan rahmet, 
ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz.

YANGINA BİR ŞEHİT DAHA VERDİK

Tarsus Orman İşletmesi’nde çalışan üye-
miz Ruhi Kıraç’ın Şırnak’ın Beytüşşebap il-
çesinde teröristlerle çıkan çatışmada şe-
hit olan oğlu Uzman Çavuş Hüseyin Kıraç, 
mahşeri bir kalabalığın katıldığı törenle 
toprağa verildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 
Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü’nde yan-
gın işçisi olarak çalışan üyemiz Ruhi Kıraç’ın 
oğlu Uzman Çavuş Hüseyin Kıraç, Şırnak’ın 

Beytüşşebap ilçesinde, 29 Eylül 2012 tarihinde akşam saatlerinde, PKK’lı 
teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu.

Şehit Hüseyin Kıraç’ın cenazesi, 30 Eylül 2011 tarihinde Tarsus’un Yala-
mık köyünde düzenlenen askerî törenin ardından köy mezarlığında defne-
dildi. Cenaze törenine, Öz Orman-İş Genel Mali Sekreteri Ali Bilgin ve Mer-
sin Şube Başkanı Halil Aygün ile şube yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Öz Orman-İş Sendikası ve YEŞEREN olarak, şehidimize Yüce Allah’tan rah-
met, ülkemize, milletimize, ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz.

ÜYEMİZİN ŞEHİD OĞLUNU DUALARLA UĞURLADIK
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DEPREMZEDE ÜYELERİMİZİ UNUTMADIK 

Van İl Çevre ve Orman Müdürlüğü bünyesin-
de çalışan 17 ve Van Orman İşletme Şefliği’nde 
çalışan 13 Öz Orman-İş üyesini ziyaret eden 
Mustafa Tepe ve Şube Yöneticileri, işçilerle bir-
likte 2 geceyi çadırda geçirdi. Şube Yöneticile-
ri, bu işçilerin evlerini de ziyaret ederek, dep-
rem yüzünden meydana gelen hasarla ilgili bil-
gi aldı.

Bu hasar tespitinin ardından, Öz Orman-İş 
Genel Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğ-
rultusunda, depremden zarar gören 30 üye-
ye, sendikanın maddî yardımları, Elazığ Şube 
Başkanı Mustafa Tepe tarafından teslim edil-
di. Mustafa Tepe, Genel Başkan Settar Aslan’ın 
geçmiş olsun mesajını da Öz Orman-İş üyele-
rine iletti. Settar Aslan, depremzede üyelere 
gönderdiği mesajda, Öz Orman-İş üyelerinin bir büyük aile oluştur-
duğunu belirterek, “Biz, iyi günde olduğu gibi, zor günlerde de bir-
birimizin destekçileriyiz. Birimizin ayağına diken batarsa, hepimiz 
acıyı hissederiz. Van’daki üyelerimizin ve tüm yurttaşlarımızın dep-
rem yüzünden yaşadığı acıyı paylaşıyoruz. Yaşamını yitiren kardeş-
lerimize Cenabı Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm milletimize baş-
sağlığı diliyor, tüm Vanlı hemşehrilerimize de geçmiş olsun diyoruz.” 
dedi.

Depremzede üyeler de, Öz Orman-İş’in bu zor günlerinde maddî 
ve manevî yardımlarla yanlarında olmasından ve kendilerine sahip 
çıkmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettikten son-
ra, Genel Başkanı Settar Aslan’ı da telefonla arayarak teşekkürleri-
ni ilettiler.

Sf.1’den devam

ÖZ ORMAN-İŞ
Öz Orman-İş’e geçtik geçeli anladık insanlık değerimizi
Kenetlenelim sımsıkı, bırakmayalım birbirimizi
Bizlerle ağlayıp bizlerle gülen bu teşkilat yapısı
İzlesin diğer sendikalar, örnek alsın başarı dolu serüvenimizi

Başkanımız söz verdi, bizim ağlayan gözümüz gülen yüzümüz olacak
Öz Orman-İş’te güneş daha parlak doğacak
Teşkilatımızın önleyemeyen yükselişi diğerlerinin huzurunu bozacak
Hak-İş bayrakları meydanlarda, taşeronlar kaçacak delik arayacak.

                  BEKİR SAMİ AYDIN
                  Bursa
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Amasya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Nazif Barutçu, 
Veteranlar Dünya Serbest Güreş Şampiyonasında 3. olarak bronz madalya 
kazandı.

Dünya Güreş Federasyonu (FİLA) tarafından düzenlenen, 2011 yılı Veteran-
lar Dünya Serbest Güreş Şampiyonası, 34 ülkeden sporcuların katılımıyla 14-
16. Ekim 2011 tarihleri arasında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da gerçekleş-
tirildi.

Şampiyonada, ülkemizi temsil eden, Amasya İl Çevre ve Orman 
Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz, 63 kilo güreşçimiz Nazif Barutçu dünya üçün-
cüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Yine Amasya bölgesinden ülkemi-
zi temsil eden, İl Özel İdaresi çalışanı Mahmut Demir de 69 kiloda bronz ma-
dalya kazandı.

Öz Orman-İş ve YEŞEREN olarak, güreşçilerimizi kutluyor, başarılarının de-
vamını diliyoruz.

Ülkemiz ormanlarını korumak için, yeri geldiğinde canını bile feda edebilen 
vefakâr orman emekçileri, doğal afetlerde de toplum hizmetine koşmaktan 
geri kalmıyor. Geçtiğimiz Eylül ayında Balıkesir’in Bandırma ilçesi, aniden bas-
tıran sağanak yağış sebebiyle büyük bir sel felaketine uğradı. Sel, dağlardan 
sürüklediği çamuru, Bandırma caddelerine ve sokaklarına taşıdı.

Bu felaketin ardından, ilçede, büyük bir temizlik seferberliği başlatıldı. Or-
man emekçileri, bu seferberlik sırasında da toplumun hizmetine koşmaktan 
geri durmadı. Sokaklara dolan çamuru temizlemek için büyük çaba sarf eden 
orman emekçileri, üstün gayretleri ve disiplinli çalışmalarıyla, Bandırmalı 
hemşehrilerinin büyük takdirini kazandı.

GÜREŞÇİ ÜYEMİZİN BAŞARISI

ORMAN EMEKÇİSİ, SEL FELAKETİNE DE YETİŞTİ
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Hak-İş Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Öz Orman-İş Ge-
nel Başkanı Settar Aslan, 
Hak-İş camiası olarak, ‘insa-
nı merkez alan’ yeni ve si-
vil bir anayasa istediklerini 
söyledi.

Ekonomik ve Sosyal Araş-
tırmalar Merkezi (ESAM) 
tarafından 21 Ekim 2011 ta-

rihinde Ankara’da düzenlenen ‘Millî Anayasa Şurası’nda konuşan Settar As-
lan, ‘Yeni ve Sivil Anayasa’ hazırlık çalışmalarına, tüm sivil toplum kuruluş-
larının ışık tutacak çalışmalar yapmasının önemine dikkat çekerek, “HAK-İŞ 
olarak önceliğimiz; katılımcılığı ve mutabakatı öngören, insanı merkez alan, 
ideoloji egemenliğini reddeden, tarih, kültürel değerler, çevresel etkiler ve 
evrensel parametreleri dikkate alan, Yeni ve Sivil bir Anayasanın hazırlan-
masıdır.” dedi.

Settar Aslan’ın Millî Anayasa Şurası konuşmasının özeti şöyle: 

“HAK-İŞ, başından beri, 1982 Anayasasını ‘anti-demokratik’ ve ‘baskıcı’ 
olarak nitelemiş ve karşı çıkmıştır. Türkiye’nin temel ihtiyacı olan yeni, sivil ve 
demokratik bir anayasa talebi, öteden beri HAK-İŞ Konfederasyonunun gün-
deminde bulunmaktadır. Bu amaçla Hak-İş; 1992 yılında Anayasa Kurulta-
yı gerçekleştirmiş, Genel Kurullarında ‘Sivil ve Demokratik Bir Anayasa İhti-
yacı’ konusunda kararlar almış, konuyla ilgili çeşitli sempozyumlar düzenle-
miş, bu konuda oluşturulan dayanışma platformlarında yer almış, 2010 yılın-
da yapılan Anayasa Değişiklik Paketinin Referandum sürecinde aktif destek 
vermiş ve Yeni Anayasa doğrultusundaki her türlü etkinlik içinde yer almıştır.

1982 Anayasası, ‘devlet için insan’ mantığıyla hazırlanmıştır. Bu Anayasa; 
karmaşık, her türlü yoruma açık, ayrıntılara boğulmuş bir yazım diline sa-
hiptir. Gelişmeye değil, değişmemeye dayalıdır. Neredeyse yarısı değiştiril-
mesine rağmen; anti-demokratik özü değişmemiş; buna karşılık bağlamı ve 
konsepti dağılmıştır. Türkiye’nin ve toplumun ufkunu daraltmıştır. Velhasıl bu 
Anayasa, ömrünü tamamlamıştır. Bu nedenle Yeni, çağdaş, demokratik bir 
Sivil Anayasa talep ediyoruz.

Hak-İş olarak; üyelerimizin ve tüm çalışanların Yeni Anayasa sürecine kat-
kısını almak için, geçtiğimiz ay bir Anket çalışması gerçekleştirdik. Örgütlü 

ve örgütsüz kesimden çalışanlara yönelik yapılan bu anket çalışmasında, an-
keti cevaplayanların; % 76,9’u mevcut Anayasa’dan memnun olmadığını, % 
76.2’si Anayasa’daki çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri yeterli görmedi-
ğini ve % 81.2’si de yeni ve sivil bir Anayasa’ya ihtiyaç olduğunu söylemiştir.

Tüm toplum kesimlerindeyeni bir Anayasa’nın hazırlanması için yüksek bir 
talep vardır. Bunun yanı sıra, temsil gücü yüksek ve zinde bir Parlamentomuz 
bulunmaktadır. Bu tarihî fırsatı ıskalama lüksümüz yoktur. Türkiye’nin ihtiya-
cı olan yeni ve sivil Anayasa için tüm kesimler sorumlu ve azami gayret için-
de olmalıdır.

Hak-İş olarak, Yeni Anayasada şu nitelikleri aramaktayız:

• Çağdaş olmalı, toplumsal dengeyi gözetmelidir.
• Evrensel hukukla uyumlu, yeni binyılın ihtiyaçlarını karşılayacak bir Ana-

yasa olmalıdır.
• İnsan onurunu muhafaza etmeli ve yükseltmelidir.
• Hukukun üstünlüğüne dayanmalıdır.
• Çoğulcu ve katılımcı bir rejim öngörmelidir.
• Kişiyi, devlet otoritesine karşı korumalıdır.
• İnanç ve kanaat hürriyeti güvence altına alınmalıdır.
• Siyasi hayatta sivil otoritenin üstünlüğü sağlanmalıdır.
• AB ve küresel ekonomiyle uyumlu bir ekonomik yapıya temel oluşturma-

lıdır.
• Yerel yönetimleri güçlendirmeli ve mahalli hizmetlerin etkin ve verimli şe-

kilde karşılanmasını sağlamalıdır. 
• Yargı hizmetlerini, adaleti en iyi şekilde gerçekleştirecek biçimde yenilen-

melidir.
• Sendikal hak ve hürriyetleri, uluslararası anlaşmalar ve ILO sözleşmeleri-

ne uyumlu şekilde güvence altına almalıdır.

Özetle, Yeni Anayasa; İnsanı temel alan ve bireyi koruyan, demokrasi, huku-
kun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükleri geliştirmeyi ve korumayı esas alan, 
ekonomi politikaları ile sosyal politikaları dengeleyen bir yapıda ve sade bir 
dille kaleme alınmış bir Anayasa olmalıdır.

Türkiye, gücüne güç katmak, toplumsal dönüşüm ve aydınlanmayı sağla-
mak için, önemli bir eşikte bulunmaktadır. Bu eşiği hep birlikte, ortak akılla, 
güç birliği yaparak atlamamız, ülkemizi şaha kaldıracaktır.”

Aslan Millî Anayasa Şurası’nda Konuştu: 

“İNSAN MERKEZLİ BİR ANAYASA İSTİYORUZ”
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Orman Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlükleri ile Öz Orman-İş’in ortakla-
şa yürüttüğü Toplu İş Sözleşmesi Uygulama Seminerlerinin ilki 24 Eylül 2011 
tarihinde Antalya’da, ikincisi 1 Ekim 2011 tarihinde Bursa’da, üçüncüsü 8 
Ekim 2011 tarihinde Mersin’de, dördüncüsü 15 Ekim 2011’de Giresun’da ve 
beşincisi de 19 Ekim 2011’de Kastamonu’da yapıldı. Seminerlere, Orman Ge-
nel Müdürlüğü adına Personel Daire Başkanı Davut Genç ve İşçi-İşveren İliş-
kileri Şube Müdürü Ahmet Aydın katılırken, Öz Orman-İş adına da Genel Mali 
Sekreter Ali Bilgin ve Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, ilgili böl-
gedeki Öz Orman-İş Şube Başkan ve yöneticileri iştirak etti. 

3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi uygulama esaslarının görüşülerek, uygulayıcı 
birim yöneticilerinin, ortaya çıkabilecek muhtemel sorunlara ilişkin soruları-
nın cevaplandırıldığı seminerlere, ilgili Orman Bölge Müdürleri ve Yardımcıla-
rı, İMİ Şube Müdürleri ve bağlı Orman İşletme Müdürleri de katıldı.

Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, seminer konuşmasında, 3. Dönem TİS’in, 
25 bin orman emekçisine 
ücret ve sosyal hak artışla-
rının yanında, idari haklar-
da da önemli iyileştirmeler 
getirdiğini anlatarak, şunla-
rı söyledi:

“İmzaladığımız Toplu İş 
Sözleşmesinde, üyemiz işçi-
lerinin menfaatlerini gözet-
menin yanında, ülkemizin 
ve işletmelerimizin iyiliğini 
de esas aldık. Sözleşme sü-
recimiz biraz uzadı. Bunun 
sebebi, bir dirençle, bir an-
layışsızlıkla karşılaşmak de-

ğildir. Şüphesiz Bakanlık ve 
TÜHİS yetkilileri de, sözleş-
menin bir an önce bitmesi 
için gayret ettiler. Talepleri-
mizi, nedenlerini ve gerek-
çelerini dile getirmek, so-
rumluluklarımız ile istekleri-
miz arasındaki dengeyi izah 
etmek biraz zaman aldı. Bu 
da son derece doğaldır.

Bizim sendikal anlayışımız, 
ortak bir akıl çerçevesin-
de hareket etmeyi gerekti-
rir. Bununla, işçi, işveren ve 
sendikalar arasında kurul-
ması gereken diyaloga işaret etmek istedim. Çünkü sözleşme imzalamak, her 
şeyin bittiği anlamına gelmez. Hatta sözleşme, iş ilişkisinin başlangıcıdır. Söz-
leşme, karşılıklı sorumluluklar yükler.”

Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya da, işçi-işveren taraflarının 
samimi ve yapıcı gayretleri sayesinde, işkolunun en güzel Toplu İş Sözleşme-
sinin imzalandığını belirterek, şöyle devam etti:

“Burada verilecek eğitim, toplu iş sözleşmesinin uygulanmasından kaynak-
lanabilecek sorunları, daha ortaya çıkmadan çözme amacına yöneliktir. Böy-
lece, sözleşme hükümlerinin yanlış anlaşılmasından, farklı yorumlanmasın-
dan doğacak muhtemel sorunlar önlenebilecektir.

Ayrıca bu eğitimler, Türkiye’nin bütün illerine yayılmış Orman Teşkilatı gibi 
büyük ve yaygın bir işletmede, doğabilecek uygulama farklılıklarına da imkân 
vermeyecektir. Sözleşme ve hükümleri, Türkiye’nin her yerinde aynı şekilde 
anlaşılacak ve uygulanacaktır.”

TİS EĞİTİM SEMİNERLERİ
Sf.1’den devam



ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASI YAYIN ORGANI

15

Kasım 2011 Sayı: 12

Yönetici Köşesi

İŞÇİ HAREKETİ VE ÖRGÜTLENME
İşçi hareketi, örgütlü mücadeleye dayanan bir harekettir. Kitleselliğin olmadı-

ğı yerde, hak mücadelesi başarıya ulaşamaz.
Sanayi Devrimini takiben ortaya çıkan kitlesel işçi hareketi, özü itibarıyla bir 

hak talep etme ve bunun mücadelesini verme eylemidir. Bugünkü anlamda 
‘işçi’ kavramının ortaya çıktığı son 250 yıllık dönemde, mücadele hep toplu ha-
reketlerle yürütüldü. Ferdi planda yapılan eylemler, esasen ‘güçlü’ konumda 
olan işveren karşısında başarıya ulaşamadı.

İşçiler, ferdî planda kendilerine karşı güçlü olan işverenle, kendi başlarına bir 
hak mücadelesi yürütemezler. Çünkü patron, tek tek karşılaştırıldığında, bü-
tün işçilerden daha kuvvetlidir. Dolayısıyla, işçiler kendi başlarına, başarılı bir 
hak kavgası veremezler. Mücadele, ancak toplu halde yürütülürse başarıyı ge-
tirebilir.

Toplu eylemlerle hak arayışı, işçilerin bir ‘eylem birliği’ hedefiyle örgütlen-
mesini gerektirdi. Elbette bu kolay olmadı. Öncelikle yasal engeller dikildi, 
emeğin karşısına. Sonra, yazılı olmayan yerleşik kurallar ve anlayışların aşılma-
sı için mücadele etmek gerekti.

Bu yasal ve toplumsal engellerin aşılması, hak mücadelesinin de yolunu açtı. 
Ortaya çıkan örgütlü yapı, emeğin ‘doğal gücünü’ yavaş yavaş hissettirmeye 
başladı. Üretimden gelen güç örgütlendikçe, işveren karşısındaki pazarlık gücü 
de kendini gösterdi.

Elbette örgütlü mücadele, sadece belli bir işletmede örgütlenmiş işçilerin 
birliğiyle sağlanamıyor. Daha geniş ve daha yaygın bir ortak harekete ihtiyaç 
bulunuyor. Çünkü küreselleşen sermaye, emeğin de yaygın örgütlülüğünü ge-
rektiriyor.

Osmanlı döneminde ilk filizlerini veren Türk İşçi Hareketi, başlangıçta yerel 
düzeyde örgütlenmeye gitti. Çalıştığı fabrikalarda, işyerlerinde küçük çapta ör-
gütlenen işçiler, hak mücadelelerini yerel düzeyde sürdürmek için çaba gös-
terdiler.

1950’li yıllara gelindiğinde, sendikal yapılanmamız ‘işyeri’ boyutundaydı. Bu 
yüzden, neredeyse her işletmede ayrı bir sendika kurulmuştu. Tamamen dağı-
nık bir görüntü arz eden bu ‘işyeri sendikaları’, güçlü bir mücadeleyi yürüte-
cek kuvvet, birikim ve bilinçten yoksundu. Başlayan birlik arayışları, Türk sen-
dikacılığında ‘federasyonlar’ dönemini başlattı.

İşyerlerinde ayrı ayrı örgütlenen sendikalardan bazılarının bir araya gelme-

siyle oluşan ‘federatif sendikalar’, nispeten daha 
güçlüydü. Buna rağmen federatif birleşmeler, sen-
dikal yapılanmadaki dağınıklığı tam olarak gidere-
medi. Geride kalan 30-40 yıllık süreçte sendikacı-
lığımız, federatif yapıyı aşarak, ulusal düzeyde ör-
gütlenmeyi başardı. Bu durum, işçi hareketine yeni 
bir güç, yeni bir ivme kazandırdı.

Sendikamız Öz Orman-İş, Türkiye’nin tamamını 
kapsayacak şekilde örgütlenmiş bir emek kuruluşudur. Güçlü bir Genel Mer-
keze ilave olarak, ülkemizdeki orman işçisinin yoğunlaştığı bölgeleri esas ala-
rak örgütlenmiş 27 şube ve bölge temsilciliği bulunmaktadır. Bunlara, 28. teş-
kilat olarak Ceylanpınar İlçe Temsilciliği de eklenmiştir.

Bugün itibarıyla Öz Orman-İş, ülkemizdeki orman emekçilerinin tamamı-
na yakınını tek çatı altında toplamayı başarmıştır. Ancak biz mevcut durumu 
yeterli görmüyoruz. Evet, orman emekçilerini tek çatı altında toplamayı ba-
şardık. Şimdi sıra, faaliyet gösterdiğimiz ‘Tarım, Orman, Avcılık ve Balıkçılık 
İşkolu’nda çalışan tüm emekçileri tek çatı altında toplamaya gelmiştir. Bunu 
başardığımız takdirde, işkolumuzdaki tüm işçilerimizi tek bilek ve tek yürek 
haline getirmiş olacağız. Ortaya çıkacak büyük güç, sadece kendi üyelerimizin 
hak ve menfaatlerini daha ileri düzeye götürmekle kalmayacak; ülkemiz emek 
hareketine de artı bir güç katacaktır.

Bu bilinçle hareket eden Öz Orman-İş, Tarım Emekçilerimizi de güçlü çatımız 
altında toplamak üzere harekete geçmiştir. Esasen Tarım Emekçilerimizin yo-
ğun olarak bulunduğu bölgelerimizin çoğunda teşkilatımız bulunmaktadır. İla-
ve olarak açtığımız Ceylanpınar İlçe Temsilciliği, teşkilat yapımızı daha da güç-
lendirmiştir.

Önümüzdeki aylarda, çalışma hayatını düzenleyen yasalar yenilenecek ve 
halen 28 olan işkolu sayısı 18’e düşürülecektir. Bu düzenleme, sendikal ya-
pıların daha da güçlenmesinin önünü açacaktır. Kendi işkolumuzdaki ‘emek 
birliği’ni sağlama yolunda attığımız adımlar, işkollarındaki yeni düzenlemeyle 
birlikte, çok daha güçlü ve etkin bir ‘emek hareketi’ni doğuracaktır. Buna yü-
rekten inanmaktayız.

Öz Orman-İş, örgütlü ve daha güçlü sendikacılığın gereklerini yerine getirme 
noktasında, ülkemiz sendikacılığına öncülük etmeyi sürdürecektir.

Bayram AYAZ
Genel Sekreter

Genel Sekreterimiz Bayram Ayaz, Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Haskızılören köyünde meydana gelen sel felaketinin 
sebep olduğu zararları yerinde inceledi. Ayaz, felakete müdahale eden orman işçilerini de ziyaret ederek, meydana ge-
len zarar konusunda kendilerinden bilgi aldı.

Bayram Ayaz, Antalya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde çalışan tarım emekçileriyle de bir toplantı yapa-
rak, Öz Orman-İş’in Tarım Teşkilatındaki örgütlenme çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Toplantıya katılan tarım emekçileri, 
Öz Orman-İş’e üye oldu.

Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreterimiz Mehmet Çelik, 
Isparta Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Çevre ve Orman 
Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizi ziyaret ederek, onlar-
la bir toplantı yaptı. Isparta Bölge Temsilcimiz Süleyman 
Atasoy’un da hazır bulunduğu toplantıda, üyelerimizin 
sorunları ve talepleri konuşuldu.

Z İ YARETLER

Adapazarı Bölge Temsilcimiz Adem Öz ve Bölge Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaretlerini 
sürdürdü. Adem Öz, Geyve’ye bağlı Pamuova Orman İşlet-
me Şefliği sorumluluk alanındaki Mekece mevkiinde çıkan 
ve 45 hektarlık çam ormanını kül eden yangına müdahale 
eden orman işçilerimizi de ziyaret ederek, yapılan çalışma-
lar ve sorunları hakkında bilgi aldı.

Amasya Şube Başkanımız Hayrettin Özben ve Şube Yöne-
tim Kurulu üyelerimiz, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaretlerini 
sürdürdü. Ziyaretler sırasında, üyelerimizin işyerlerinde ya-
şadıkları sorunlar ele alındı. 

Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya, Trabzon 
Bölge Temsilcimiz Fikri Bulut, Bölge Sekreterimiz İbrahim 
Nişancı ve Bölge Mali Sekreterimiz Filiz Bozkır ile birlik-
te, Rize’deki sel felaketinden dolayı mağdur olan üyemiz 
İbrahim Peçe’yi ziyaret ederek, sendikamızın yardımını 
kendisine iletti.
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Z İ YARETLER

Çanakkale Bölge Temsilcimiz Ali Ünal ve Bölge Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaret ve 
toplantılarını sürdürdü. Toplantılarda, üyelerimizin sorun-
ları ve beklentileri dile getirildi.

Denizli Bölge Temsilcimiz Halil Turan ve Bölge Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaret ve 
toplantılarını sürdürdü. Yapılan toplantılarda, üyelerimizin 
sorunları ve beklentileri not edildi.

Bursa Bölge Temsilcimiz Yavuz Balcı ve Bölge Yönetim Ku-
rulu üyelerimiz, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı iş-
yerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaretlerini sürdür-
dü. Yavuz Balcı ve Yönetim Kurulumuz, bu ziyaretler sıra-
sında üyelerimizin sorunları hakkında bilgi aldı ve yapılma-
sı gerekenleri müzakere etti.

Muğla Şube Başkanımız Bilal Güçlü ve Şube Yönetim Ku-
rulu üyelerimiz, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 
işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaret ve toplan-
tılarını sürdürdü. Ziyaretler sırasında, üyelerimizin sorun-
ları dile getirilerek, çözüm önerileri hakkında görüş alışve-
rişi yapıldı.

Mersin Şube Başkanımız Halil Ergün ve Şube Yönetim Ku-
rulu üyelerimiz, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 
işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaret ve toplantı-
larını sürdürdü. Toplantılarda, üyelerimizin yaşadığı sorun-
lar ve sendikamızdan beklentileri dile getirildi.

Kütahya Bölge Temsilcimiz Doğan Cebeci ve Bölge Yöne-
tim Kurulu üyelerimiz, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaret ve 
toplantılarını sürdürdü. Toplantılarda, üyelerimizin sorun-
ları ve çözüm önerileri not edildi.

Isparta Bölge Temsilcimiz Süleyman Atasoy ve Bölge Yöne-
tim Kurulu üyelerimiz, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaret 
ve toplantılarını sürdürdü. Ziyaret ve toplantılarda, üy-
elerimizin karşılaştığı sorunlar ele alındı ve çözüm yolları 
üzerinde duruldu.

İzmir Şube Başkanımız Hamiyet Boyacı ve Şube Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağ-
lı işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaretlerini sür-
dürdü. Ziyaretler sırasında, üyelerimizin sorunları ve bek-
lentileri dile getirildi.

İstanbul Bölge Temsilcimiz İlhan Genç ve Bölge Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaret 
ve toplantılarını sürdürdü. Ziyaret ve toplantılarda, üy-
elerimizin sorunları ele alınarak, beklentileri üzerinde du-
ruldu.

Balıkesir Şube Başkanımız Ramis Fidan ve Şube Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaretleri-
ni sürdürdü. Ziyaretler sırasında üyelerimizin sorunları ve 
beklentileriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Bolu Bölge Temsilcimiz İsmet Yılmaz ve Bölge Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağ-
lı işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaretlerini sür-
dürdü. Üyelerimizle yapılan toplantılarda, sorunlar ve bek-
lentilere ilişkin görüşler dile getirildi.

Artvin Bölge Temsilcimiz Talat Aydın ve Bölge Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağ-
lı işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaretlerini sür-
dürdü.  Bölge Müdürlüğü’nün Kafkasör’de düzenlediği TİS 
uygulama toplantısına katılan Talat Aydın, ayrıca, sendika-
mız tarafından desteklenen Kafkasör Kulübü Halk Oyunları 
Ekibi tarafından ziyaret edildi.


