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Sf.12’de

MAHKEMEDE DEMOKRASİYİ 
SAVUNDUK

Konfederasyon Genel Başka-
nımız Mahmut Arslan ve Genel 
Başkanımız Settar Aslan ile Onur-
sal Genel Başkanımız Salim Uslu, 
Hak-İş’in 12 Eylül 2010 Anayasa 
Referandumunda astırdığı “Dar-
belerin Karanlığından Demokra-
sinin Aydınlığına EVET” afişleri 
dolayısıyla yargılanmaya devam 
ediyor. 

Sf.2’de

Settar ASLAN
Genel Başkan

aşyazıB
Demokrasi ve 
Sendikal Haklar
Sevgili tarım-orman 

emekçileri,
Sendika hakkı, en 

temel özgürlüklerden birisidir.De-
mokratik rejimin özü, kişilerin hak 
ve hürriyetlerini en kâmil düzeyde 
savunabilme ve gerçekleştirebilme 
özgürlüklerine dayanır. Emeğin 
hakkını savunmada en sağlam 
araç, örgütlenme, yani sendikalaş-
ma hakkıdır.Sf.8’de

Öz Orman-İş’in TİGEM ve Ta-
rım Bakanlığı Teşkilatında hızla 
örgütlenmesi üzerine panikleyen 
Tarım-İş yönetimi, Orman Emek-
çilerinin başarılı Toplu İş Sözleş-
mesindeki bazı hükümleri istismar 
ederek, Tarım Emekçilerinin Öz 
Orman-İş’e geçişini durdurma ça-
basına girişti.

ÖZ ORMAN-İŞ’İN                             
BÜYÜMESİ PANİKLETTİ

Sf.4’de

Geçen yıldan itibaren tüm or-
man işçisi üyelerini Ferdi Kaza 
Sigortası güvencesine alan Öz 
Orman-İş, yeni üye olan tarım 
emekçisi üyelerini de sigortaladı. 
Bu arada, geçen yıl sigortalanan 
üyelerimizden, vefat eden 5’inin 
varislerine, 20’şer bin liralık sigor-
ta bedelleri ödendi.

TÜM ÜYELERİMİZ
SİGORTALI

HAK-İŞ’li kadınlar 8 Mart’ta Ankara’da buluştu...
81  RENK,  TEK SES OLDU

Sf.11’de

HAK-İŞ’İN YOĞUN ÇABALARI ETKİLİ OLDU
TBMM’deki komisyon görüşmeleri sırasında tasarı 

üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılmasıyla, Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) normları ile Avrupa Birliği stan-
dartlarına aykırılık riski de ortadan kalkmış oldu.

İŞKOLLARINA YENİ DÜZEN
Bakanlar Kurulu tarafından sevk edildiği şekliyle Toplu 

İş İlişkileri Yasa Tasarısı, halen 28 olan işkolu sayısını, 
bazı işkollarını birleştirmek suretiyle 18’e indiriyordu. 
Komisyon müzakerelerinde, işkolu sayısı 21 olarak be-
nimsendi. Böylece; Gıda ile Tarım-Orman işkolunun ve 
Gemi ile Metal işkolunun birleştirilmesinden vazgeçildi.

SENDİKAL MEVZUAT SİLBAŞTAN
Hükümet tarafından hazırlanan ve TBMM’deki mü-

zakereleri devam eden Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı, 
sendikal hakları yeniden düzenliyor. Tasarıdaki yüksek 
baraj ve grev yasaklarına ilişkin düzenlemeler, komisyon 
görüşmeleri sırasında düzeltildi.

ÇALIŞMA MEVZUATI SİLBAŞTAN
Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı TBMM Gündeminde...

Sf.3’te

MART8
Hak-İş, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, ‘Hak-İş’li Kadınlar Buluşuyor: 81 Renk, Tek Ses Oluyor’ temasıyla ve uluslararası katılımla 

kutladı. Hak-İş’e bağlı 11 sendikaya üye yüzlerce kadın, Dünya Kadınlar Günü Kutlamaları için Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya geldi.
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Demokrasi ve Sendikal Haklar

Sendika hakkı, en temel özgürlüklerden birisidir. Demokratik rejimin 
özü, kişilerin hak ve hürriyetlerini en kâmil düzeyde savunabilme ve 
gerçekleştirebilme özgürlüklerine dayanır. Emeğin hakkını savunmada 
en sağlam araç, örgütlenme, yani sendikalaşma hakkıdır.

Sanayi Devriminden bu yana geçen 2 asırdan fazla sürede, emeğin 
hakkını arama ve geliştirme yolunda hayli mesafe alındı. Kuşkusuz, alı-
nan bu mesafede, sendikacılığın büyük bir payı vardır. Hiç bir işveren, 
çalıştırdığı insanlara, kendi inisiyatifiyle hak bahşetmiyor. Hele de işsiz-
liğin yüksek olduğu bir ortamda, emeği olabildiğince ucuza kullanmak, 
sanki bir hak gibi algılanabiliyor.

Bir anlamda hak ve güçlerin dengelendiği rejim olan demokrasilerde, 
sendikacılık ve sendikal haklar olmadan emek mücadelesi yürütülemez.

Ülkemizdeki sendikacılığın, neredeyse 150 yıllık bir mazisi bulun-
maktadır. Zaman zaman sıkıntılı dönemlerden geçse de, hatta toptan 
yasaklanmış olsa da, Türk Sendikacılığı, gözardı edilemeyecek bir de-
neyim ve birikime sahiptir.

Bununla birlikte, bugün geldiğimiz noktada, özellikle sendikalaşma 
oranı bakımından hiç de parlak bir durumda olmadığımız kesindir. Ül-
kemizde işçi statüsüyle, sigortalı olarak çalışan sayısı 10.4 milyon civa-
rındadır. Kayıtdışı istihdamı da dikkate alırsak, yaklaşık 20 milyon kişi 
‘işçi’ olarak çalışmaktadır. Buna karşılık, sendikal haklarını kullanabilen 
işçi sayımız sadece ve sadece 880 bin dolayındadır.

Oysa çalışma yaşamımızın karşı karşıya bulunduğu ağır sorunlara 
baktığımızda, emeğin hak ve hukukunu korumak açısından, sendika 
hakkının çok büyük işlevler üstlenmesi gerektiğini görüyoruz. Yani 
emeğin karşı karşıya bulunduğu bunca ağır sorun ortadayken, sendika-
laşma oranının böylesine düşük kalması, pek de makul izahı olmayan 
bir gerçektir.

Elbette mevcut çarpıklığın bazı sebepleri vardır. Bu sebeplerin başın-
da, çalışma yaşamını düzenleyen kanun ve diğer kuralların, sendika-
laşmayı ‘kolaylaştırmaması’ ve işverenlerin bu noktadaki dayatmaları 
karşısında yeterli hukukî güvenceyi sağlamamasıdır. Çoğu işveren, ya-
salardaki boşlukları sonuna kadar kullanarak, hatta yasa hükümlerini 
zorlayarak, emeğin en temel hakkı olan sendikalaşma hakkını engelle-
yebilmektedir.

Dolayısıyla çalışma mevzuatımızın, 
Anayasamızın da öngördüğü sendi-
kal hakları, fiilen kullanılabilecek bir 
çerçevede düzenlemesi, ötelenemez 
bir ihtiyaçtır.

Nitekim Hükümet de böyle bir ih-
tiyacı karşılamak üzere, Toplu İş İliş-
kileri Yasa Tasarısı’nı hazırlayarak 
TBMM’ye sevk etti. Tasarının ha-
zırlık aşamalarında, konfederasyonumuz Hak-İş adına Üçlü Danışma 
Kurulu’nda yer aldık. Diğer işçi konfederasyonları ve işçi temsilcilerinin 
yanısıra, Hükümet kanadını temsil eden yetkililerle birlikte, günlerce 
süren tartışma ve müzakerelerin ardından, Toplu İş İlişkileri Yasa Tasa-
rısı üzerinde uzlaşmaya vardık.

Tasarının Bakanlar Kurulu’ndaki müzakereleri sırasında, Üçlü Danış-
ma Kurulu’nda üzerinde uzlaşılan bazı maddeler değiştirildi. Bu deği-
şikliklerin başında, sendikalar için uygulanan ‘İşkolu Yetki Barajı’nın 
‘binde 5’ten ‘yüzde 3’e yükseltilmesi geliyordu. Maalesef Türk-İş de 
buna rıza gösterdi. 

Her şeyden önce şunu belirtmeliyim ki, işkolu barajı binde 5 olsa da 
yüzde 3 olsa da, Öz Orman-İş Sendikamızın hiç bir şekilde bir ‘yetki 
sorunu’ bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yüzde 3’lük barajın, sen-
dikaların çok büyük bir bölümünü ‘yetkisiz’ duruma düşüreceğinin bi-
lincindeyiz. Böyle bir barajla, işkollarının üçte birinde yetkili sendika 
kalmıyor; üçte ikisinde ise fiilen sendika tekeli meydana geliyordu.

Elbette böyle bir durum, demokrasinin gereği olan ‘sendika seçebilme 
hakkı’nı fiilen ortadan kaldıracaktı. Dahası, meydana gelen bu ‘tekel’in 
doğuracağı rekabetsizlik ortamı ve tembellik yüzünden, emeğin hakkını 
savunmada ciddi bir zaaf oluşacaktı.

Hak-İş ve Öz Orman-İş olarak, ülkemizin ve emeğin bu zaafa düş-
memesi için yoğun bir çaba gösterdik. Bu çabalarımız netice verdi ve 
tasarıdaki hata ve eksiklikler TBMM’deki komisyon çalışmaları sırasın-
da düzeltildi. Toplu İş İlişkileri Yasası’nın, ülkemize ve emekçilerimize 
hayırlı olmasını diliyorum.

Sağlık, huzur ve mutlulukla kalın.

Sevgili tarım-orman emekçileri,

TBMM’deki komisyon görüşmeleri sırasında tasarı üzerinde gerekli 
düzeltmelerin yapılmasıyla, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) norm-
ları ile Avrupa Birliği standartlarına aykırılık riski de ortadan kalkmış 
oldu.

Sendikamız Öz Orman-İş’in de bağlı olduğu Hak-İş Konfederasyonu, 
Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısının, Türkiye’yi daha çağdaş ve demok-
ratik bir çalışma yaşamı düzenine kavuşturacak hükümler içerecek şe-
kilde çıkması için büyük çabalar sarf etti.

Tasarının daha Üçlü Danışma Kurulu aşamasındaki müzakerele-
rinden itibaren büyük katkılar veren Hak-İş, Bakanlar Kurulu’ndan 

TBMM’ye sevk edilmesi sırasında tasarı üzerinde yapılan değişiklikler 
üzerine harekete geçti. Çok sayıda Bakan ve Milletvekili ile görüşen 
Hak-İş, Üçlü Danışma Kurulu’nda binde 5 olarak mutabakat sağlanan 
işkolu yetki barajının yüzde 3’e yükseltilmesinin birçok sendikayı yetki-
siz duruma düşüreceğini anlattı.

Diğer taraftan, Hak-İş Onursal Başkanı, Çorum Milletvekili ve TBMM 
İdare Amiri Salim Uslu da, tasarının komisyon müzakereleri sırasında 
birçok milletvekilini konu hakkında bilgilendirdi. Böylece, tasarıda yer 
alan aksaklık ve eksiklikler, komisyondaki görüşmeler sırasında düzel-
tildi.

Hükümet tarafından hazırlanan ve TBMM’deki müzakereleri devam 
eden Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı, sendikal hakları yeniden düzenli-
yor. Tasarıdaki yüksek baraj ve grev yasaklarına ilişkin düzenlemeler, 
komisyon görüşmeleri sırasında düzeltildi.

Çalışma yaşamının sosyal tarafı olan işçi ve işveren konfederasyonla-
rı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla, 28 Nisan 2008 
ile 19 Ekim 2011 tarihleri arasında 8 kez Üçlü Danışma Kurulu’nda 
bir araya gelerek, Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı ve çalışma hayatıyla 
ilgili diğer düzenlemeler üzerinde çalışmış ve büyük ölçüde mutabakat 
sağlanmıştı.

Ancak Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı Bakanlar Kurulu’ndan geçer-
ken, işkolu yetki barajı ve grev yasaklarıyla ilgili bazı düzenlemeler, 
Üçlü Danışma Kurulu’ndaki mutabakata uymayan şekilde değiştiril-
mişti. Sosyal tarafların mutabakatında binde 5 olarak öngörülen işkolu 

yetki barajı, tasarıda yüzde 3 şeklinde düzenlenmişti. Barajın bu şekil-
de yüksek tutulması, çok sayıda sendikayı yetkisiz konuma getiriyordu.

Başta Hak-İş üyeleri olmak üzere, çeşitli sendikalardan gelen eleşti-
riler ve TBMM’deki sendikacı kökenli milletvekillerinin girişimleriyle, 
Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısının olumsuz sonuçlar doğurabilecek hü-
kümleri yeniden düzenlendi. TBMM Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komis-
yonu’ndaki müzakereler sırasında, öncelikle yüzde 3’lük baraj değiştiri-
lerek; yasanın yürürlüğünden itibaren ilk 2 yıl için yüzde 3, sonraki 2 yıl 
için yüzde 2 ve dördüncü yıldan itibaren de yüzde 1 işkolu yetki barajı 
uygulanması hükmü getirildi. 2009 yılı istatistiklerine göre yetkili olan 
sendikalar için bu 5 yıl boyunca baraj şartı aranmayacak. Geçiş döne-
minde ayrıca, Ekonomik ve Sosyal Konsey üyesi konfederasyonlara 
bağlı olan sendikalarda da baraj şartı aranmayacak. 5 yıllık geçiş sü-
recinin sonunda, tüm sendikalar yüzde 1’lik yetki barajına tabi olacak.

HAK-İŞ’İN YOĞUN ÇABALARI ETKİLİ OLDU

1933 yılında Trabzon’da doğan Mustafa Başoğlu, 1965 yılında seçildiği 
Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanlığı görevini 2011 yılına kadar sürdürdü. 
1967-1983 yılları arasında Türk-İş Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan 
Başoğlu, 1986-1989 arasında da Türk-İş Genel Eğitim Sekreterliği görevini 
yürüttü. 1977 yılında Adalet Partisi’nden Ankara Milletvekili seçilen Başoğlu, 
1994 yılında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Başdanışmanlığı göre-
vini de üstlendi. Ancak 1997’deki 28 Şubat Darbesi sırasında Cumhurbaşka-
nı Demirel ile fikir ayrılığına düşerek, Başdanışmanlık görevinden istifa etti. 
Başoğlu, 28 Şubat Sürecinde; Türk-İş, DİSK, TİSK, TESK ve TOBB’un oluş-
turduğu ve ‘Beşli Çete’ diye tarihe geçen ‘Darbe Destekçisi’ hareketin 
karşısındaki dik duruşuyla, millet iradesine saygılı kesimlerin takdirini topladı.

Sağlık-İş Sendikası’nın 2011’deki genel kurulunda aday olmayarak sendi-
kacılık hayatını noktalayan Mustafa Başoğlu’nun çeşitli konulardaki görüş ve 
önerilerini içeren yazıları da gazete ve dergilerde yayınlandı.

Mustafa Başoğlu’nun cenazesi, 1 Şubat 2012 günü Hacıbayram Camii’nde 
öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Ankara’daki 
Tacettin Dergâhı’nda defnedildi. Öz Orman-İş camiası ve YEŞEREN adına 
merhum Başoğlu’ya Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı 
dileriz.

Türk Sendikacılığının duayenlerinden, emektar sendikacı, 
Sağlık-İş Sendikası eski Genel Başkanı Mustafa Başoğlu, 31 
Ocak 2012 tarihinde vefat etti.

ÇALIŞMA MEVZUATI SİLBAŞTAN
Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı TBMM Gündeminde...
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TÜM ÜYELERİMİZ
SİGORTALI

Devamı Sf.5’te

Geçen yıldan itibaren tüm orman işçisi üyelerini Ferdi Kaza Sigor-
tası güvencesine alan Öz Orman-İş, yeni üye olan tarım emekçisi 
üyelerini de sigortaladı. Bu arada, geçen yıl sigortalanan üyelerimiz-
den, vefat eden 4’ünün varislerine, 20’şer bin liralık sigorta bedelleri 
ödendi.

Öz Orman-İş, 2011 Mart ayından itibaren, 25 bin civarındaki or-
man emekçisi üyesinin tamamını, bedelini kendi kasasından ödemek 
suretiyle Grup Ferdi Kaza Sigortası ile sigortalatmıştı. Yapılan sigor-
tanın prim bedeli olarak, üye işçilerden tek bir kuruş alınmadı ve tüm 
primler Öz Orman-İş tarafından karşılandı.

2011’in ikinci yarısından itibaren, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile TİGEM işletmelerinde çalışan 
tarım emekçileri nezdinde de örgütlenmeye başlayan Öz Orman-İş, 
bünyesine katılan tüm tarım emekçilerini de Grup Ferdi Kaza Sigor-
tası kapsamına aldı. Henüz tarım emekçilerinin toplu iş sözleşmesini 
yapmaya başlamamış olan Öz Orman-İş’in, herhangi bir aidat alma-
dığı tarım emekçisi üyelerini kaza sigortası ile sigortalatması, üyeler 
tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bu arada, Grup Ferdi Kaza Sigortasının yapıldığı 2011 Mart ayın-
dan bugüne kadar, vefat eden üyelerimizden, sigorta kapsamına gi-
ren 5 kişiden 4’ünün varislerine, sigorta bedeli olan 20’şer bin lira 
ödendi.

20 Haziran 2011’de vefat eden, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı Anamur Orman İşletme Müdürlüğü işçisi üyemiz İbrahim 
Şimşek’in sigorta bedeli, 24 Ağustos 2011 tarihinde düzenlenen tö-
renle, Genel Başkanımız Settar Aslan tarafından, merhumun dul ve 
yetimlerine takdim edilmişti.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’ ne bağlı Antakya Or-
man İşletme Müdürlüğü’ nde çalışırken, 7 Kasım 2011 tarihinde 
geçirdiği trafik kazası sonucu, eşiyle birlikte vefat eden üyemiz Ali 
Yıldız’ın sigorta bedeli, 27 Şubat 2012 tarihinde düzenlenen törenle, 
Genel Sekreterimiz Bayram Ayaz ve Genel Mali Sekreterimiz Ali Bil-
gin tarafından, merhumun öksüz-yetimleri Fatma ve Mehmet Yıldız’a 
takdim edildi. Törene, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mus-
tafa Gediklili ve Antakya Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi de 
katıldı. 

VEFAT EDEN ÜYELERİMİZİN MİRASÇILARINA SİGORTA BEDELLERİ ÖDENDİ.

Bakanlar Kurulu tarafından sevk edildiği şekliyle Toplu İş İlişkileri 
Yasa Tasarısı, halen 28 olan işkolu sayısını, bazı işkollarını birleştirmek 
suretiyle 18’e indiriyordu. Komisyon müzakerelerinde, işkolu sayısı 21 
olarak benimsendi. Böylece; Gıda ile Tarım-Orman işkolunun ve Gemi 
ile Metal işkolunun birleştirilmesinden vazgeçildi.

Yeni düzenleme, sendika üyeliğinde ve üyelikten ayrılmada uygula-
nan noter şartını ortadan kaldırıyor. Üyelik, e-devlet üzerinden yapıla-
cak. Böylece, sendikalaşmanın önündeki en büyük engellerden birisi 
olan noter şartı tarihe kavuşacak. Ancak yeni sistemin uygulanması için 
1 yıllık bir geçiş süreci öngörülüyor. Bu süre içerisinde, konuyla ilgili bir 
yönetmelik çıkarılacak.

Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı; savunma işkolundaki grev yasağını 
kaldırıyor. Komisyondaki görüşmelerde, ‘havayollarındaki grevde iş-
çilerin yüzde 40’ının çalışmaya devam etmesi’ şeklindeki hüküm ta-
sarıdan çıkarıldı. Grev çadırı kurulmasına yönelik yasak da tasarıdan 
çıkarıldı. 

Tasarıya sosyal tarafların uzlaşmasıyla konulan, fakat TBMM’ye sevk 
edilen metinde yer almayan, işyeri sendika temsilcilerinin güvenceleri 

de komisyon görüşmeleri sırasında yeniden tasarıya kondu. Buna göre; 
işveren, işyeri sendika temsilcilerinin iş akdini, haklı bir neden olmadan 
feshedemeyecek. Fesih yapılması halinde, temsilci veya sendika konu-
yu iş mahkemesine götürebilecek. Sendikal nedenlerle iş akdi feshedi-
len işçinin işine iade edilmemesi halinde, 1 yıllık ücreti tutarından az 
olmamak üzere tazminat ödenmesi gerekecek.

Tasarıya yeni eklenen bir maddeye göre; grup toplu iş sözleşmesi 
yapılmasına ilişkin uyuşmazlıkta grev oylaması talebi, grubun her bir 
işyerinin bağlı olduğu görevli makama yapılacak. Grev oylaması iste-
yen işçilerin sayısının yeterli orana ulaşıp ulaşmadığının tespiti ve grev 
oylamasının sonuçları, her bir işyeri için ayrıca belirlenecek.

Diğer taraftan, sendikaların yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlar-
dan alacakları yardımları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bil-
dirmeleri yeterli olacak. Ayrıca kuruluşlar, tüzüklerinde yer almaması 
halinde de yönetim kurulu kararıyla yurtiçi ve yurtdışındaki doğal afet 
bölgelerine aynî ve nakdî yardım yapabilecekler.

İŞKOLLARINA YENİ DÜZEN
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Ayaz ve Bilgin, düzenlenen törende, 
alınan tüm tedbirlere rağmen, iş ve 
trafik kazalarının tamamen önleneme-
diğini belirterek, vefat eden insanların 
geri getirilemeyeceğini, ancak geride 
kalan yakınların maddî sıkıntıya düş-
mesini önlemek bakımından sigortanın 
büyük önem taşıdığını vurguladı.

Vefat eden Balıkesir Orman Böl-
ge Müdürlüğü işçisi üyemiz Mehmet 
Doğan’ın varislerinin hakkı olan sigorta 
bedeli 2 Mart 2012 tarihinde ve Muğla 
Orman Bölge Müdürlüğü işçisiyken ve-
fat eden üyemiz Hüseyin Aydın’ın va-
rislerinin hakkı olan sigorta bedeli de 5 
Mart 2012 tarihinde Öz Orman-İş Ge-
nel Başkanı Settar Aslan, Genel Teşki-
lat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya ve 
Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreteri 
Mehmet Çelik’in de katıldığı törenlerle 
teslim edildi.

Balıkesir’deki törene Balıkesir Or-
man Bölge Müdürü Recep Ateş ve Öz 
Orman-İş Şube Başkanı Ramis Fidan 
ile Şube Yönetim Kurulu üyeleri; Muğ-
la’daki törene de Muğla Orman Bölge 
Müdürü Ali Yıldırım ve Öz Orman-İş 
Şube Başkanı Bilal Güçlü ile Şube Yö-
netim Kurulu üyeleri ve çok sayıda or-
man emekçisi katıldı.

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar 
Aslan, törenlerdeki konuşmalarında, 
günümüzde sendikacılığın ‘toplu iş söz-
leşmesi imzalama’ anlayışını çok geri-
de bıraktığını belirterek, üyelere ‘sosyal 
hizmet üreten’ bir sendikacılık anlayışı 
gerektiğini söyledi. Aslan, şöyle devam 
etti:

“Sendikalar, iyi gününde olduğu 
gibi, zor gününde de üyesinin yanın-
da olmalıdır. Bir anlamda sendikalar, 
üyeleri için ‘hacet kapısı’ olmalıdır. Biz 
Türkiye’deki sendikacılığa bu işlevi ka-
zandırmak için mücadele ediyoruz.

MERHUM 4 ÜYEMİZİN MİRASÇILARINA ÖDEME

Zeki Sungur Kızılkaya

Genel Teşkilat Sekreteri  

Yönetici Köşesi

İnsanlar duygusal yaratıklardır. Ve insanın büyüklüğü, kalbinde ba-
rındırdığı duygular kadardır. Cesaret, kin, inanç, nefret, hırs, arzu, 
şehvet... Bütün bu duygular, yeryüzünde sadece insanın yaşayabildiği 
duygulardır. Allah, en yakınındaki meleklerine bile bu duyguları ver-
memiştir.

İnsan sosyal bir yaratık olduğundan dolayı, diğer insanlarla iletişim 
halindedir. Bu iletişimi de tabii olarak duyguları üzerine inşa etmekte-
dir. Yani o anda hangi duygumuz baskınsa, karşımızdaki insanla da o 
ruh haliyle iletişim kuruyoruz.

Örneğin, karşı cinsle iletişim kurarken sevgi duygusu daha ağır bas-
maktadır. Kariyerimiz söz konusu olduğunda, hırs duygumuz baskın-
dır. Düşmanımızla karşılaştığımızda nefret duygumuz öne çıkar. Hiç 
düşmanına karanfiller sunan yoktur, değil mi çevremizde? Veya karşı 
cinsiyle karşılaşıp da boks maçı yapmak isteyen... Ya da mezarlıkta 
ölmüş annesine dua ederken ‘Kahrolsun İsrail!..’ diye feryat edeni ben 
hiç görmedim.

Ancak bunların yanında insan, duygularında dengeli olmak zorunda-
dır. Karşısındaki insanı, en güzel duyguyla karşılamalıdır. Peki, nedir en 
güzel duygumuz? Nefret mi? Nefret sizce güzel olabilir mi?

Örnek bir olay üzerinden gidelim: Bilgisayar devi IBM’de çalışan bir 
mühendis, korkunç bir yazılım hatası yapar. Bu hatanın bedeli ise, tam 
bir buçuk milyon dolardır. IBM’in patronu, derhal mühendisin odasına 
gelmesini ister. Genç mühendis korku içerisindedir. Ömür boyu çalış-
sa, yine yaptığı hatanın karşılığını ödeyemeyecektir. Patronun odasın-
dan içeri girer girmez ayaklarına kapanıp, “Ne olur beni mahkemeye 
vermeyin efendim.” diye yalvarmaya başlar.

Patron ise yüzünde bir tebessümle, “Neden seni mahkemeye vere-
yim? Sadece senin eğitimin için bir buçuk milyon dolar harcadım. Eğer 
sen o hatayı yapmasaydın, yeteri kadar tecrübe sahibi olamayacaktın. 
Bana da yeteri kadar para kazandıramayacaktın. Şimdi işinin başına 
geç ve yeni projeler üretmeye devam et.” der.

O patron, hata yapan çalışanına sevgiyle yaklaşmasaydı, belki de 
IBM şirketi şu anda bir dünya devi olmayacaktı.

Bir de bunun tersi insanlar vardır. Hep kusur arayan, her an hata 
yapmamızı bekleyen... Sürekli tetikte olan... Bütün besin kaynağını, 

dostlarının veya elemanlarının 
yapacağı hatalardan alan... Ne-
redeyse mutluluktan uçarlar, 
birinin küçük bir eksiğini, hata-
sını gördüklerinde. Böylelerinin 
yaydığı negatif enerjiden, öyle 
sanıyorum ki şeytanın bile mo-
rali bozuluyordur. Belki şeytan, 
kendisinden beter böyle insanlar 
yüzünden aşağılık duygusuna ka-
pılıyordur.

İnsanları sevmekle başlıyor her şey. Sevince, şununa-bununa bak-
maz, bir bütün olarak değerlendiririz insanları. Hatalarını dikkate al-
madan, yaptıkları güzel işlerle değerlendiririz onları. Zaten seviyorsak, 
duyu organlarımız, hataları örtbas etmeye hazırdır.

İşimizin odağında insan var. Mahlûkatın en şereflisi olarak yaratılan 
insanlara hizmet ediyoruz. Hepimiz birbirimize sevgiyle muamele et-
meliyiz. Üyelerimize, işverenlere, işveren işçisine... Üstteki alttakine... 
Hatta hayvanlara bile... En olumsuz tiplere dahi, “Onun da bir iyi yönü 
vardır.” diye sevgiyle bakabilirsek, işimizi daha iyi yaparız. Hem daha 
başarılı olur, hem gönüllere yerleşerek, onları kırıp dökmeden sorunları 
çözmüş oluruz.

Olaylara bakarken, bardağın dolu tarafını görmek gereklidir. Çün-
kü nasıl bakarsak öyle görürüz. Kızmamız, küfretmemiz neyi değiştirir? 
Mevlana’nın güzel bir sözü vardır: “Kardeşim sen düşünceden ibaret-
sin; geriye kalan et ve kemiksin. Gül düşünürsen gülistan olursun; di-
ken düşünürsen dikenlik olursun.” Ne güzel özetlemiş Mevlana...

Hem, sevgi her şeyin anahtarıdır; gizli kapıları açar. Öyle kapılar açar 
ki; kapıların arkasındaki hazineleri görünce şaşırırız. Eğer insan kalbin-
de barındırdığı duygu kadarsa, o halde neden güzel olan duyguyu açı-
ğa çıkartıp kendimizi güzelleştirmiyoruz.

Sevgi insanın ruhundadır, başka bir yerinde değil... O halde, sevgi-
nin olmadığı davranış ruhsuz olacaktır. Ölü gibi... Almalar, vermeler, 
gelmeler, gitmeler hepsiz ruhtan yoksun olacaktır. Ne kadar yapılacak 
varsa, hepsi ruhsuz olacaktır. Mezardakilerden farksız...

Sevgiyle kalın.

ÇÖZÜM SEVGİDE

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-
İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, 3 Mart Cumartesi günü İz-
mir’deki Kanal 35 TV’nin canlı yayın konuğu oldu.

Halit Tunç’un sunuculuğunu yaptığı ve gece saat 22.10’dan itiba-
ren yayınlanan Z Raporu programına katılan Settar Aslan, çalışma 
hayatının genel problemlerinin yanında orman ve tarım emekçilerinin 
sorunlarını da dile getirdi. Öz Orman-İş İzmir Şube Başkanı Hamiyet 
Boyacı’nın da katıldığı program sırasında, yüzlerce orman ve tarım 

emekçisi, Settar Aslan’a e-posta ve kısa mesajlarla çok sayıda soru yö-
neltti.

Yaklaşık 1.5 süren program boyunca Settar Aslan, işçilerden gelen 
çok sayıda soruyu cevaplandırdı. Aslan, Öz Orman-İş’in Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı teşkilatı ile TİGEM işletmelerindeki örgütlen-
me çalışmalarının devam ettiğini ve tarım emekçilerinin Öz Orman-İş’e 
büyük bir teveccüh gösterdiğini de anlatarak, henüz üyelik gerçekleştir-
memiş tarım emekçilerini de Öz Orman-İş saflarına çağırdı.

SETTAR ASLAN KANAL 35 TV’DE

Bugüne kadar, doğal afetlerden zarar gören üyelerimizi yalnız bı-
rakmadık. Son bir yıldan beri de, tüm üyelerimizi Grup Ferdi Kaza 
Sigortası kapsamına aldık. Ailemize yeni katılan tarım emekçisi üyele-
rimizi de sigortaladık. Tüm sigorta primlerini, sendikamız bütçesinden 
karşıladık. Üyemizden aidat olarak aldığımızı, ona hizmet olarak geri 
döndürüyoruz.

Allah hiç bir üyemizin saçının teline zarar getirmesin. Dünyanın bin 
türlü hali var. Vefat edeni geri getiremeyiz. Ama geride kalanların, hiç 
değilse maddî sıkıntıya düşmemesi için elimizden geleni yapıyoruz.”

Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Güray 
Ökten’in varislerinin hakkı olan sigorta bedeli de, önümüzdeki günler-
de teslim edilecek.
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Öz Orman-İş’in TİGEM ve Tarım Bakanlığı Teşkilatında hızla örgüt-
lenmesi üzerine panikleyen Tarım-İş yönetimi, Orman Emekçilerinin 
başarılı Toplu İş Sözleşmesindeki bazı hükümleri istismar ederek, Ta-
rım Emekçilerinin Öz Orman-İş’e geçişini durdurma çabasına girişti.

Öz Orman-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, Tarım-İş’in internet 
sitesinde yer verdiği ve işyerlerinde yürüttüğü, Öz Orman-İş camiasını 
karalayıcı iddialarına bir açıklamayla cevap verdi. Açıklamada, şu gö-
rüşlere yer verildi:

“Türk-İş’e bağlı Tarım-İş Sendikası’nın hukukî ve fiilî gerçeklerden 
uzak propagandası karşısında sessiz kalmamız bir takım yanlış anlama-
lara sebebiyet vereceğinden, aşağıdaki açıklamalara gerek görülmüş-
tür:

TİGEM ve Tarım Bakanlığı emekçilerinin, 50 yıldır kendilerine hizmet 
vermeyen Tarım-İş’i hızla terk edip Öz Orman-İş saflarında toplanmaya 
başlaması üzerine panikleyen Tarım-İş yönetimi, üyesine yaptığı (varsa 
tabi) hizmetleri anlatmak yerine, Öz Orman-İş’in imzaladığı TİS’in bazı 
maddelerini istismar etmeye çalışmaktadır.

Bir kere, her Toplu İş Sözleşmesi diğerlerinden bağımsızdır. Sadece 
yapıldığı işyeri için geçerlidir. O işyerinin şartlarına ve orada çalışan 
işçilerin ihtiyaçlarına göre yapılır. Öz Orman-İş, Toplu İş Sözleşmesi 
teklif metinlerini, önce işyerlerinde üyeleriyle müzakere eder. Sonra 
tüm teşkilatıyla bu teklif üzerinde çalışır. Üyelerinin şikâyet, talep ve 
beklentilerini dikkate alan önerilerle pazarlık masasına oturur. Varsa 
işçinin rahatsız olduğu TİS maddelerini, gücünün yettiği ölçüde değiş-
tirir. Rahatsızlık vermeyen TİS maddelerini ise muhafaza eder. İnşallah 
önümüzdeki dönemden itibaren, Tarım Emekçilerimizin Toplu İş Söz-
leşmesi de, müstakilen ve onların talepleri doğrultusunda, Öz Orman-İş 
tarafından yapılacaktır.

Dolayısıyla Tarım-İş’in; Orman Emekçilerinin Toplu İş Sözleşmesi 
hükümleri içinden cımbızla ‘45 saat çalışma’, ‘işin tatil edilmesi 
durumunda ücretli izne çıkarılma’ ve ‘ihbar veya şüphe üzeri-
ne işyerine giriş ve çıkışta üst araması’ gibi kelimeler çekmekle, 
kendisini terk etmekte olan Tarım Emekçilerinin aklını çelmesi müm-
kün değildir.

Kaldı ki, Orman Emekçilerinin rahatsız olmadığı TİS hükümlerinin, 
Tarım-İş yönetimini neden rahatsız ettiği de pek anlaşılmamaktadır.

Aynı şekilde, Öz Orman-İş’in yetkili olduğu dönemden çok önce, 
Türk-İş’e bağlı Orman-İş döneminde işçi ücretlerinde yapılan küçük 
hesaplama hatalarından kaynaklanan ve hem işçilerimizi hem de iş-
vereni sıkıntıya sokan bir hukukî ihtilafı çözmek için Toplu İş Sözleş-
mesine koyduğunuz Geçici 5. Maddeyi istismar da, Tarım-İş’i içinde 
bulunduğu durumdan kurtaramaz.

Bu hatalı hesaplama konusunda, birçok işçimiz tarafından, geçmişe 
dönük ücret alacağı davaları açılmıştır. Bu davaların bir bölümü işçile-
rimiz lehine, bir bölümü ise işveren lehine hükme bağlanmıştır.

Her iki durumda da, ‘getirilen su ürkütülen kurbağaya değmediği’ 
için, bu gereksiz SORUNU tatlıya bağlamak ve işyerinde barış ve hu-
zuru tesis etmek amacıyla, 3. Dönem TİS’imize, Geçici 5. Madde ko-
nulmuştur. İsteyen üyemiz, geçmiş döneme ilişkin alacağını bu madde 
çerçevesinde talep eder, istemeyen üyemiz de hukuk yolunu seçer. Bu, 
üyelerimizin tercihine bağlıdır.

Şimdi, böylesine iyi niyetli, işyerinde huzur ve barışı tesis etmeye yö-
nelik bir TİS maddesinin böyle istismar edilmesini hangi ahlâki normla 
telif edeceğiz?

Öz Orman-İş Genel Yönetim Kurulu olarak, konuyu Orman Emekçi-
lerimizin ve Tarım Emekçilerimizin sağduyusuna havale ediyoruz. 

ÖZ ORMAN-İŞ’İN BÜYÜMESİ 
PANİKLETTİ

TİGEM işçilerinin büyük çoğunluğu, kendisine 50 yıldır hizmet ver-
meyen, kabuklaşmış sendikayı hızla terk etmiş ve Öz Orman-İş safla-
rında toplanmıştır. TİGEM’de 2013-2014 dönemini kapsayacak TİS, 
çoğunluğu sağlayan Öz Orman-İş tarafından yapılacaktır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında ça-
lışan Tarım Emekçilerimizin Öz orman-İş’e geçişi de devam etmektedir. 
Bütün Tarım Emekçilerini, Öz Orman-İş çatısı altında hızla toplanmaya 
davet ediyoruz.

Ayrıca, paniklemiş vaziyette bu gereksiz tezviratı yapan Tarım-İş 
Sendikası yöneticilerine de, ‘korkunun ecele faydası olmadığını’ 
hatırlatıyoruz. İşçi nezdinde kaybettikleri itibarı, Öz Orman-İş’in sırtın-
dan kazanmaya çalışmasınlar. Orman Emekçisine çok şey kazandıran 
Toplu İş Sözleşmelerimiz içinden istismar edecek hüküm aramaktan 
vazgeçsinler.

Çünkü yalancının mumu ancak yatsıya kadar yanar. Ama bunlarınki 
yatsıya kadar da yanmadı.

• “Öz Orman-İş’e geçenlerin yevmiyesi azalacak.” dediniz, ne oldu?
• “İkramiye alamaz.” dediniz, ne oldu?
• “1 Ocak 2012’deki yüzde 3 zamdan yararlanamaz.” dediniz,ne oldu? 

KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK

Şimdi yine yüzleri kızarmadan başka yalanlara 
sarılıyorlar. Bu yalanlar; şube binasına 300 metre 
uzaklıktaki işyerinde çalışan üyelerini, 3 yıldır bir 
kere bile ziyaret etmeyen ve onlara hizmet verme-
yenlerin çöküşünü durduramaz. 

Tarım Emekçilerini aldatmaya çalışan 
Tarım-İş’e soruyoruz: Ceylanpınar’da işçi-
ler sizi terk edince, fiilen kapanan şubenizi 
hukuken de kapatmak için, 7 Ocak 2012 
tarihinde Genel Merkez Olağanüstü Genel 
Kurulu yapacaktınız. Ne oldu bu genel ku-
rul? Yapmadığınıza göre, neden vazgeçtiniz? 
Ceylanpınar işçilerine, fiilen kapanmış şube-
nizin yerine, 3 profesyonel yöneticiyle yeni 
şube kuracağınızı söylüyorsunuz. Genel Mer-
kezinizde bile sadece 3 profesyonel yönetici 
varken, Ceylanpınar’da nasıl 3 
profesyoneliniz olacak? Yıllar-
dır kandırdığınız işçiyi, halen 
kandırabileceğinizi mi sanı-
yorsunuz?

Tarım Emekçileri, menfaatlerinin 
nerede olduğunu gayet iyi anlamış; 
yıllardır ihmal edilmelerinin hesa-
bını, Tarım-İş’ten istifa ederek sor-
maktadır.

Öz Orman-İş Genel Merkez Yö-
netimi ve Teşkilatı olarak, yürekli 
ve yiğit Tarım Emekçilerini selam-
lıyor, henüz saflarımıza geçmemiş 
olan kardeşlerimizi de bir an önce 
büyük çatımız altında toplanmaya 
çağırıyoruz.”

Öz Orman-İş Sendikası Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü İşyeri 
Temsilciliği, Genel Başkan Settar Aslan’ın da katıldığı törenle açıldı.

Açılış törenine; Öz Orman-İş Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur 
Kızılkaya, Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreteri Mehmet Çelik, Muğ-
la Şube Başkanı Bilal Güçlü, Dalaman Orman İşletme Müdürü Adem 
Acar ve TOÇBİRSEN İl Başkanı Hasan Demirtaş ile çok sayıda or-
man emekçisi katıldı.

Genel Başkan Settar Aslan, açılış kurdelesini ‘ha-
yırlı olsun’ dilekleriyle kestikten sonra, üyelerle tem-
silcilikte bir süre sohbet etti.

Öte yandan, Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar 
Aslan, Genel Teşkilat Sekreter Zeki Sungur Kızılkaya 
ve Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreteri Mehmet 
Çelik, Dalaman TİGEM’de çalışan tarım emekçile-
rini ziyaret ederek, onlarla bir toplantı gerçekleştirdi. 
Toplantıda, Öz Orman-İş’in sendikacılık anlayışını 
dile getiren Settar Aslan, TİGEM işçilerinin çeşitli ko-
nulardaki sorularını da cevaplandırdı.

DALAMAN 
İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİMİZ 
AÇILDI



10 11

Mart 2012  Sayı: 14 Mart 2012  Sayı: 14

ZOR GÜNÜNDE ÜYEMİZİN YANINDAYIZ

Daday Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Celal Yıldırım’ın 
evi yandı. Zor gününde üyemizi yalnız bırakmadık, yanan eşyalarını 
yeniledik.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Daday Orman İşletme 
Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Celal Yıldırım’ın, Daday ilçesinin 
Sarıçam köyündeki evi ve evdeki eşyaları, Ocak ayı başlarında çı-
kan yangın neticesinde tamamen yandı. Evsiz ve eşyasız kalan üye-
miz Celal Yıldırım, Daday ilçesinin Karaköy Mahallesinde bulunan, 
kayınbabasına ait evde yaşamaya başladı.

Öz Orman-İş Sendikası, daha önceki benzer olaylarda olduğu 
gibi, bu defa da üyesini yalnız ve çaresiz bırakmadı. Sendika Ge-
nel Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, üyemiz Celal 
Yıldırım’ın yanan eşyaları yenilendi. Öz Orman-İş tarafından satın 
alınan eşyalar, Genel Mali Sekreter Ali Bilgin, Genel Mevzuat ve 
Araştırma Sekreteri Mehmet Çelik ve Kastamonu Bölge Temsilci-
si Hüseyin Erdoğan tarafından, Celal Yıldırım’ın evine götürülerek 
teslim edildi.

Öz Orman-İş Genel Mali Sekreteri Ali Bilgin, eşyaların teslimi sıra-
sında, Öz Orman-İş’in, iyi gününde de kötü gününde de üyelerinin 
yanında olduğunu belirterek, “Sayın Genel Başkanımız Settar Aslan’ın 
çok güzel bir sözü vardır: Üyemizin gülen yüzü, ağlayan gözü olacağız. 
Bu söz, üyemizin yüzü gülerken yanında olmayı gerektirdiği gibi, onun 
zor ve dar gününde de destekçisi olmayı gerektirir. Diliyoruz ki, hiç bir 
üyemizin burnu kanamasın, kılına bile zarar gelmesin. Kimsenin canı 
zarar görmesin. Mala gelen zararı telafi edebiliriz. Yeter ki sizin ve aile-
nizin canına bir zarar gelmesin.” şeklinde konuştu.

Daday İşletme Müdürlüğü’nde çalışan orman emekçisi Celal Yıldı-
rım da, üyesi olduğu Öz Orman-İş’e teşekkür ederek, “Beni ve ailemi 
bu sıkıntılı dönemde yalnız bırakmayan sendikamıza, özellikle Genel 
Başkanımız Sayın Settar Aslan’a ve onun şahsında tüm Öz Orman-İş 
yöneticilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

8 MART
Sf.1’den devam

Aralarında Öz Orman-İş üyelerinin de bulunduğu, 81 ilden gelen Hak-İş’e bağlı sen-
dikalara üye kadın emekçiler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Ankara’da buluştu.

Hak-İş, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, ‘Hak-İş’li Kadınlar Buluşuyor: 81 
Renk, Tek Ses Oluyor’ temasıyla ve uluslararası katılımla kutladı. Hak-İş’e bağlı 11 
sendikaya üye yüzlerce kadın, Dünya Kadınlar Günü Kutlamaları için Türkiye’nin 
dört bir yanından Ankara’ya geldi.

Hilton Oteli’ndeki toplantı, Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Jülide Sarıeroğlu’nun 
konuşmasıyla açıldı. Daha sonra kürsüye sırasıyla; Hak-İş Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, Ağrı Milletvekili Fatma Salman Kotan, TBMM İdare Amiri, Çorum Milletvekili 
ve Hak-İş Onursal Başkanı Salim Uslu, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Sağlık 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Agâh Kafkas, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Tanrıverdi ve Diyarbakır Milletvekili Mine Lök Beyaz geldi. Bu arada, Mardin’deki 
Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına katıldığı için Hak-İş’in programına katılamayan 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir telgrafla Hak-İş’li kadınların gününü kutladı. 
Başbakan Erdoğan’ın mesajı, salondaki kadın işçilerce uzun süre alkışlandı.

Protokol konuşmalarının ardından, İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bi-
limleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eda Ünlü Yücesoy, ‘Türkiye İşgücü 
Piyasasında Kadının Konumu’ başlıklı bir sunum yaptı.

AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı
Hüseyin Tanrıverdi

Diyarbakır Milletvekili
Mine Lök Beyaz

TBMM İdare Amiri 
Salim Uslu

Gençlik ve Spor
Bakanı Suat Kılıç

ILO Türkiye Temsilcisi
Ümit Efendioğlu

Kişisel Gelişim Uzmanı
Muhammet AlpkentYrd. Doç Dr. 

Eda Ünlü Yücesoy

Hak-İş’li kadınlar 8 Mart’ta Ankara’da buluştu...

81 RENK, TEK SES OLDU

Sağlık Bakan Yardımcısı
Agâh Kafkas

Ağrı Milletvekili
Fatma Kotan

Hak-İş Genel Başkanı 

Mahmut Arslan
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Daha sonra, ‘Çalışma Hayatı ve Kadın Politi-
kalarına Kurumsal Bakış’ konulu forum gerçek-
leştirildi. Kanal 24 Muhabiri Petek Us Gülbitti’nin 
moderatörlüğünü yaptığı forumda; Ankara Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanım Halilo-
va ‘Orta Asya ve Türk Cumhuriyetleri Bakışıy-
la’, İŞKUR Genel Müdürlüğü’nden Nuran Ersoy 
‘Yasal Düzenlemeler ve Uygulamaya Yansıması’, 
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nden Güler 
Özdoğan yine ‘Yasal Düzenlemeler ve Uygulama-
ya Yansıması’, AB Türkiye Delegasyonu Sektör 
Temsilcisi Mehmet Caner Demir ‘AB Bakış Açı-
sıyla’, Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(ETUC) Kadın Komitesi Danışmanı Cinzia Sechi 
‘ETUC Bakış Açısıyla’ ve PERC Kadın Komitesi 
Danışmanı Olga Nicolae de ‘PERC Bakış Açısıyla’ 
başlıklı birer sunum yaptı.

Öğle yemeği için verilen aradan sonra, Uluslara-
rası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Temsilcisi Ümit 
Efendioğlu, ‘ILO Perspektifiyle Çalışma Hayatı ve 
Kadın Politikaları’ konulu bir tebliğ sundu.

Daha sonra, Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Özlem 
Albayrak’ın moderatörlüğünü yaptığı, ‘Sektör 
Odaklı Yaşanan Sorunlar ve Sendikaların Kadın 
Çalışmaları’ konulu panel gerçekleştirildi. Panel-
de; Hizmet-İş Kadın Komitesi Başkanı Emel Ünal, 
Öz İplik-İş Uzmanı ve ETUC Kadın Komitesi Yö-
netim Kurulu Üyesi Pınar Özcan, Öz Gıda-İş Uz-
manı ve Hak-İş-PERC Gençlik Komitesi Başkanı 
Tuğba Balcı, Öz Orman-İş Uzmanı Reyhan Kara-
baba, KKTC Kamusen Genel Sekreter Yardımcısı 
- Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Ayşe 
Özdemirağ, OLEYİS Uzmanı İrem Çelen ve Öz 
Büro-İş Uzmanı Arife Aktan, görev yaptıkları Hak-
İş üyesi sendikaların kadın üyelerine yönelik poli-
tika ve hizmetlerini anlatarak, sektörler itibarıyla, 
kadın işçilerin yaşadığı sorunları dile getirdiler.

Hak-İş’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kut-
lama programının son bölümünde ise, Kişisel 
Gelişim Uzmanı Muhammet Alpkent, ‘Özgüven-
Motivasyon-Temsil-İş ve Aile Yaşamını Uyumlaş-
tırmada Yaşanan Zorluklar ve Stresle Baş Etme’ 
konulu bir seminer verdi.

8 MART
KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI 

Etkinliğe katılan konuşmacılara, Hak-İş adına birer teşekkür plaketi 
verildi. ‘Hak-İş’li Kadınlar Buluşuyor: 81 Renk, Tek Ses Oluyor’ konulu 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama programına; Öz Orman-İş’i tem-
silen Genel Başkan Settar Aslan, Genel Sekreter Bayram Ayaz, Genel 
Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, Genel Mali Sekreter Ali Bilgin, 
Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar, Genel Mevzuat ve Araştırma 

Sekreteri Mehmet Çelik ve sendika Genel Merkez uzmanlarının yanısı-
ra, çeşitli illerden gelen 100 kadar Öz Orman-İş üyesi kadın işçi katıldı.

Kutlama programının ardından, Öz Orman-İş üyesi kadın işçiler, Ge-
nel Merkez Yöneticileriyle birlikte akşam yemeği yedi. Yemeğe, Orman 
Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuşlu da katıldı.
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8 MART
KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI 

MAHKEMEDE DEMOKRASİYİ 
SAVUNDUK

Konfederasyon Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel Başka-
nımız Settar Aslan ile Onursal Genel Başkanımız Salim Uslu, Hak-İş’in 
12 Eylül 2010 Anayasa Referandumunda astırdığı “Darbelerin Ka-
ranlığından Demokrasinin Aydınlığına EVET” afişleri dolayısıyla 
yargılanmaya devam ediyor. 

Mahmut Arslan ve Settar Aslan ile avukatlarımızın katıldığı duruşma, 
Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesinde yapıldı. Mahmut Arslan ve Set-
tar Aslan, sendikacılık sorumluluğunun gereğini yaparak, ‘Demokrasi 
için EVET’ dediklerini belirterek, suçlamaları reddettiler. 

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, duruşmadan sonra gazetecile-
rin sorularını cevaplandırırken, Hak-İş’in 12 Eylül Anayasasından kur-
tulmak için yaptığı mücadelenin mahkemede sonuçlanmış olmasından 
üzüntü duyduğunu belirterek, “Bu dava sadece bizim değil, temsil etti-
ğimiz 500 binin üzerindeki üyelerimizin de suçlanması ve yargılanması 
anlamına geliyor. Bunu kabul etmiyoruz. İddianameyi reddediyoruz. 
Suçlamaları kabul etmiyoruz. Hak-İş ve yöneticileri, herhangi bir suç 
işlememiştir. Bize yöneltilen suçları reddediyoruz.” dedi. 

Türkiye’nin en büyük demokratik sivil toplum kuruluşlarından birisi-
nin Anayasa’nın değiştirileceği bir referandumda iradesini ortaya koy-
masının doğal olduğunu belirten Arslan, referandum öncesi Anayasa 
değişikliklerine ‘Evet’ demek nedeniyle yargılanmayı kabul etmedik-
lerini vurguladı. Arslan, “Bu Türkiye’ye yakışmıyor. Mahkemeden de 
beraatımızı talep ettik. Umarım bu gerçekleşir.” diye konuştu. 

Bu arada, dünkü duruşmada Avukat Muharrem Özkaya, 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 
60/2. maddesinde gösterilen yasaklılar arasında sendika ve konfederas-
yonların bulunmadığını söyledi. Müvekkillerine atılı suçun hiçbir şekilde 
işlenmediğini belirten Özkaya, beraat talep etti. Hak-İş’in bugüne kadar 
yapılan bütün anayasa değişikliklerinde taraf olduğunu, en son yapılan 
referandumda da Sendikalar Kanunu ile grev ve toplu iş sözleşmesine 
ilişkin çok önemli düzenlemelerin oylandığını anımsatan Özkaya, “Bir 
işçi kuruluşu, bu konuda taraf olmayacak da ne yapacak?” dedi.

NEDEN DAVA AÇILMIŞTI?
Hak-İş, anayasa değişikliğine ilişkin 12 Eylül 2010’daki re-

ferandum öncesinde, Ankara’nın çeşitli semtlerindeki reklam 
panolarına ‘Darbelerin Karanlığından Demokrasinin Ay-
dınlığına Evet’ başlıklı ilanlar vermişti. Ankara Cumhuriyet 
Savcılığı, şikayet üzerine, ilanların seçim yasakları kapsamına 
girdiği iddiasıyla Hak-İş eski Genel Başkanı Salim Uslu, şimdiki 
Genel Başkan Mahmut Arslan ile Genel Başkan Yardımcısı ve 
Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan hakkında, 6’şar aydan 
1’er yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. 
Mahkeme hakimi, duruşmayı 19 Nisan 2012 tarihine erteledi. 
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EDREMİTLİ ÜYELERİMİZE 
EMEKLİLİK ŞÖLENİ

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Edremit Orman İşletme 
Müdürlüğü’nde çalışıyorken emekli olan Öz Orman-İş üyeleri için, 5 Şubat 
2012 tarihinde bir ‘Emeklilik Şöleni’ yapıldı.

Emeklilik Şölenine, Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, Genel Eğitim 
Sekreteri Mustafa Çınar, Balıkesir Şube Başkanı Ramis Fidan ve Çanakkale 
Bölge Temsilcisi Ali Ünal katıldı.

Emekli olan Öz Orman-İş üyelerinin yanısıra İşletme Müdürlüğü’nde çalı-
şan üyeler ile ailelerinin de katıldığı gecede, herrkes doyasıya eğlendi. Genel 
Başkan Settar Aslan da üyelerle birlikte halay çekerek, onların sevinç ve mut-
luluğuna ortak oldu.

Settar Aslan, gecede bir de konuşma yaptı. Emekli olanlara yeni hayatla-
rında hayır ve huzur dileyen Aslan, “Arkadaşlarımız, yıllarca kendisi, ailesi, 
işyeri ve ülke için çalıştıktan sonra emekliliğe hak kazanmışlardır. Bu hak 
edilmiş bir sonuçtur. Bir ömrün karşılığıdır.” dedi.

Emeklilik yaşamını ‘iş yapmamak ya da üretmemek’ şeklinde görmediğini 
anlatan Settar Aslan, şöyle devam etti:

“Emeklilik, insan hayatında bir dönemin bittiği, yeni bir dönemin başladığı 
bir süreçtir. Emeklilik, çalışma ve üretmenin bir başka yerde ve şekilde de-
vam ettiği yeni bir dönemdir. 

Bildiğiniz gibi, ülkemizde emekliler için hayat, yani geçim hiç de kolay de-
ğildir. Tıpkı çalışanların ücreti gibi, emekli olanlara bağlanan aylıklar da son 
derece yetersizdir. Bu yüzden emeklilerimiz yeniden bir işte çalışmak zorun-
da kalıyor.

Gönlümüz isterdi ki, bütün emeklilerimiz aldıkları aylıkla rahat bir hayat 
yaşasın. İkinci bir işte çalışmak yerine, kendilerini mutlu edecek işlerde ça-
lışsınlar. Kendilerine vakit ayırsınlar. Yapmak isteyip de yapamadıkları, tehir 
ettikleri ve özlemini çektikleri şeyleri yapabilsinler. Emeklilikleri daha güzel, 
daha anlamlı daha mutlu bir dönem olsun. Kısaca; kendileri için yaşasınlar, 
gönüllerince yaşasınlar.

Ama ne yazık ki, emekli maaşları böyle bir hayata imkân vermi-
yor. Bütün bunlara rağmen, hayatın içinden güzel bir duruş çıkarmak 
mümkündür. Dar imkânlarımızı gönül genişliğiyle artırmak bizim eli-
mizdedir. Sahip olamadıklarımızın üzüntüsü yerine, sahip oldukları-
mızın sevinciyle hayatı güzelleştirebiliriz. Emekliliğin keyfini süreme-
sek bile, keyifli hale getirebiliriz. Ben emekli olan arkadaşlarımın yeni 
hayatlarına olumlu bir duygu, düşünce ve heyecanla başlayacağına 
inanıyorum.

Bu vesileyle, şahsım ve sendikam Öz Orman-İş adına, emekli olan 
arkadaşlarımızı tebrik ediyor, sağlıklı, mutlu ve güzel bir hayat diliyo-
rum.”

Şölen gecesinde, emekli olan Öz Orman-İş üyelerine birer plaket tak-
dim edildi. Şölene katılanlar, daha sonra Genel Başkan Settar Aslan’la 
birlikte hatıra resmi çektirdi.

HAK-İŞ: “İSTİHDAM STRATEJİSİ 
UZLAŞIYA DAYANMALI”

Konfederasyonumuz Hak-İş, ‘Ulusal İstihdam Stratejisi’nin, sosyal 
tarafların uzlaşmasına dayanması gerektiğini bildirdi.

Hak-İş, Ulusal İstihdam Stratejisi Yasa Taslağı ve Eylem Planı Tas-
lağı hakkındaki görüş ve önerilerini 23 Şubat 2012 tarihinde Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletti. Genel Başkan Mahmut Arslan, 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Strateji, oldu-bittiye getirilmeden, 
geniş bir zeminde tartışılmalı ve uzlaşı ile kabul edilmelidir.” dedi.

Ulusal İstihdam Stratejisi Taslak metinlerinin, ‘18-20 Aralık 2009 ve 
19-21 Şubat 2010 tarihlerinde Hak-İş’in de aralarında bulunduğu sos-
yal tarafların katılımıyla Antalya’da düzenlenen çalıştaylarda ele alınan 
konular gözardı edilerek’ hazırlandığını, ayrıca Hak-İş’in 18 Haziran 
2010 ve 18 Ağustos 2010 tarihlerinde Bakanlığa ilettiği görüş ve öne-
rilerin de taslak metinlerde yer almadığını ifade eden Hak-İş Genel 
Başkanı Arslan, “Taslak belgelerin, 2023 vizyonuna uygun olarak ye-
niden ele alınması, güçlendirilmesi ve daha sağlam temellere oturtul-
ması gerekmektedir.” dedi.

Hak-İş Çalışma Hayatı ve İstihdam Komitesi tarafından hazırlanarak 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunulan Rapor; ‘Genel Tes-
pit-Endişe ve Kaygılarımız’ başlıklı giriş bölümü ile ‘Eğitim-İstihdam 
İlişkisinin Güçlendirilmesi’, ‘Özel Politika Gerektiren Grupların İstih-
damının Artırılması’, ‘İstihdam-Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendiril-
mesi’ temel politika eksenlerine ilişkin değerlendirme ve önerilerinin 
yer aldığı birinci bölüm ve ‘İşgücü Piyasasında Güvence ve Esnekliğin 

Sağlanması’ politika eksenine ilişkin değerlendirme ve önerlerin yer 
aldığı ikinci bölümden oluşuyor. 

Stratejinin temel hedefleri arasında sayılan işsizlik oranının 2023 yı-
lında % 5 düzeylerine indirilmesi ve istihdam oranının % 50’ye yüksel-
tilmesine yönelik kestirimler Hak-İş tarafından olumlu karşılandı.

Hak-İş Raporunun Genel Tespit-Endişe ve Kaygılarımız başlıklı bölü-
münde; kayıtdışı istihdamla mücadelenin temel politika ekseni olarak 
kapsamlı şekilde ele alınması gerektiği, taslak belgelerde; 2023 vizyo-
nunun temel politika eksenlerine tam olarak yansıtılamadığı, Ulusal İs-
tihdam Stratejisi’nin hedef-politika-eylem döngüsünün daha kapsayıcı 
olması gerektiği, ‘insan onuruna yakışır düzgün iş’ kavramına yer ve-
rilmemiş olmasının eksiklik olduğu ve taslak belgelerin mevcut haliyle, 
sosyal paydaşların görüş, öneri ve uzlaşısı dikkate alınmadan uygula-
maya koyulması halinde, önemli bir fırsatın ıskalanacağı ifade edildi. 

Raporda; Aile Yardımı Sigortası ile Bireysel Düzenli Asgari Gelir 
Desteği uygulamasına ilişkin Hak-İş önerilerinin yanısıra, işgücü piya-
sasında güvence ve esnekliğin sağlanmasına yönelik düzenlemeler ile 
asgari ücret konusunda kapsamlı ve teknik görüşlere yer verildi. 

Hak-İş raporunda ayrıca; kıdem tazminatı hakkının korunarak, yeni 
güvencelerle geliştirilmesi gerektiği, özel istihdam bürolarının mesleki 
faaliyet olarak geçici iş ilişkisinde bulunmasına yönelik düzenlemelerin 
iş piyasasında kaos yaratacağı ve bölgesel asgari ücretin kabul edile-
mez olduğu kaydedildi.
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Öz Orman-İş Fikir Kulübü’nün Şubat 2012 toplantısına konuşmacı 
olarak katılan İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Atilla Yayla, Türkiye’nin, sorunlarını çözebilmek için 
daha fazla liberalleşmesi ve devletin sınırlanması gerektiğini söyledi.

Liberalizmin bir ideoloji, ancak tamamlanmış ve sert olmayan bir 
ideoloji olduğunu belirten Prof. Dr. Yayla, “Sert ideolojiler toplumu ve 
toplumsal hayatı tanzim etmeyi, homojen bir toplum modeli oluştur-
mayı hedefler. Liberal düşünce ise; heterojen toplum modeline inanır. 
Buna göre, en iyi toplum; kendi haline bırakılan toplumdur. Çoğun-
luğu suni değil, doğal kabul eder. Heterojen toplumun oluşması için, 
devletin toplumsal hayata fazlaca karışmaması, toplumu kendi haline 
bırakması yeterlidir.” dedi.

Prof. Dr. Yayla, Komünizm ve Faşizm gibi sert ideolojilerin, kendi 
inandıkları doğrultuda ‘Hakikatin Krallığını’ kurmaya çalıştığını, 
böyle bir çabanın ise toplumun değişik unsurlarına baskıyı beraberinde 
getirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

“Liberal düşünce, Hakikatin Krallığını kurmak yerine, farklı haki-
katleri bir arada ve barış içinde yaşatmayı hedefler. Devletin görevi, 
herkesi barış içinde ve bir arada yaşatmaktır. İyi topluma ulaşmada, 
devletin sınırlanması önemlidir. Devlet, sınırlı ve sorumlu olmalıdır.

Liberal Düşünce; Liberal Demokrasi ve Piyasa Ekonomisine inanır. 
Liberal demokrasinin temel amacı, özgürlükleri korumaktır. Piyasa 
ekonomisinin olmadığı toplumda, uzun vadede demokrasi ve özgür-
lükleri sürdürmek mümkün değildir.”

Öz Orman-İş Fikir Kulübü’ne konuk olan Prof. Dr. Atilla Yayla:

“DEVLET SINIRLANMALI”

Türkiye’nin, Osmanlı İmparatorluğu döne-
minden beri, girdiği her krizden, liberalleşe-
rek çıktığını ifade eden Prof. Dr. Atilla Yayla, 
“Türkiye gibi ülkelerde herkes gözünü devle-
te diker ve kendi düşüncelerin devlete hakim 
olmasını hedefler. Türkiye hem iktisatta hem 
siyasette yeterince liberal değildir. Daha fazla 
liberalleşmesi gerekmektedir. Türkiye par-
lak bir istikbale sahiptir. Nüfusu, konumu ve 
diğer özellikleriyle, daha iyi bir gelecek elde 
edebilecek durumdadır. Bunun için daha faz-
la liberalleşmelidir.” şeklinde konuştu.

Liberal Düşünce ile toplumsal sınıflar ara-

sındaki ilişkilere de temas eden Prof. Dr. Yay-
la, “Liberalizm zengin ideolojisi değil; orta 
sınıf, yani burjuva ideolojisidir. Fakirler zaten 
umutsuz olduğu için, liberalizme pek sıcak 
bakmıyor. Liberalizm, zenginleri savunmaz; 
tam tersine, rekabet ortamı yaratarak, zen-
ginlerin toplumda sahip olduğu pozisyonu 
riske atar. O yüzden TÜSİAD gibi kurumlar 
liberalizme çok sıcak bakmayabilir. Bir de 
Türkiye’de devlet imkânlarıyla zengin olma 
gerçekliği var. Liberalizm, ekonomide dev-
let müdahalesini benimsemediğinden, devlet 
eliyle zenginleşmeye de sıcak bakmaz.” dedi:

DAHA FAZLA LİBERALLEŞME
Sendikalar ve diğer sivil toplum örgütlerinin, 

Türkiye’nin daha fazla liberalleşmesi noktasın-
da işlevler üstlenebileceğini de kaydeden Prof. 
Dr. Atilla Yayla, siyasî gruplamaların da hatalı 
yapıldığı belirterek, şöyle devam etti:

“Muhafazakâr Demokrasi veya Sosyal De-
mokrasi diye bir analiz yanlıştır. Bunlar siyasî 
görüşler; Liberal Demokrasi ortamını kabul 
eder ve o ortamda çalışmak ister.

İslamcı gelenekten gelmesine rağmen Ak Par-
ti, Liberal Demokrasi yolunda Türkiye’ye hay-
li yol aldırmıştır. Bu arada, Muhafazakârlar ile 
Liberaller arasında ciddi bir siyasî yakınlaşma 
olmuştur. Muhafazakâr düşünce Türkiye’de 
çok güçlüdür. Liberal düşünce ise, tabanı geniş 
olmasa da entelektüel bir tabana sahiptir. Bu 
iki düşüncenin bir araya gelmesi, yakınlaşması, 
Türkiye’ye önemli katkılar sağlayacaktır.

Türkiye pratiğinde, Muhafazakâr Demok-
rat yerine Müslüman Demokrat kavramı daha 
uygun düşmektedir. Çünkü CHP ve MHP 
muhafazakâr politikalar izlerken, AK Parti deği-
şimden yana politika sergiliyor.

Türkiye’nin siyasi bakımdan daha fazla libe-
ralleşmesi gerekli, ama bu kolay değil. Yakın 
zamana kadar Türkiye’de ‘çok partili’ görü-
nümünde bir ‘tek parti rejimi’ yaşadı. Şim-
di bile Türkiye henüz gerçek anlamda bir ‘çok 
partili’ rejime kavuşamadı.

Liberalleşme için yeni bir Anayasa ve Siyasi 
Partiler Yasası ihtiyacı vardır. Asker üzerinde 
sivil hâkimiyet pekiştirilmelidir. Bu noktada, kü-
çümsenemeyecek adımlar atıldı, buna devam 
edilmeli.”

Öz Orman-İş Fikir Kulübü Şubat 2012 toplan-
tısına, siyaset, sendika ve bürokrasi kesiminden 
çok sayıda seçkin konuk katıldı.
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BÖYLE İDİK
Yıl 1988 orman dairesine girdim

Geçici olsa da bir işim olduğunu bildim
Devlet bana iş bense gençliğimi verdim

Durmadık çalıştık dağda taşta
Amelelik yaptık çıkınca kışta

İş mevsimlik o da yazın
Çekmesi zordu stresin nazın
Dört ay çalışan çıkışını alsın

Yine şükür aylığı var sağlığı var
Her iş gibi zorluğu kahiri var

Yazın giren güze çıkardı
Yine işin ağırı bize çıkardı

Bakın sabır bizi düze çıkardı

Yine buna da sabır ederdik
Gel derler gelir git derler giderdik

İşimiz var ama emeklilik zordu
Bazıları bu size iş olmaz diyordu
İmkanı olan sigortasını ödüyordu

Çalışılmayan aralar dolsun diye
Geç olmadan emeklilik olsun diye

Bak dinle sonra ne oldu
Geldi talih kuşu bize kondu

Çıkmayıp sabreden kadrolu oldu

Önce inanamadık ama çabuk alıştık
Muradımıza erdik çok çalıştık

Ne güzel işimiz belli her gün gelirdik
İş aramak yok aylığımızı bilirdik

Borçlanabiliriz çünkü önümüzü görürdük

Geç oldu ama çok güzelmiş
Çalışıp karşılığını alan özelmiş

Her sene birilerine gitmek yok
İşe alın diye rica etmek yok

120 gün dolunca terk etmek yok

Geçmişimi unutmam unutamam
Devletin emrini de yabana atamam

Maddi olarak yeni yeni kendimize geldik
İnsan gibi yaşamayı işimiz olduğunu bildik

Emeklilik yazıları geldi de bir gördük

Hayırlısı olsun ama kısa sürdü
Şükür kader bize de güldü

Gideriz çalışmamızı ve bizi hor görürlerse
Bitmediğimizi görürler biraz zaman verirlerse
Ona da eyvallah yerimize gençler gelirlerse

Bize söz düşmez büyükler nasıl karar alsa
Tabii ki hoş olur işimiz bize kalsa

Binlerce şükür emeklilik geldi ya
ALLAH’ım hem aş hem iş verdi ya

Şemin bu günleri de gördü ya

Gidin derlerse deriz biz de eyvallah 
Gelen devlete millete hayırlı olsun

İNŞALLAH

20.04 2011

ŞEMİN GİRGİN
Akseki Orman İşletme Müdürlüğü

TÜİK HAK-İŞ’İ 
BİLGİLENDİRDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yöneticileri, kurumun çalışmaları hakkında Hak-
İş ve bağlı sendikaları bilgilendirdi.

Hak-İş Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıya, Hak-İş ve bağlı sendikaların 
yöneticileri ile uzmanları katıldı. Hak-İş’in talebiyle gerçekleşen toplantıda, TÜİK 
Başkanı Birol Aydemir, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Nilgün Dorsan, Fiyat İsta-
tistikleri Grup Sorumlusu Cengiz Erdoğan ve İşgücü İstatistikleri Sorumlusu Emrah 
Taşçı, TÜİK’in teşkilat yapısını anlatarak, kurumun faaliyetleri arasında yer alan; Fi-
yat İstatistikleri, İşgücü İstatistikleri, Gelir ve Yoksulluk İstatistikleri ve Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Sistemi hakkında bilgi verdi.

TÜİK yöneticileri, daha sonra, toplantıya katılan Hak-İş yönetici ve uzmanlarının 
sorularını cevaplandırdı.

ETK İNL İKLER

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, Çanakkale 
Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan sendika üyelerini 
ziyaret ederek, onlarla bir toplantı gerçekleştirdi. Top-
lantıda üyelerin sorunları ve beklentileri üzerinde du-
rulurken, Settar Aslan da yapılan hizmetler konusunda 
üyeleri bilgilendirdi.

Genel Başkan Settar Aslan, Öz Orman-İş Çanakkale 
Bölge Temsilciliği’ni de ziyaret etti. Genel Eğitim Sekre-
teri Mustafa Çınar’ın da katıldığı ziyaret sırasında, Ça-
nakkale Bölge Temsilcisi Ali Ünal ve Bölge Mali Sekre-
teri Hikmet Benli, bölgedeki işçilerin durumu hakkında 
bilgi verdi.

Genel Başkan Settar Aslan ve Genel Eğitim Sekreteri 
Mustafa Çınar, Öz Orman-İş Balıkesir Şube Başkanlığı’nı 
ziyaret etti. Ziyaret sırasında Şube Başkanı Ramis Fidan, 
Şube Sekreteri Hasan Hüseyin Çorum, Şube Mali Sek-
reteri Metin Özer, Şube Teşkilat Sekreteri Hüseyin Zorlu 
ve Şube Eğitim Sekreteri İsmail Adıgüzel hazır bulundu.

Genel Başkan Settar Aslan, Öz Orman-İş üyesi Bursa 
İl Çevre ve Orman işçilerini de ziyaret ederek, kendile-
riyle bir süre sohbet etti. Aslan, sendikanın hizmetleri 
konusunda üyeleri bilgilendirdi.

Genel Başkan Settar Aslan, Bursa Orman Bölge Mü-
dürü Ahmet Köksal Coşkun’u ziyaret ederek bir süre 
görüştü. Ziyarette, Öz Orman-İş Genel Eğitim Sekreteri 
Mustafa Çınar ve Bursa Bölge Temsilcisi Yavuz Balcı da 
hazır bulundu.

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, Bursa Or-
man Bölge Müdürlüğü’nde çalışan sendika üyesi işçileri 
ziyaret etti. Ziyaret sırasında işçiler, Genel Başkana, so-
run ve beklentileri hakkında bilgi verdiler.

Öz Orman-İş Genel Sekreteri Bayram Ayaz ve Genel 
Malî Sekreteri Ali Bilgin, Mersin Şube Başkanı Halil Ay-
gün ve Şube Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte, Silifke 
Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üye işçileri ziya-
ret ettiler. Ziyaret sırasında Öz Orman-İş’in üyelerine yö-
nelik hizmetleri üzerinde durulurken, işçiler de sorun ve 
beklentilerini dile getirdi.

Öz Orman-İş Genel Sekreteri Bayram Ayaz ve Genel 
Malî Sekreteri Ali Bilgin, Mersin Orman Bölge Müdürü 
Abdurrahman Acer, Mersin Şube Başkanı Halil Aygün 
ve Şube Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte, Gülnar Or-
man İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üye işçileri ziyaret 
etti. Ziyaret sırasında, işyerindeki çalışma şartları ve so-
runlar üzerinde duruldu.

Öz Orman-İş Genel Mevzuat ve Araştırma Sekrete-
ri Mehmet Çelik ve Kütahya Bölge Temsilcisi Doğan 
Cebeci, Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü’nü ziyaret 
ederek, burada çalışan işçilerle toplantı gerçekleştirdi. 
Mehmet Çelik, Kütahya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü’nde çalışan tarım emekçileriyle de bir top-
lantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Öz Orman-İş’in üyelerine 
verdiği sendikacılık hizmetleri anlatılarak, tarım işçilerinin 
soruları cevaplandırıldı.

Öz Orman-İş Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreteri 
Mehmet Çelik ve Isparta Bölge Temsilcisi Süleyman 
Atasoy, Isparta ve Burdur Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık İl Müdürlüklerinde çalışan tarım emekçileriyle birer 
toplantı gerçekleştirdi. Çelik, Burdur Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Dallı ve Altınyayla Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Rafet Özeren’i de zi-
yaret etti.

Öz Orman-İş Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreteri 
Mehmet Çelik, Denizli Orman Bölge Müdürü Mümtaz 
Kanat ve Öz Orman-İş Bölge Temsilcisi Halil Turan ile 
birlikte, Denizli-Muğla-Antalya karayolunda kar temizli-
ği yapan bazı orman emekçilerini ziyaret etti. Mehmet 
Çelik, zor şartlarda hizmet veren üye işçilerin sorun ve 
beklentileri hakkında bilgi aldı.

Öz Orman-İş Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreteri 
Mehmet Çelik ve Denizli Bölge Temsilcisi Halil Turan, 
Denizli Merkez Orman İşletme Müdürlüğü’nü ziyaret 
ederek, burada çalışan orman emekçileriyle bir toplan-
tı gerçekleştirdi. Toplantıda, üye işçiler bazı sorunlarını 
dile getirirken, Mehmet Çelik de Öz Orman-İş’in faali-
yetleri hakkında üyelere bilgi verdi.
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Öz Orman-İş Genel Mali Sekreteri Ali Bilgin, Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Çı-
nar ve Adana Şube Başkanı Şahin Cerit, Ceyhan TİGEM işletmesinde çalışan tarım 
emekçileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.  Yemekli toplantıya, Öz Orman-İş’e üye olan 
veya olmayan toplam 100 civarında tarım işçisi katıldı. Ali Bilgin ve Mustafa Çınar, 
toplantıda, Öz Orman-İş’in sendikacılık anlayışı, yaptığı başarılı toplu iş sözleşme-

leri ve üyelerine yönelik hizmetleri konusunda Ceyhan TİGEM işçilerini bilgilendi-
rerek, yeni dönemde TİGEM emekçilerinin toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin de 
Öz Orman-İş Sendikası tarafından yürütüleceğini anlattı. Toplantıya katılan tarım 
emekçileri de, gerek Öz Orman-İş’in sendikacılık anlayışı, gerekse üyelerine yönelik 
hizmetleri hususunda çeşitli sorular yönelterek, aldıkları cevaplarla bilgilendiler.

Öz Orman-İş Adapazarı Bölge Temsilcisi Adem Öz ve 
Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, Adapazarı Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işletmelerde çalışan üyelere yönelik zi-
yaretleri sürdürdü. Ziyaretler sırasında, üye işçilerin sorun-
ları ve beklentileri üzerinde duruldu.

Öz Orman-İş Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur 
Kızılkaya, Konya Bölge Temsilcilisi Ali Serin ile birlikte, 
Gözlü TİGEM Tarım İşletmesinde çalışan tarım emek-
çileriyle yemekli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, 
Öz Orman-İş’in üyelerine yaptığı hizmetler anlatılarak, 
tarım işçilerinin soruları cevaplandırıldı. Daha sonra 
notere giden tarım emekçileri, Öz Orman-İş’e üye oldu.

Öz Orman-İş Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur 
Kızılkaya, Konya Bölge Temsilciliğini ziyaret etti. Kon-
ya Bölge Temsilcisi Ali Serin, Bölge Sekreteri Ayhan 
Coşkun ve Bölge Mali Sekreteri Hacı Ali Yılmaz ile 
Genel Merkez Hukuk Müşaviri Avukat Halil Ercan 
Doğdu’nun hazır bulunduğu ziyaret sırasında, Bölge 
Temsilciliğinin çalışmaları hakkında bilgi alışverişi ger-
çekleşti.

Öz Orman-İş Ankara Şube Başkanı Erdoğan Çubuk ve 
Şube Yönetim Kurulu üyeleri, bölgedeki sendika üyelerine 
dönük ziyaret ve toplantıları sürdürdü. Bu arada Erdoğan 
Çubuk, Kırşehir TİGEM’de çalışan tarım emekçileriyle de 
bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Öz Orman-İş’in sen-
dikacılık hizmetleri anlatılarak, işçilerin soruları cevaplan-
dırıldı.

Öz Orman-İş Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur 
Kızılkaya ve Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar, 
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı bazı iş-
letmelerde çalışan sendika üyesi işçileri ziyaret ederek, 
toplantılar gerçekleştirdi. Bu toplantılarda, işçilerin 

karşılaştığı çeşitli sorunlar ve bunların çözüm yolları 
üzerinde fikir alışverişi yapıldı. Kızılkaya ve Çınar, Öz 
Orman-İş’in üyelerine verdiği hizmetlere ilişkin bilgiler 
de aktararak, işçilerin sorularını cevaplandırdı.

Öz Orman-İş Antalya Şube Başkanı Ramazan Gün 
ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, bölge sınırları içindeki 
işletmelerde çalışan sendika üyelerine yönelik ziyaret 
ve toplantılara devam etti. Toplantılarda, üye işçilerin 
sorunları ve beklentileri ele alınarak, çözüm yolları üze-
rinde duruldu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Antalya’yı 
ziyaretietti. Öz Orman-İş Antalya Şube Başkanı Ra-
mazan Gün ve Şube Yönetim Kuruluüyeleri, Bakan 
Eroğlu’ya, orman emekçilerinin kadro talebini bir kez 
dahailetti.

Öz Orman-İş Sinop Bölge Temsilcisi Nermin Yılmaz ve 
Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, bölgedeki işletmelerde çalı-
şan sendika üyelerine dönük ziyaret ve toplantıları sürdür-
dü. Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri, bölgedeki sendika 
işyeri temsilcileriyle de bir yemekli toplantıda bir araya ge-
lerek, üyelerin sorunlarını görüştü.

ETK İNL İKLER

Öz Orman-İş Isparta Bölge Temsilcisi Süleyman Atasoy 
ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, bölge sınırları içindeki 
işletmelerde çalışan üyelere yönelik ziyaret ve toplantıları 
sürdürdü. Bu arada, Isparta Orman İşletme Müdürlüğü’nde 
çalışan üyeler, işyeri sendika seçimini gerçekleştirdi. Baş-
temsilciliğe Süleyman Kocabıyık, Temsilciliğe de İsmail 
Yanık seçildi.

Öz Orman-İş Giresun Bölge Temsilcisi Muhittin Çe-
lebi ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, bölgedeki işlet-
melerde çalışan sendika üyelerine yönelik ziyaretleri 
sürdürdü. Çelebi ve diğer yöneticiler, sahada çalışan 
bazı orman emekçilerini de ziyaret ederek, sorunlarını 
ve taleplerini tespit etti.

Öz Orman-İş Erzurum Bölge Temsilcisi İmdat Dallı ve 
Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, bölge sorumluluk alanındaki 
üyelere yönelik ziyaret ve toplantıları sürdürdü. Bu arada, 
Bölge Temsilcisi İmdat Dallı, Yönetim Kurulu üyeleri ve iş-
yeri temsilcileriyle birlikte, Erzurum Merkez Orman İşletme 
Şefi Alper Çimen’e, başarılı çalışmaları ve işçi-işveren ilişki-
lerine katkılarından dolayı bir plaket verdi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Öz Orman-
İş Elazığ Şube Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyaret sıra-
sında, Elazığ Şube Başkanı Mustafa Tepe, Şube Malî 
Sekreteri Osman Özbay ve Şube Teşkilat Sekreteri 
Kazım Sevinç ile bazı işyeri temsilcileri hazır bulundu. 
Aynı zamanda Hak-İş Elazığ İl Temsilcisi olan Mustafa 
Tepe, bölgedeki işçilerin sorunları hakkında Elazığ Mil-
letvekili Sermin Balık’a bilgi verdi.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Ağrı 
Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan 8 üyemiz, ‘İş 
Güvenliği, Fidan Dikimi, Toprak Muhafaza ve Yan-
gınla Mücadele’ konulu eğitim kursunu başarıyla ta-
mamlayarak sertifikalarını aldı. Sertifikalar, Ağrı Or-
man İşletme Müdür Vekili Mevlüt Ertuna tarafından 
takdim edildi.

Öz Orman-İş Eskişehir Bölge Temsilcisi Abdürrahim 
Cerit ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, bölgedeki iş-
letme ve fidanlıklarda çalışan sendika üyelerine dönük 
ziyaretleri sürdürdü. Ziyaretler sırasında, üyelerin so-
runları ve talepleri konusunda fikir alışverişi de yapıldı.

Öz Orman-İş Çanakkale Bölge Temsilcisi Ali Ünal ve 
Bölge Malî Sekreteri Hikmet Benli, bölge sorumluluk 
alanındaki işletmelerde çalışan sendika üyelerine yö-
nelik ziyaretleri sürdürdü. Ziyaretler sırasında, işçilerin 
talep ve beklentileri konuşuldu.

Öz Orman-İş Denizli Bölge Temsilcisi Halil Turan 
ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, sorumluluk bölge-
sindeki işyerlerinde çalışan sendika üyelerine dönük 
ziyaret ve toplantıları sürdürdü. Toplantılarda, sorun-
lar ve çözüm yolları konusunda fikir alışverişi gerçek-
leştirildi.

Öz Orman İş Bursa Bölge Temsilcisi Yavuz Balcı, 
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 
Enstitüsü ve Bursa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü’nde çalışan tarım işçileriyle birer toplantı 
yaparak, Öz Orman İş’in sendikacılık anlayışı ve hiz-
metleri konusunda bilgi verdi. Yalova’daki toplantıya, 
Öz Orman-İş İstanbul Bölge Temsilcisi İlhan Genç de 
katılarak bir konuşma yaptı.

Öz Orman-İş Balıkesir Şube Başkanı Ramis Fidan ve 
Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Balıkesir Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işletmelerde çalışan sendika üyele-
rine yönelik ziyaretlere devam etti. Fidan ve diğer yö-
neticiler, sorumluluk bölgelerinde yapılan işyeri temsil-
ci seçimlerine de iştirak etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Hak-
İş’e bağlı sendikaların Bursa şube başkanları ve bölge tem-
silcileriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Öz Orman-
İş’i Bölge Temsilcisi Yavuz Balcı’nın temsil ettiği toplantıya; 
AK Parti Bursa Milletvekili İsmet Su, Hak-İş İl Temsilcisi 
ve Çelik-İş Şube Başkanı Osman Gümüş, Hizmet-İş Şube 
Başkanı Yaşar Yel, Öz Gıda-İş Şube Başkanı Yalçın Kaya 
ve Öz İplik-İş Teşkilatlanma Uzmanı Erol Atmaca katıldı. 
Toplantıda; başta Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı olmak 
üzere, çalışma hayatının meseleleri üzerinde duruldu.

Elazığ Orman Bölge Müdürü M. Zeki Temur ve Bölge 
Müdürlüğü’ndeki Şube Müdürleri, Öz Orman-İş Elazığ 
Şube Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarette; Öz Orman-İş 
Elazığ Şube Başkanı Mustafa Tepe, Şube Sekreteri Ömer 
Öztatar, Şube Malî Sekreteri Osman Özbay ve Şube Teş-
kilat Sekreteri Kazım Sevinç ile bazı işyeri temsilcileri hazır 
bulundu.
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Öz orman-İş İstanbul Bölge Temsilcisi İlhan Genç 
ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, bölge kapsamındaki 
işletmelerde çalışan sendika üyelerine yönelik ziyaret 
ve toplantıları sürdürdü. Yapılan toplantılarda, üye-
lerin sorunları ve beklentileri üzerinde durularak, Öz 
Orman-İş’in, üyelerine götürdüğü hizmetler anlatıldı.

Öz Orman-İş İzmir Şube Başkanı Hamiyet Boyacı ve 
Şube Yönetim Kurulu üyeleri, bölgedeki işletmelerde 
çalışan üyelere yönelik ziyaret ve toplantıları sürdürdü. 
Bu ziyaret ve toplantılarda işçilerin sorunları ve beklen-
tileri dile getirilirken, Boyacı, Öz Orman-İş’in çalışma-
ları konusunda üyeleri bilgilendirdi.

İzmir Şube Başkanı Hamiyet Boyacı, kış mevsiminde 
ormandaki işlerde çalışan bazı Öz Orman-İş üyelerini de 
ziyaret ederek, yaşadıkları sıkıntıları yerinde tespit etti. Bo-
yacı, işçilerin ısınmak için yaktığı ateşin karşısında, onlarla 
birlikte ısınmaya çalıştı.

Öz Orman-İş Karabük Bölge Temsilcisi Ramazan 
Çınar ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, bölge sorum-
luluk alanındaki işletmelerde çalışan sendika üyelerine 
dönük ziyaretleri sürdürdü. Bu arada, Bartın Orman 
İşletme Müdürü Selahattin Yanık’la, işletmede çalışan 
üyelerin talep ve beklentilerinin ele alındığı bir toplantı 
gerçekleştirildi.

Öz Orman-İş Kastamonu Bölge Temsilcisi Hüseyin Er-
doğan ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, bölge sorumluluk 
alanındaki işletmelerde çalışan üyelere dönük ziyaret ve 
toplantıları sürdürdü. Toplantılarda, üyelerin yaşadığı so-
runlar ve çözüm yolları ele alındı.

Öz Orman-İş Kahramanmaraş Şube Başkanı Latif 
Çoban ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, şube sorumlu-
luk alanındaki işletmelerde çalışan üyelere yönelik ziya-
retleri sürdürdü. Bu arada, şubeye bağlı işletmelerdeki 
Baştemsilci ve Temsilcilerle Andırın Orman İşletme 
Müdürlüğü’nde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının 
açılışına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mus-
tafa Gediklili ve Bölge Müdür Yardımcısı Adnan Kayım 
da katıldı.

Öz Orman-İş Artvin Bölge Temsilcisi Süleyman Şey-
hoğlu, bir baraj açılışı için Artvin’e gelen Orman ve Su İş-
leri Bakanı Veysel Eroğlu’ya, mevsimlik orman işçilerinin 
kadro talebini anlatarak, konuyla ilgili bir dosyayı kendi-
sine iletti. Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu da, “Gerekli 
çalışmaları yapıyoruz.” diye karşılık verdi.

Öz Orman-İş Kütahya Bölge Temsilcisi Doğan Cebe-
ci ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, bölge sorumluluk 
alanındaki işyerlerinde çalışan sendika üyelerine yöne-
lik ziyaret ve toplantıları sürdürdü.Bu arada, Kütahya 
Bölge Temsilciliği’nin sorumlu olduğu çeşitli işyerlerin-
de işyeri temsilci seçimleri de gerçekleştirildi.

Öz Orman-İş Muğla Şube Başkanı Bilal Güçlü ve 
Şube Yönetim Kurulu üyeleri, şube sorumluluk alanın-
da yer alan işletmelerde çalışan üyelere yönelik ziyaret 
ve toplantıları sürdürdü. Yapılan toplantılarda, üyelerin 
görüş ve önerileri değerlendirilerek, sendikanın çalış-
maları hakkında bilgi aktarıldı.

Öz Orman-İş Genel Sekreteri Bayram Ayaz, Kahraman-
maraş Şube Başkanı Latif Çoban ve Şube Sekreteri Yücel 
Avcıoğlu, Reyhanlı TİGEM İşletme Müdürlüğü’nde çalışan 
tarım emekçilerini ziyaret ederek, Öz Orman-İş’in sendi-
kacılığını anlattı. Daha sonra tarım emekçileri, topluca Öz 
Orman-İş’e üye oldu.

Öz Orman-İş Genel Sekreteri Bayram Ayaz ve Genel 
Mali Sekreter Ali Bilgin, Mersin Şube Başkanı Halil Ay-
gün ile birlikte, Alata Tarım İşletme Müdürlüğü’nde ça-
lışan üyelerimizi ziyaret etti. Ziyaret sırasında,üyelere, 
Öz Orman-İş’in çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Öz Orman-İş Genel Sekreteri Bayram Ayaz ve Genel 
Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar, Yalova Atatürk Bahçe 
Kültürleri Merkezi’nde çalışan tarım emekçilerini ziya-
ret etti. Ziyaret sırasında işçiler, Öz Orman-İş’in sendi-
kacılık anlayışına dair bilgilendirildi.


