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Kimi kongrelerimizde, delege-
lerimiz, seçime ittifak halinde tek 
listeyle girdi. Kimilerinde ise bir-
den fazla liste yarıştı. Bu yarışlar, 
son derece demokratik bir hava-
da gerçekleşti.
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GENEL KURULA DOĞRU
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Geçmişte hatalı hesaplanmış 
yevmiyelerin gözden geçirilmesi 
ve hataların belirlenmesi ama-
cıyla Orman Genel Müdürlüğü 
ve Öz Orman-İş arasında kuru-
lan Ortak Komisyon, çalışmala-
rını büyük ölçüde tamamladı. 
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Ferdi Kaza Sigortası kapsa-
mına giren nedenlerle vefat 
eden üyelerimizden Murat Ha-
marat, Birkan Yeni ve Uğur 
Koçak’ın sigorta tazminatları, 
Karabük, Keşan ve Ankara’da 
düzenlenen törenlerle varisle-
rine ödendi.

Hak-İş Kadın Komitesi tara-
fından yürütülen ve kadınların 
sendikalardaki etkinliğini yük-
seltmeyi hedefleyen ‘Sendikal 
Harekete Kadın Katılımını Art-
tırma Projesi’nin sekizinci ayağı 
Ankara’da gerçekleştirildi.

YEVMİYE TESPİTİNDE SONA 
YAKLAŞILDI

SENDİKAL HAREKETE 
KADIN KATILIMI

FERDİ KAZA SİGORTASI 
ÖDEMELERİ
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AK Parti Halkla İlişkiler Başka-
nı Öznur Çalık’ı ağırlayan Hak-İş 
Başkanlar Kurulu, çalışma haya-
tının genel sorunları ile Hak-İş’e 
bağlı sendikaların kamu ve özel 
sektörde yaşadığı ‘emek sorunları-
nı’ kendisine ileterek, çözüm istedi.

Öz Orman-İş tarafından 
hazırlanan, geçici statüde 
çalıştırılan orman ve tarım 
emekçilerinin sorunları-
nı dile getiren 56 sayfalık 
rapor, TBMM Araştırma 
Komisyonu’na sunuldu.

KASKO VE KADRO TALEBİMİZİ,  İKTİDAR PARTİSİNE BİR KEZ DAHA İLETTİK KADRO MESELEMİZİ, TBMM’DE DİLE GETİRDİK

Settar ASLAN  
 Genel Başkan

Öz Orman-İş’in, 
Türkiye’nin de taraf ol-
duğu, Birleşmiş Milletler 
Çölleşmeyle Mücadele 
Sözleşmesi’ne Sivil Top-
lum Kuruluşu olarak ta-
raf olmak üzere yaptığı 
akreditasyon başvuruna 
ön onay verildi.

Türkiye, 1994 tarihli 
bu sözleşmeye, 16 Ma-
yıs 1998 tarihli Resmi 
Gazete ’de yayımlanan 
98/11003 sayılı Bakan-
lar Kurulu Kararıyla ta-
raf oldu. 19 . Sayfa

3. Sayfa

* Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan ve Genel Merkez Yöne-
tim Kurulu üyeleri, şube genel kurullarımızın tamamına katıldı. Bazı 
milletvekilleri ile yerel siyasetçilerin yanısıra, Orman Bölge Müdürleri, 
sivil toplum kuruluşu ve yerel medya temsilcileri ile çok sayıda üyemi-
zin iştirak ettiği şube genel kurullarımız büyük bir coşkuya sahne oldu

* Önümüzdeki 4 yıl boyunca şubelerimizde görev alacak Yönetim 
Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Ge-
nel Merkezimizin 3. Olağan Genel Kurulunda tarım-orman emekçile-
rimizi temsil edecek Üst Kurul Delegeleri de seçildi.

* 10 şubemizden 7’sinin başkanları yeniden aynı göreve seçilirken, 
Amasya, Balıkesir ve Mersin şubelerimizde başkanlık bayrağı el de-
ğiştirdi.

ÖZ ORMAN-İŞ - BM PLATFORMUNDAHAK-İŞ HEYETİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I ZİYARET ETTİ

ŞUBE KONGRELERİMİZİ YAPTIK

Genel Başkanı Aslan, geçici işçinin kadro sorunu hakkında Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a bilgi vererek, tüm işçilerin kadrolu yapılması ve 12 ay boyunca istihdam 
edilmesinin, ülke ekonomisine de önemli katkı yapacağını anlattı. 18. Sayfa
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Settar ASLAN
Genel Başkan

GENEL KURULA DOĞRU
Sevgili orman ve tarım emekçileri…
Bir kitle örgütü olarak sendikalar, demokratik düzenin orta ölçekli 

uygulama sahalarıdır. Ülkedeki genel demokratik standart, sendika-
lardaki demokrasi ile etkileşimlidir. Sendikaların demokrasi standardı, 
ülke siyasetindeki demokratik düzeyden etkilenirken; aynı zamanda 
ülke siyasetinin demokratikleşmesine de katkı yapar. Öz Orman-İş, 
üyesi bulunduğu Hak-İş’le birlikte, demokratik değerleri, sendikacılı-
ğın ve hak arama sürecinin mihenk taşı kabul eder. Ve o değerleri, iç 
yönetim süreçlerine yansıtır. 

Genç ve dinamik bir sendikayız. Ülkemizin hemen her noktasına ya-
yılmış şekilde hizmet veren bir emekçi kitlesini temsil ediyoruz. Ku-
ruluşumuzdan kısa bir süre sonraki ilk genel kurulumuzu, yasal ge-
rekler çerçevesinde yapmıştık. İkinci genel kurulumuzu ise; 2011 yılı 
Temmuz ayında, orman emekçilerimizin onuruna ve vakarına yakışır 
şekilde gerçekleştirdik. Şimdi, 3. Olağan Genel Kurulumuz için süreç 
işliyor. Bu kez genel kurulumuza doğru, orman emekçilerimiz, kardeş-
leri olan tarım emekçileriyle el ele yürüyor.

Şube olarak örgütlenmiş bulunduğumuz bölgelerde; önce şube 
kongrelerinde üyelerimizin iradesini temsil edecek delegelerimizi be-
lirledik. Ardından, şube kongrelerimizi yaptık. Kongrelerimiz, demok-
ratik bir şölen havasında geçti. Kimi kongrelerimizde, delegelerimiz, 
seçime ittifak halinde tek listeyle girdi. Kimilerinde ise birden fazla 
liste yarıştı. Bu yarışlar, demokratik bir havada gerçekleşti. Delegeleri-
miz; kırıp dökmeden, erdemli bir yarış sergileyerek, demokrasi kültü-
rünü ne ölçüde özümsemiş olduklarını gösterdiler.

Bu arada, Amasya, Balıkesir ve Mersin şubelerimizde, başkanlık gö-
revlerinde nöbet değişimi yaşandı. Şube Başkanlığı nöbetini devre-
den kıymetli arkadaşlarımız, geride bıraktığımız süreçte Öz Orman-İş 
camiasına değerli hizmetlerde bulundu. Genel Başkan olarak, hizmet-
lerinden dolayı o kıymetli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Elbette 
onlarla birlikteliğimiz, başka bir mahiyette devam edecektir. Çünkü 
biz bir aileyiz ve hizmetten emekli olmakla aile üyeliğimiz sona ermez.

Yakın bir gelecekte yapacağımız 3. Olağan Genel Kurulumuzun, 
üyelerimize ve tüm ülkemize hayırlı olması, hepimizin ortak temen-
nisidir.

YEVMİYE TESPİTİ
Değerli emekçilerimiz…
Geride bıraktığımız dönemde, 

üzerinde çalıştığımız en önemli 
konulardan biri, ‘Yevmiye Tes-
piti’ çalışması oldu. Bu konu 
birkaç yıl önce bir ‘sorun’ olarak önümüze geldiğinde, bizim için iki 
seçenek vardı: Soruna müdahil olmayıp, üyelerimiz ile işverenimiz 
arasındaki mahkemelik vaziyeti tribünden seyretmek… Ya da sorum-
luluk alıp, tüm risklerine rağmen ‘çözümün parçası’ olmak…

Biz kolaycılığı seçmedik; çünkü seyirci değildik. Üyelerimizin hak ve 
menfaatlerini temsil ediyorduk. Bu sorumluluğun gereğine uygun 
davrandık; tüm risklerine rağmen sorunu omuzladık.

Gelinen noktada, ne kadar isabetli bir yol izlediğimiz çok daha iyi 
anlaşılmaktadır. Eğer bu meseleyi sahiplenmeyip, üyelerimizle işvere-
nimizin mahkeme kapılarında kavgaya tutuşmasına seyirci kalsaydık, 
bugün çok büyük bir keşmekeşle karşı karşıya bulunacaktık.

Geçmişte görevlerini yapmayıp, hatalı yevmiye uygulamalarını sa-
dece seyreden eski sendikacılar, yetkiyi kaybettikten sonra, bizzat so-
rumlusu oldukları sorundan dolayı, üyelerimizi kışkırtmaya giriştiler. 

Eğer biz meseleye seyirci kalsak, üyelerimiz de o kışkırtmalara kapı-
lıp mahkemeye koşmuş olsalardı, belki az sayıda üyemiz elde edeceği 
mahkeme sonucundan hoşnut olacaktı. Fakat üyelerimizin ezici ço-
ğunluğu, altından kalkamayacağı yargılama masraflarına katlanmak 
zorunda kalacaktı. Hatta bazı üyelerimiz, geriye dönük olarak çok bü-
yük maddî kayıplarla karşı karşıya gelecekti.

Müdahil olduğumuz Ortak Komisyon tarafından yürütülen yev-
miye tespit çalışmaları son aşamaya yaklaşmıştır. Komisyon bir ‘du-
rum tespiti’ yapmakta, meselenin fotoğrafını çekmektedir. Bundan 
sonraki aşamadaki uygulama kararlarının, üyelerimizin hak kaybına 
yol açmaması adına, elimizden gelen mücadeleyi yürüteceğimiz bi-
linmelidir.

Sağlık ve mutlulukla kalın…

Settar ASLAN  / Genel Başkan

ÖZ ORMAN-İŞ
2008’de kuruldu, Ankaralı

Adı, Öz Orman-İş Sendikası
Sendikacılıktır kulvarı

Hak-İş’in üyesi, akrabası
 Orman emekçilerinin kuruluşu

Tarım emekçilerinin dostu
Binlerce üyesiyle azimli
İnteraktiftir yöneticileri 

Toplu iş sözleşmeleriyle farklı
Hizmet ve değer üretmektir amacı
Ormanların yanında ve duyarlı

Öz Orman-İş, bir sendikadan çok fazlası 

Vedat Sadioğlu - Emekli Öğretmen - Şiir Dostu

ŞİİR
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ŞUBE KONGRELERİMİZİ YAPTIK

Genel Merkezimizin 3. Olağan Genel Kurulu öncesinde, 10 şu-
bemizin 2. Olağan Genel Kurullarını yaptık. 

Ceylanpınar Şubemiz daha geç bir tarihte kurulduğu, 1. Olağan 
Genel Kurulunu 3 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirdiği ve henüz 
genel kuruldan sonra 4 yıllık yasal süreyi doldurmadığı için, bu 
dönemde genel kurul yapmadı. Bunun dışındaki; Antalya, Muğla, 
Elazığ, Kahramanmaraş, Ankara, Amasya, Adana, Mersin, Balı-
kesir ve İzmir şubelerimizin 2. olağan genel kurulları, 20 Aralık 
2014 - 18 Ocak 2015 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan ve Genel Merkez Yö-
netim Kurulu üyeleri, şube genel kurullarımızın tamamına katıldı. 
Bazı milletvekilleri ile yerel siyasetçilerin yanısıra, Orman Bölge 
Müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve yerel medya temsilcileri ile 
çok sayıda üyemizin iştirak ettiği şube genel kurullarımız büyük 
bir coşkuya sahne oldu. Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar As-
lan, şube kongrelerinde yaptığı konuşmalarda; ekonomi, siya-
set ve dış politika alanlarındaki ülke meselelerine temas ederek, 
ayrıca orman-tarım emekçilerinin muhatap olduğu sorunları ve 
çözüm taleplerini dile getirdi. Şube kongrelerimize katılan Or-
man Bölge Müdürleri ve diğer misafirler de konuşma yaparken, 
Adana Milletvekili Fatoş Gürkan’ın Adana Şube Kongremizdeki 
konuşması büyük ilgi gördü. 

Demokratik bir zeminde ve orman-tarım emekçilerinin özgür 
iradelerinin sergilendiği şube genel kurullarımızda yapılan se-
çimlerle, önümüzdeki 4 yıl boyunca şubelerimizde görev alacak 
Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu asil ve yedek 
üyeleri ile Genel Merkezimizin 3. Olağan Genel Kurulunda ta-
rım-orman emekçilerimizi temsil edecek Üst Kurul Delegeleri de 
seçildi.

10 şubemizden 7’sinin başkanları yeniden aynı göreve seçilir-
ken, Amasya, Balıkesir ve Mersin şubelerimizde başkanlık bay-
rağı el değiştirdi.
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ANTALYA ŞUBE GENEL KURULU
Öz Orman-İş Antalya Şube 2. 

Olağan Genel Kurulu, 20 Aralık 
2014 tarihinde yapıldı. 

Divan Başkanlığını Genel Eği-
tim Sekreteri Mustafa Çınar ve 
Divan Başkan Yardımcılığını Ge-
nel Sekreter Bayram Ayaz’ın yap-
tığı genel kurula; Genel Başkan 
Settar Aslan’ın yanısıra Genel 
Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kı-
zılkaya, Orman Bölge Müdürlüğü 
bürokratları, bazı orman işletme 
müdürleri, çeşitli sivil toplum ku-
ruluşlarının temsilcileri ve üye iş-
çilerimiz katıldı.

Hak-İş Konfederasyonu Genel 
Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar 
Aslan, Antalya Şube Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, çevre 
ülkelerde yaşanan çatışmalar ve katliamlar karşısında, Türkiye’nin 
bir istikrar adası olduğunu belirterek, “Ülkemizin ve devletimizin 
kıymetini bilelim.” dedi.

Settar Aslan, Öz Orman-İş’in yü-
rüttüğü hak mücadelesi sayesinde, 
orman emekçilerinin büyük kaza-
nımlar elde ettiğini anlatarak, şun-
ları söyledi:

“Ücret ve sosyal haklarda, ka-
mudaki en iyiler arasına girdik. Şu 
anda en acil sorunumuz ‘kadro’ 
meselesidir. Orman Teşkilatımızda 
yılın 12 ayında yapılacak iş olması-
na rağmen, 9.500’e yakın işçimiz, 
yılın 5 ay 29 gününde çalıştırılıyor. 
Geri kalan sürede ise, işler hizmet 
alımıyla yürütülüyor. Geçici işçile-
rimizin tüm yıl boyunca çalıştırıl-
ması, işletmelere hemen hemen 
hiç bir ilave yük getirmeyecektir. 

Bunun için, 5620 sayılı yasanın değiştirilmesi ve tüm işçilerimize kadro 
verilmesi yolundaki mücadelemiz devam etmektedir.”

Genel kurulda yapılan seçimlerde; Öz Orman-İş Antalya Şube 
Başkanlığına Ramazan Gün, Şube Sekreterliğine Ahmet Ali Şişaneci 
ve Şube Mali Sekreterliğine İsmail Özdemir seçildi.
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MUĞLA ŞUBE GENEL KURULU
Öz Orman-İş Muğla Şube 2. 

Olağan Genel Kurulu, 21 Aralık 
2014 tarihinde yapıldı.

Divan Başkanlığını Genel Malî 
Sekreter Ali Bilgin ve Divan Baş-
kan Yardımcılığını Genel Mevzu-
at-Araştırma Sekreteri Mehmet 
Çelik’in yaptığı genel kurula; Ge-
nel Başkan Settar Aslan’ın yanı-
sıra Genel Teşkilat Sekreteri Zeki 
Sungur Kızılkaya, Genel Eğitim 
Sekreteri Mustafa Çınar, Orman 
Bölge Müdürlüğü bürokratları, 
bazı orman işletme müdürleri, 
çeşitli sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri, yerel basın mensup-
ları ve üye işçilerimiz katıldı.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş 
Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Muğla Şube Genel Kurulunda-
ki konuşmasında, geçici statüde çalıştırılan orman işçilerimizin kadro 
beklentisine temas ederek, Orman Teşkilatında kadronun ‘işe’ değil 
‘adama’ verilmesini eleştirdi. Aslan, bu yüzden emekli olan işçinin 

kadrosunun iptal olduğunu ve 
yerine yılda 5 ay 29 gün istihdam 
edilen geçici işçi alındığını hatırla-
tarak, “Bu yanlış bir uygulamadır. 
Kadro ‘adama’ değil ‘işe’ veril-
melidir. Orman Teşkilatımıza aci-
len norm kadro verilmeli, ayrılan 
işçinin yerine, aynı kadroya daimi 
işçi alınmalıdır.” dedi.

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı 
Aslan, başta Suriye, Irak ve Uk-
rayna olmak üzere, çevre ülkele-
rin birçoğunda siyasî istikrarsızlık 
olduğunu, bu yüzden savaşlar, 
katliamlar ve büyük acılar yaşan-
dığını da belirterek, “Çok şükür, 
ülkemizde huzur içinde yaşıyor, 

ekmeğimizi demokrasi içinde büyütmenin mücadelesini veriyoruz. Ya-
şadığımız ülkenin ve devletimizin kıymetini bilelim.” şeklinde konuştu.

Genel kurulda yapılan seçimde, Öz Orman-İş Muğla Şube Baş-
kanlığına Bilal Güçlü, Şube Sekreterliğine Mustafa Karademir ve 
Şube Mali Sekreterliğine Nazif Türköz seçildi.
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ELAZIĞ ŞUBE GENEL KURULU
Öz Orman-İş Elazığ Şube 2. 

Olağan Genel Kurulu, 27 Ara-
lık 2014 tarihinde yapıldı.

Divan Başkanlığını Genel 
Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur 
Kızılkaya ve Divan Başkan Yar-
dımcılığını Genel Eğitim Sek-
reteri Mustafa Çınar’ın yaptığı 
genel kurula; Genel Başkan 
Settar Aslan’ın yanısıra Genel 
Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur 
Kızılkaya, Elazığ Orman Böl-
ge Müdürü Ziya Polat, Bölge 
Müdürlüğü bürokratları, bazı 
orman işletme müdürleri, çeşitli 
sivil toplum kuruluşlarının tem-
silcileri, yerel basın mensupları 
ve üye işçilerimiz katıldı.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş 
Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Elazığ Şube Genel Kurulun-
daki konuşmasında, işçilerin ve sendikaların, kimsenin itelemesiyle 
sokağa inmeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

“Biz işletmelerimizi, işyeri-
miz ve ekmek teknemiz ola-
rak görüyoruz. İşimiz zarar 
görürse, ekmeğimizin küçü-
leceğini biliyoruz. Sendikacı-
lığı da bu bilinçle yapıyoruz. 
Kimse bize, oturduğu köşe-
lerden, ‘Hadi, ne duruyor-
sunuz, çıkın sokağa...’ 
demesin. Geçmişte sokağa 
çıktığımızda neler olduğunu 
gördük. Kargaşa dönemle-
rinde en büyük kırbacı yiyen, 
biz emekçiler oluyoruz. O 
yüzden, biz nerede duracağı-
mızı biliriz.”

Yapılan seçimde Elazığ Şube Başkanlığına Mustafa Tepe, Şube 
Sekreterliğine Ömer Öztatar ve Şube Mali Sekreterliğine Behçet 
Akarslan seçildi.
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KAHRAMANMARAŞ ŞUBE GENEL KURULU
Öz Orman-İş Kahramanmaraş Şube 

2. Olağan Genel Kurulu, 28 Aralık 
2014 tarihinde yapıldı.

Divan Başkanlığını Genel Malî Sekre-
ter Ali Bilgin ve Divan Başkan Yardım-
cılığını Genel Sekreter Bayram Ayaz’ın 
yaptığı genel kurula; Genel Başkan 
Settar Aslan’ın yanısıra Genel Teşkilat 
Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, Genel 
Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar, Genel 
Mevzuat-Araştırma Sekreteri Mehmet 
Çelik, Kahramanmaraş Orman Bölge 
Müdürü Mehmet Sabuncu, Bölge Mü-
dürlüğü bürokratları, bazı orman işlet-
me müdürleri, çeşitli sivil toplum kuru-
luşlarının temsilcileri, yerel basın mensupları ve üye işçilerimiz katıldı.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş 
Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Kahramanmaraş Şube Ge-
nel Kurulundaki konuşmasında, çevre ülkelerde yaşanan zulüm ve 
savaşlardan kaçanların Türkiye’ye sığındığını, ancak benzer bir fa-
ciada Türkiye’de yaşayan insanların gidebileceği bir yer olmadığını 
anlatarak, şöyle devam etti:

“Bu güzel ülkenin kıymetini bilelim 
ülkemizi karıştırmak için çabalayanlara 
fırsat vermeyelim. Türkiye Cumhuriye-
ti bir ‘türedi devlet’ değil, coğrafyaya 
600 yıl hükmetmiş bir cihan devletinin 
mirasçısıdır. Büyük bir kültür ve mede-
niyetin mirasını taşıyoruz. Bu ülkede 
yaşayan insanların paylaşamayacağı 
bir şey yoktur.” diye konuştu. 

Settar Aslan, geride kalan süreçte, or-
man işçilerinin ağır sorunlarını büyük öl-
çüde çözdüklerini de anlatarak, “Bugün 
en önemli sorunumuz, geçici işçilerimize 
kadro verilmesidir. Orman teşkilatında 
yılın 12 ayında yapılacak iş olduğu hal-

de, maalesef bizim 9 bini aşkın işçimiz, yılın 5 ay 29 gününde çalıştırı-
lıyor. Yılın diğer yarısında yapılması gereken işler ise, hizmet alımıyla 
yürütülmek isteniyor. Geçici işçilerimize kadro almak için mücadelemiz 
devam etmektedir. Kadro adama değil, işe verilmelidir.” dedi.

Yapılan seçimlerde Kahramanmaraş Şube Başkanlığına Latif Ço-
ban, Şube Sekreterliğine Yücel Avcıoğlu ve Şube Mali Sekreterliğine 
Toymuk Toy seçildi.
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ANKARA ŞUBE GENEL KURULU
Öz Orman-İş Ankara Şube 

2. Olağan Genel Kurulu, 3 
Ocak 2015 tarihinde yapıldı.

Divan Başkanlığını Genel 
Sekreter Bayram Ayaz, Divan 
Başkan Yardımcılıklarını Genel 
Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar 
ve Genel Mevzuat-Araştırma 
Sekreteri Mehmet Çelik’in yap-
tığı genel kurula; Genel Başkan 
Settar Aslan’ın yanısıra Genel 
Malî Sekreter Ali Bilgin, Genel 
Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur 
Kızılkaya, Ankara Orman Böl-
ge Müdürlüğü bürokratları, bazı orman işletme müdürleri, çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üye işçilerimiz katıldı.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve 
Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, An-
kara Şube Genel Kurulunda yaptığı konuşmada; Orman 
Teşkilatı’nda ‘norm kadro’ olmaması yüzünden, giderek teş-
kilatın ‘kadrosuz işçi kurumu’ haline geldiğini belirterek, 

Orman Genel Müdürlüğü’ne 
acilen norm kadro verilme-
sini istedi. Aslar şunları söy-
ledi:

“2007’de, o zamanki Baş-
bakanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın onayıy-
la, 13 bin orman işçimiz 
dâhil, 216 bin işçimiz kad-
ro aldı. Fakat Orman Genel 
Müdürlüğü’nde kadro ‘işe 
değil adama’ verildiği için, 
emekli olan işçinin yerine 
kadrosuz-geçici işçi alınabi-

liyor. Bu işçiler yılın 5 ay 29 gününde çalıştırılıyor, geri kalan 6 
ayda işsiz, gelirsiz ve aşsız kalıyor. Hiç kimse, yılın yarısında çalışıp 
tamamında geçinemez.”

Yapılan seçimde, Öz Orman-İş Ankara Şube Başkanlığına Erdo-
ğan Çubuk, Şube Sekreterliğine Sinan Demirci, Şube Mali Sekre-
terliğine Levent Alsaç seçildi.
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AMASYA ŞUBE GENEL KURULU
Öz Orman-İş Amasya Şube 2. Olağan Ge-

nel Kurulu, 4 Ocak 2015 tarihinde yapıldı.
Divan Başkanlığını Genel Sekreter Bay-

ram Ayaz, Divan Başkan Yardımcılıklarını 
Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar ve 
Genel Mevzuat-Araştırma Sekreteri Meh-
met Çelik’in yaptığı genel kurula; Genel 
Başkan Settar Aslan’ın yanısıra Genel 
Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, 
Amasya Orman Bölge Müdürlüğü bürokratları, bazı orman işletme 
müdürleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üye işçi-
lerimiz katıldı.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz 
Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Amas-
ya Şube Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, özgürlükle-
rin ortadan kaldırıldığı ortamlarda, ilk zararı emekçilerin gör-
düğünü belirterek, “Bu yüzden biz, ekmek mücadelemiz 
kadar da özgürlük ve demokrasi mücadelesi veriyoruz.” dedi. 

Orman Teşkilatı ve TİGEM işletmelerinde 
çalışan işçilerin, geçmişte uzun yıllar bo-
yunca kamudaki en düşük ücreti aldığını 
anlatan Settar Aslan, “Bu işçilerimiz Öz 
Orman-İş çatısı altında toplandıktan sonra 
yaptığımız toplu iş sözleşmeleriyle, bugün 
orman ve tarım işçilerimiz, ücret ve sosyal 
haklar bakımından kamuda ilk beşe gir-
miştir.” diye konuştu.

Aslan, sendikal mücadeleyi bir ‘kavga 
zemini’ olarak görmediklerini de anlatarak, “Biz işletmelerimi-
zi, işyerimiz ve ekmek teknemiz olarak görüyoruz. İşimiz zarar 
görürse, ekmeğimizin küçüleceğini biliyoruz. Sendikacılığı da bu 
bilinçle yapıyoruz.” dedi.

Genel Başkan Aslan, kongrede yeniden aday olmayan eski 
Şube Başkanı Hayrettin Özben’e teşekkür ederek, hizmetleri anı-
sına bir plaket verdi.

Yapılan seçimde; Amasya Şube Başkanlığına Ramazan Şahin, 
Şube Sekreterliğine Arif Akbaş ve Şube Mali Sekreterliğine Selim 
Zengin seçildi.
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ADANA ŞUBE GENEL KURULU
Öz Orman-İş Adana Şube 2. Olağan Genel 

Kurulu, 10 Ocak 2015 tarihinde yapıldı.
Divan Başkanlığını Genel Eğitim Sekrete-

ri Mustafa Çınar, yardımcılıklarını da Antalya 
Şube Başkanı Ramazan Gün ve Kahramanma-
raş Şube Başkanı Latif Çoban’ın yaptığı genel 
kurula; Genel Başkan Settar Aslan’ın yanısıra, 
Adana Milletvekili Fatoş Gürkan, Orman Genel 
Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Temur, Genel 
Sekreter Bayram Ayaz, Genel Mali Sekreter Ali Bilgin, Genel Teşki-
lat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, Genel Mevzuat-Araştırma Sek-
reteri Mehmet Çelik, Adana Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, Milli 
Parklar Bölge Müdürü Ethem Boz, Orman Bölge Müdürlüğü bürok-
ratları, bazı orman işletme müdürleri, çeşitli sivil toplum kuruluşları-
nın temsilcileri ve üye işçilerimiz katıldı.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-
İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Adana Şube Genel Ku-
rulunda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 22 milyon hektarlık or-
man varlığının daha nitelikli hizmet beklediğini belirterek, bu 
amaçla, Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde çalışan 9 bini aşkın 
geçici işçiye kadro verilmesini istedi. Ormanlara verilen hizme-
tin, ülke geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu anlatan Aslan, 
“Ordumuz nasıl ülke savunmamıza hizmet ediyorsa, orman işçi-
lerimiz de, ülkemizin geleceğinin korunmasına hizmet etmektedir. 

Ülkemiz yüzölçümünün neredeyse üçte birini 
kaplayan ormanlarımıza daha nitelikli hizmet 
verebilmek için, yılın yarısında çalıştırılıp, kalan 
yarısında işsiz kalan 9 bini aşkın geçici orman 
işçimize kadro verilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 
Orman Teşkilatımızda daha fazla işçi istihdam 
edilmelidir.”  şeklinde konuştu.

Genel Kurula katılan AK Parti Adana Millet-
vekili Fatoş Gürkan, orman işçilerinin geçmişte 

çok kısa süreli de olsa çalışabilmek için çalmadık kapı bırakmadıkla-
rını hatırlatarak, AK Parti Hükümetinin 2007’de, 13 bin orman işçi-
siyle birlikte, kamudaki 218 bin geçici işçiye kadro verdiğini söyledi. 
Gürkan, “Vatandaşı merkeze koyan bir siyasî anlayış önemlidir. Bu-
gün bu siyasî anlayış, vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması 
için mücadele etmektedir.” dedi.

Genel Kurulda konuşan Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 
Zeki Temur da, “Orman işçilerimiz, ülke ormanlarımız için canla 
başla çalışmaktadır. Orman işçisini ormancılıktan dışarı çekerseniz, 
Türkiye’de ormancılık yapılamaz. Gelinen noktada orman işçileri-
miz, kamuda en iyi ücretlerden birini almaktadır. Biz işçimizin hak-
kını vereceğiz ki, onlardan iş isteyelim.” şeklinde konuştu.

Genel Kurulda yapılan seçimde; Öz Orman-İş Adana Şube Baş-
kanlığına Şahin Cerit, Şube Sekreterliğine Mustafa Şengül ve Şube 
Mali Sekreterliğine Duran Kibar seçildi.
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MERSİN ŞUBE GENEL KURULU
Öz Orman-İş Mersin Şube 2. Olağan Genel 

Kurulu, 11 Ocak 2015 tarihinde yapıldı.
Divan Başkanlığını Genel Mali Sekreter Ali 

Bilgin ve yardımcılığını İstanbul Bölge Tem-
silcisi Muhammet Küçük’ün yaptığı genel ku-
rula; Genel Başkan Settar Aslan’ın yanısıra 
Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 
Zeki Temur, Genel Sekreter Bayram Ayaz, 
Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılka-
ya, Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar, Genel Mevzuat-Araştırma 
Sekreteri Mehmet Çelik, Mersin Orman Bölge Müdürü Abit Baca, 
Milli Parklar Bölge Müdürü Ethem Boz, Orman Bölge Müdürlüğü 
bürokratları, bazı orman işletme müdürleri, çeşitli sivil toplum kuru-
luşlarının temsilcileri ve üye işçilerimiz katıldı.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş 
Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Mersin Şube Genel Kurulun-
da yaptığı konuşmada, demokrasinin askıya alındığı dönemlerde, 
emeğiyle geçinenlerin haklarının budandığını anlatarak, üzerinden 
35 yıl geçmesine rağmen, 12 Eylül Darbesi’nin budadığı hakların 

tam olarak geri alınamadığını söyledi. Aslan, 
“Biz ekmeğimizi ancak demokrasi içinde bü-
yütebiliyoruz. Onun için, demokrasi bizim 
ekmeğimiz, suyumuz kadar önemlidir. Geç-
mişte demokrasiyi askıya alan dönemlerin 
taşlarının döşenmesinde, maalesef biz işçile-
rin de payı oldu. Ama darbelerin en büyük 
zararını bizler gördük.” diye konuştu.

Genel Kurulda konuşan Orman Genel Mü-
dür Yardımcısı Mehmet Zeki Temur da, işçisiyle, memuruyla, mü-
hendisiyle Orman Teşkilatının bir bütün olduğunu belirterek, “Aynı 
gemide yolculuk eden büyük bir aileyiz. Eğer gemi su alırsa, hepimiz 
zarar görürüz.” dedi.

Aslan ve Temur, yeniden aday olmayan eski Şube Başkanı Halil 
Aygün’e, hizmetlerinden dolayı bir teşekkür plaketi verdi.

Genel Kurulda yapılan seçimde; Öz Orman-İş Mersin Şube Baş-
kanlığına Halim Taşkın, Şube Sekreterliğine Kadir Vurgun ve Şube 
Mali Sekreterliğine de Muhtalip Boran seçildi.
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BALIKESİR ŞUBE GENEL KURULU
Öz Orman-İş Balıkesir Şube 2. Olağan Genel Kurulu, 

17 Ocak 2015 tarihinde yapıldı.
Divan Başkanlığını Genel Eğitim Sekreteri Musta-

fa Çınar’ın yaptığı genel kurula; Genel Başkan Settar 
Aslan’ın yanısıra, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Hüse-
yin Yalçın, Genel Sekreter Bayram Ayaz, Genel Teşkilat 
Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, Orman Bölge Müdürlü-
ğü bürokratları, bazı orman işletme müdürleri, çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üye işçilerimiz katıldı.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve 
Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, 
Balıkesir Şube Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, 
orman emekçilerinin, toplumun ve kamuoyunun gözün-
den ırakta, dağ başlarında hizmet verdiğini anlatarak, 

“Dağın başındaki yangını orman işçisi söndürür, ama 
gazeteler asfaltın kenarındaki belediye itfaiyesinin res-
mini basar. Orman işçisinin emeği ve çilesi gözlerden 
uzak kalır. Orman işçilerimizin ülke için nasıl bir hiz-
met yaptığını topluma anlatmamız, haklarımızı savun-
mak için önemlidir. ” dedi.

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, yeniden 
aday olmayan eski Şube Başkanı Ramis Fidan’a, hiz-
metleri için teşekkür ederek, bir plaket verdi.

Genel Kuruldaki seçimde; Öz Orman-İş Balıkesir 
Şube Başkanlığına Hasan Hüseyin Çorum, Şube Sek-
reterliğine Hüseyin Zorlu ve Şube Mali Sekreterliğine                      
Ramazan Adışen seçildi.
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İZMİR ŞUBE GENEL KURULU
Öz Orman-İş İzmir Şube 2. Olağan Genel Kuru-

lu, 18 Ocak 2015 tarihinde yapıldı.
Divan Başkanlığını Genel Mali Sekreter Ali 

Bilgin’in genel kurula; Genel Başkan Settar 
Aslan’ın yanısıra, İzmir Orman Bölge Müdürü İb-
rahim Aydın, Genel Sekreter Bayram Ayaz, Ge-
nel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, Genel 
Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar, Genel Mevzuat-
Araştırma Sekreteri Mehmet Çelik, Orman Bölge 
Müdürlüğü bürokratları, bazı orman işletme mü-
dürleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcile-
ri ve üye işçilerimiz katıldı.

Öz Orman-İş Sendikası İzmir Şubesi 2. Ola-
ğan Genel Kurulunda konuşan Settar Aslan, 
orman emekçilerinin geçmişte hatalı hesaplanmış olan yev-
miyelerinin düzeltilmesine dönük çalışmaların devam etti-
ğini anlatarak, “Hiçbir savaşın kazananı yoktur. Kazansa-
nız bile zayiatınız olur. Biz, savaşmak yerine, sorunlarımızı 
konuşarak çözmeyi ilke edindik. Kavga değil, çözüm peşindeyiz. 

Yıllar önce eksik veya yanlış belirlenmiş yevmiye-
leri düzeltmek üzere, Orman Genel Müdürlüğü ile 
birlikte bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah en kısa 
zamanda sonuca ulaşmayı umuyoruz.” şeklinde 
konuştu.

Genel Kurulda konuşan İzmir Orman Bölge Mü-
dürü İbrahim Aydın da, geçmişte kadrosuzluk ne-
deniyle orman emekçilerinin çektiği büyük sıkın-
tılara değinerek, “Orman emekçisi bir ay bile olsa 
işbaşı yapabilmek için çabalıyordu. Allah’a şükür, 
2007’de kadro alma imkânımız oldu. O dönem-
de, işçilerin kadro almasında büyük emeği geçen 
Genel Müdür Osman Kahveci ve Yardımcısı Mus-
tafa Kurtulmuşlu’ya buradan teşekkür etmek isti-

yorum.” diye konuştu. Çalışanlara ‘işveren’ gibi değil ‘kardeş’ 
gibi davranmayı ilke edindiklerini belirten Aydın, “Başarımızın 
temelinde bu bakış açısı vardır.” dedi. 

Genel Kuruldaki seçimde, İzmir Şube Başkanlığına Hamiyet Bo-
yacı, Şube Sekreterliğine Mehmet Arslan, Şube Mali Sekreterliğine 
Bekir Sıtkı Çakı seçildi.
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Öz Orman-İş 10. Başkanlar Kurulu Toplantısı, 9 Şubat 2015 
tarihinde Ankara’da yapıldı.

Genel Başkan Settar Aslan’ın yaptığı açış konuşmasıyla başla-
şan Başkanlar Kurulu Toplantısının ağırlıklı gündem maddelerini; 
tamamlanan şube kongrelerinin değerlendirilmesi, yevmiye tespit 
çalışmalarında gelinen nokta ve 3. Olağan Genel Kurul hazırlık-
ları oluşturdu.

Başkanlar Kurulu Toplantısına; Genel Başkan Settar Aslan, Ge-
nel Sekreter Bayram Ayaz, Genel Mali Sekreter Ali Bilgin, Genel 
Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, Genel Eğitim Sekreteri 
Mustafa Çınar, Genel Mevzuat-Araştırma Sekreteri Mehmet Çelik 
ile 11 şubenin başkanı ve 17 bölge temsilcisi katıldı.

Geçmişte hatalı hesaplanmış yevmiyelerin gözden geçirilmesi ve 
hataların belirlenmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğü ve Öz 
Orman-İş arasında kurulan Ortak Komisyon, çalışmalarını büyük öl-
çüde tamamladı. Komisyon çalışmalarında sona geliniyor.

OGM’den 4 ve Öz Orman-İş’ten 4 olmak üze-
re, 8 kişinin görev yaptığı Ortak Komisyon, geride 
bıraktığımız süreçte çok sayıda toplantı gerçekleş-
tirdi. Komisyonun ilk toplantılarına, değişik bölge-
lerden çağrılan, konuya hâkim İSİ’ci üyelerimiz de 
katılarak, yapılan çalışmalara teknik destek sağladı.

Ortak Komisyon, 20 bini aşkın üyemizin yev-
miyelerinin, başlangıçtan günümüze kadarki artış 
hareketlerini ayrıntılı şekilde inceleyerek, bir ba-
kıma durumun fotoğrafını çekti. Varsa hatalı yev-
miye tespitlerinin hangi nedenlere veya kriterlere 
dayandığını belirlemeye çalıştı. Ortak Komisyon; 
OGM’nin daha önce yaptığı tespitte yer alan yev-
miye düşüşlerinin veya artışlarının hangi neden-
lerden kaynaklandığını da belirledi.

Bazı teknik ayrıntıların, Orman Genel Müdür-
lüğü’ nün ilgili birimleriyle birlikte gözden geçirilmesinin ardından, 
Ortak Komisyon çalışmaları sonuçlandırılacak.

BAŞKANLAR KURULUMUZ TOPLANDI

YEVMİYE TESPİTİNDE SONA YAKLAŞILDI
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Öz Orman-İş tarafından hazırlanan, geçici statüde çalıştırılan or-
man ve tarım emekçilerinin sorunlarını dile getiren 56 sayfalık rapor, 
TBMM Araştırma Komisyonu’na sunuldu. Genel Başkan Aslan, ge-
çici işçilerin tüm yıl istihdam edilmesinin, Orman Teşkilatına parasal 
yük getirmeyeceğini söyledi.

Öz Orman-İş, TBMM bünyesinde kurulan ‘Mevsimlik Tarım 
İşçilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştır-
ması Komisyonu’na sunulmak üzere, ‘Ormancılık Sektörü ve 
Mevsimlik İşçi Raporu’ ve ‘Tarım Sektörü ve Mevsimlik İşçi 
Raporu’ şeklinde iki ana başlık altında toplanan bir rapor hazırladı. 
Toplam 56 sayfalık rapor, TBMM Araştırma Komisyonu ve başta 
milletvekilleri olmak üzere tüm siyasî muhataplara dağıtılmak üzere, 
bir kitapçık halinde bastırıldı.

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, TBMM Araştırma 
Komisyonu’nun 5 Şubat 2015 tarihindeki toplantısına katılarak, ha-
zırlanan ve komisyona yazılı olarak sunulan raporun takdimini yaptı. 

Settar Aslan, her ne kadar TBMM komisyonu, tarım sektöründeki 
mevsimlik geçici-gezici işçilerin sorunlarını araştırmak için kurulmuş 
olsa da, ormancılık sektöründe de geçici-gezici işçi sorununun en 
ağır şekilde yaşandığını söyledi. 
Orman Teşkilatı’nda norm kadro bulunmadığından, emekli olan 
kadrolu işçilerin yerine geçici işçi alınabildiğini anlatan Aslan, hali-
hazırda Orman Teşkilatındaki geçici işçi sayısının 9 bin 500’e ulaş-
tığını bildirdi.

Genel Başkan Aslan, geçici statüdeki işçilerin, yı-
lın 5 ay 29 gününde istihdam edilip, kalan dönem-
de işsizliğe mahkûm olduğunu anlatarak, şunları 
söyledi:

“Biz, işçimiz evinde otursun da maaş verilsin de-
miyoruz. Orman Teşkilatındaki işler mevsimlik de-
ğildir. Yangınlar mevsimlik olsa da, yangın mevsimi 
bittikten sonra, ormanlarda yapılacak çok sayıda iş 
bulunmaktadır. Esasen bu işler, bir şekilde taşeron 
veya orman köylüleri eliyle yürütülmeye çalışılıyor. 
Burada, ciddi sosyal sorunları da içeren kural dışı 
çalışma usulleri yaşanmaktadır. Oysa devletin, bu 
noktada örnek olması daha uygundur. Geçici işçi-
lerimiz, yılın tamamında çalıştırılmalıdır. Böylelikle 
ormanlarımız daha bakımlı hale getirilecektir. Bu 

işçilerin tüm yıl boyunca çalıştırılması, Orman Teşkilatına ilave bir 
maliyet getirmeyecektir”

Aslan, küresel ısınmanın etkisiyle, kış döneminde de azımsanma-
yacak sayıda orman yangını çıktığını da hatırlatarak, “Yangın işçileri-
mizin iş akdi askıdayken, çıkan orman yangınlarına, masa başındaki 
işçilerle ve köy kahvelerinden jandarmanın topladığı köylülerle mü-
dahaleye çalışılıyor. Oysa 
yangın söndürme işi, nite-
likli bir iştir ve uzman işçiler 
tarafından yürütülmesi ge-
rekir. Bu yüzden, orman iş-
çilerimizin tüm yıl boyunca 
istihdamı gereklidir.” şeklin-
de konuştu.

Bu arada, Öz Orman-İş 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Mehmet Çetin, TBMM’deki 
komisyon toplantısında, 
sözkonusu raporun ayrın-
tılı teknik sunumunu yaptı. 
Toplantıya, Öz Orman-İş 
Hukuk Müşaviri Semih Te-
miz de katıldı.

KADRO MESELEMİZİ, TBMM’DE DİLE GETİRDİK
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KASKO VE KADRO TALEBİMİZİ, 
İKTİDAR PARTİSİNE BİR KEZ DAHA İLETTİK

AK Parti Halkla İlişkiler Başkanı Öznur Çalık’ı ağırlayan Hak-İş Baş-
kanlar Kurulu, çalışma hayatının genel sorunları ile Hak-İş’e bağlı sen-
dikaların kamu ve özel sektörde yaşadığı ‘emek sorunlarını’ kendisi-
ne ileterek, çözüm istedi.

Hak-İş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Halkla İlişkiler Başkanı, 
Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve yardımcılarını 16 Aralık 2014 günü 
Genel Merkezinde ağırladı. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda, Hak-İş Yö-
netim Kurulu ve bağlı sendikaların temsilcileri, çalışma hayatında yaşa-
nan sorunları, örnekleriyle birlikte anlatarak, bu sorunların çözümü konu-
sunda İktidar Partisinden eylem beklediklerini ifade ettiler.

Toplantıda konuşan Öznur Çalık, Hak-İş’in her zaman ‘emek’ ve 
‘demokrasi’den yana tavır aldığını, geçmişte demokrasiye vurulan darbe-
lere karşı çıktığını, emeğin hakkını alması için büyük mücadeleler verdiğini, 
ayrıca çok ciddi sosyal sorumluluk projelerini omuzladığını söyledi.

Öznur Çalık, 12 yıllık AK Parti iktidarı sürecinde çalışma hayatını il-
gilendiren çok önemli yasalar çıkarıldığını anımsatarak, “İş yasası dâhil 
olmak üzere özellikle yapmış olduğumuz çalışmalarda, sendikalarla ilgili 
iş yerlerinde birden fazla sendikaya üye olma hakkından tutun, esnek 
çalışma zamanlarına, tehlikeli, az tehlikeli ve çok tehlikeli olarak yapmış 
olduğumuz ayrıma kadar, işveren ile işçi sendikalarımız arasındaki diya-
loglarımızın oluşturulmasından tutun, hem işçinin, hem işverenin hakla-
rının savunulması için yapmış olduğumuz çalışmalara kadar, yapılanlar 
herkesin malumudur.” şeklinde konuştu.

Çalık, çalışma hayatının sorunlarını, bizzat taraflarıyla görüşerek, ye-
rinde tespit etmek istediklerini de belirterek, yürütülecek diyalogun ku-
rumsallaştırılmasını ve devamlılığını sağlayacaklarını bildirdi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplantıdaki konuşmasında, 
sorunları ve önerileri sadece dinlemekle kalmayıp, yapılması gerekenle-
rin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, “Hak-İş ailesi olarak, bu tür 
ziyaretleri, görüşmeleri, konuşmaları, sorunların çözümü için önemli 
bir adım olarak görüyoruz.” dedi.

Toplantıda konuşan Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş 
Genel Başkanı Settar Aslan da, iktidar partisinin ‘emeğin dertlerini’ 
dinlemesini önemsediklerini belirterek, işçilerin sendika hakkını kul-
lanması önündeki yasal ve fiilî engellerin kaldırılmasını istedi. Mevcut 
uygulamada, oda ve barolara üyeliğin zorunlu olmasına karşılık, sendi-
kalara üyeliğin suç gibi görüldüğünü hatırlatan Settar Aslan, “Bu doğru 
bir uygulama değildir. Eğer oda ve barolara üyelik zorunlu ise, sendika-
lara üyelik de zorunlu olmalıdır. Ayrıca, neden odalar ve barolar ‘tekel’ 
durumundadır? Neden onların da alternatifi yok? Sendika üyeliği de 
zorunlu hale getirilmeli, ancak sendika seçme imkânı olmalıdır.” diye 
konuştu.

Sendikal örgütlenmenin, ‘kayıtdışı ekonominin de ilacı’ olaca-
ğını anlatan Settar Aslan, örgütlenmeyi teşvik amacıyla, sendikalı işçi 
çalıştıran firmaların ürettiği ürünler için ‘sosyal etiketleme’ yapılması 
yanında, iş güvencesinin güçlü ve etkin hale getirilmesi ve daha fazla 
işçi istihdam eden ve sendikalı olan işyerlerine düşük vergi teşviki uy-
gulanmasının da yararlı olacağını sözlerine ekledi.

Toplantıda, çalışma hayatındaki sorunların müzakeresi ve çözümü 
yolunda diyalogu sürekli kılmak amacıyla, ortak bir komisyon kurulma-
sı kararlaştırıldı.

Ziyaretin ardından, Hak-İş’e bağlı sendikalar, işkollarında yaşadıkları 
ve çözüm bekleyen acil sorunları içeren birer dosya hazırlayarak, Hak-İş 
aracılığıyla AK Parti Halkla İlişkiler Başkanı Öznur Çalık’a iletti.

Öz Orman-İş Genel Yönetim Kurulu’nun, Öznur Çalık’a ilettiği dosya-
da şu görüş ve bilgiler yer aldı:

***

ORMAN ve TARIM EMEKÇİLERİNİN 
SORUNLARI ve BEKLENTİLERİ

Öz Orman-İş Sendikamız, 01 numaralı ‘Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve 
Orman İşkolu’nda faaliyet göstermektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın Temmuz 2014 İstatistiklerine göre; 

- İşkolumuzdaki toplam sigortalı çalışan sayısı 136.252,
- Bu işçilerin 35 bin 498’i sendikalı 
- Sendikalı işçilerin 25.075’i, yani yüzde 70.6’sı Öz Orman-İş üye-

sidir.
Genelde işkolumuzda, özelde ise muhatap olduğumuz işletmelerde 

çalışan üyelerimizin karşı karşıya bulunduğu ve çözüm bekleyen temel 
sorunlarımız şu şekilde sıralanabilir:

1- Sendikalaşma İhtiyacı:
Sendikamız Öz Orman-İş, Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Orman İşko-

lundaki sendikalı işçilerin yüzde 70’ten fazlasını temsil etse de, işkolu-
muzdaki toplam sendikalı oranının yüzde 26’da kaldığı bir diğer gerçek-
tir. İşkolumuzdaki sendikalı çalışanların tamamına yakınının kamu işçisi 
olması ise, meselenin diğer yüzüdür.

Her ne kadar, yüzde 26’lık sendikalaşma oranı, ülke genelindeki yüz-
de 10’luk oranın üzerinde olsa da, işkolundaki toplam işçilerin dört-
te üçünün, özellikle de tavuk çiftlikleri, at haraları, fidanlıklar ve balık 
çiftlikleri gibi özel sektöre ait küçük işletmelerde çalışanların, sendika 
hakkından mahrum kaldığı gözardı edilemez.

İşkolumuz, en küçük yerleşim yerleri de dâhil tüm ülke sathını kap-
samaktadır. İşkolumuzun, doğası gereği ‘kuraldışı çalışmaya’ yatkın 
olduğu gerçeğiyle birlikte düşündüğümüzde, emeğin hakkını aramada, 
‘sendika hakkının’ ne ölçüde önemli ve değerli olduğu daha iyi an-
laşılabilir.

Ülke genelindeki tüm işkollarında çalışan işçilerimiz için olduğu 
gibi, Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Orman İşkolu çalışanlarımız için 
de, sendikal örgütlenmeyi kolaylaştıracak ve teşvik edecek yasal ve 
idarî düzenlemelerin yapılması önemli bir ihtiyaçtır.

2- OGM Yangın Müdahale Araçlarının Kasko İhtiyacı:
Kamudaki genel uygulama çerçevesinde, Orman Genel Müdürlüğü-

müz tarafından, orman yangınlarına müdahalede kullanılan arazöz ve 
diğer araçlara kasko sigortası yapılmamaktadır. Oysa çıkan bir or-
man yangınına yapılacak ilk müdahale, saatlerle değil dakikalarla ifade 
edilmektedir. Yani, bir polis aracı veya cankurtaran için zamanla yarış 
ne ise, yangına ilk müdahaleyi yapan OGM araçları için de aynı şeydir. 
İlaveten, yangına müdahale araçları, sadece trafiğe uygun asfalt yol-
larda değil, asfalt kaplaması olmayan, yokuşlu, inişi, virajı son derece 
tehlikeli olan, hatta keçiyolu tabir edilen yollarda görev yapmaktadır.

Geride kalan dönemde, yangına ilk müdahaleyi yapmak üzere yola 
çıkan ve işin doğası gereği hız yapan veya güvenli olmayan yol şartla-
rında ‘acil’ hizmet gören OGM araçlarımız, zaman zaman kazalara ma-
ruz kalmıştır. Doğal olarak, normalin dışındaki şartlarda yürütülen bu 
hizmet sırasında, arazide geçerli olmayan genel trafik kurallarına göre 
yapılan ‘hata değerlendirmeleri’, çoğu zaman o araçları kullanan 
işçilerimizin aleyhine tecelli etmektedir. Oysa o arkadaşlarımız, kendi 
istekleri doğrultusunda hatalı sürüş yapmayıp, işin gereğini yerine ge-
tirmektedir. 

Buna rağmen, bu işçilerimiz, kazalarda meydana gelen hasarları kar-
şılamak gibi, altından kalkamayacakları yüklere maruz kalabilmektedir. 
Bir arazözün fiyatı, 500-600 bin TL’yi bulmaktadır. Herhangi bir kaza 
meydana geldiğinde, aracı kullanan işçimiz, yüzbinlerce liralık ödeme 
yükü altında kalmaktadır. Oysa, büyük bir bölümü zaten yılın yarısında 
işsiz kalan bu arkadaşlarımızın, aldıkları ücretle bu hasarları karşılama-
ları mümkün değildir.

OGM’nin, hiç değilse yangına ilk müdahaleyi yapan bu araçlar için 
‘kasko sigortası’ yaptırması yönündeki çabalarımız, kamudaki genel 
‘kasko yaptırmama’ uygulamasına takılmaktadır.

Yaptıkları görevin niteliği dikkate alınarak, belediye itfaiye 
araçları ve 112 acil cankurtaranlarında olduğu gibi, OGM yan-
gın müdahale araçlarına kasko yaptırılması önündeki engelle-
rin kaldırılması, isabetli olacaktır.
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3- Geçici İşçilik ve Kadro Sorunu:
Orman Genel Müdürlüğü Teşkilatımız, ülkemiz yüzölçümünün yaklaşık 

üçte birlik bir bölümünde, diğer bir ifadeyle 22.7 milyon hektarı aşan bir 
alanda hizmet yürütmektedir. Akdeniz kuşağında yer almamız hasebiyle, 
bu 22.7 milyon hektarlık orman varlığımızın yüzde 65’i, yangına birinci 
derecede hassas niteliktedir. Yani, orman varlığımızı korumak ve geliştir-
mek için, çok daha fazla emek harcamamız gerekmektedir.

Halihazırda Orman Genel Müdürlüğü teşkilatımızda, 9.500 kadarı geçi-
ci olmak üzere, 22 bin dolayında işçimiz hizmet vermektedir. OGM Teş-
kilatımızın kronik hale gelmiş ve acil çözüm bekleyen sorunlarından biri, 
‘kadro’ sorunudur. Bu sorunun ana kaynağı ise, Orman Teşkilatındaki 
işçi kadrolarının ‘kişiye özel’ olmasıdır. Yani kadrolu bir işçi emekli ol-
duğunda veya herhangi bir sebeple işten ayrıldığında, onun yerine ‘kad-
rolu’ işçi alınamamaktadır.

Bu kronik sorunu aşmak amacıyla, o dönem Başbakanımız olan, şim-
diki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri 
ve şu anki Hak-İş Onursal Başkanımız, TBMM İdare Amiri ve Çorum 
Milletvekilimiz Sayın Salim Uslu’nun da destek ve gayretleriyle, 2007 
yılında kabul edilen 5620 Sayılı Kanunla bir düzenleme yapılmıştı.

O düzenlemeyle, kamudaki diğer kurumlarla birlikte, OMG’de çalışan 
ve son bir yıl içinde fiilen 6 ay çalışma süresini doldurmuş geçici işçile-
rimize kadro imkânı sağlanmıştı. O dönemde OGM’de hizmet veren 13 
bin dolayındaki işçimiz de dâhil olmak üzere, kamudaki 216 bin geçici iş-
çimiz kadroya kavuşmuştu. OGM’deki işçilerimizden, 6 ay çalışmış olma 
şartını taşımayan 500 kadar işçimiz kadrodan yararlanamamıştı.

Emeklilik ve diğer sebeplerle ayrılan işçilerin yerine, OGM, ancak Ma-
liye Bakanlığı vizesiyle geçici işçi alabilmektedir. Çeşitli sebeplerle her yıl 
hizmetten ayrılan 800 dolayındaki işçimizin kadrosu da iptal olmaktadır. 
Kadro imkânı elde ettiğimiz 2007’den bu yana geçen 7 yıllık süre içinde, 
OGM’deki kadrosuz-geçici işçilerimizin sayısı 9.500’e ulaşmış bulunmak-
tadır. Bu sayı, OGM çalışanı işçilerin yarısına yaklaşmaktadır. Durumun 
bu şekilde sürmesi halinde, muhtemelen 5-10 yıl içerisinde, OGM’de 
kadrolu işçi kalmayacaktır.

Kadrosuz-geçici işçilerimiz, 5620 Sayılı Yasa gereği, yılın en fazla 5 ay 
29 günlük bölümünde çalıştırılabiliyor; yılın kalan yarısında ise iş akitleri 
askıya alınıyor. 6 ay çalışıp, sonra işsiz kalan birini, hiç bir işveren işe al-
mak istemiyor. Çünkü o işçinin, 6 ay sonra eski işine döneceğini biliyor. 
Bu yüzden, kadrosuz-geçici işçilerimiz, yılın 6 ayında elde ettikleri gelirle, 
12 ay boyunca geçinmek zorunda kalıyor. Dahası, bu işçilerimiz, yılın ya-
rısında sigorta primleri ödenmediğinden, emeklilik için gerekli olan prim 
gün sayılarını tamamlamakta bile zorlanmaktadır.

Diğer taraftan, Orman Teşkilatımızda, yılın 12 ayı boyunca çalışmalar 
ve hizmet devam etmektedir. Geçici işçilerimizin hizmet akitlerinin askıda 
olduğu dönemlerde, OGM, hizmet alımı yoluyla işleri yürütmeye çalış-
maktadır. Ormanlarımızda; yangın sezonu bittikten sonra, temizlik, teras-
lama, bakım, fidan üretimi, fidan dikimi, yangın yolu açma gibi hizmetler 
devam etmektedir. 

Hatta Orman Genel Müdürlüğü, kışın 
kapanan köy yollarının açılmasının yanı-
sıra, sel ve diğer doğal afetlerde, valilikler 
tarafından kendisine verilen ilave görev-
leri de yerine getirmektedir. Dolayısıyla 
Orman Teşkilatındaki hizmetler yıl bo-
yunca devam etmektedir. Kaldı ki, küre-
sel ısınmanın da etkisiyle, orman yangın-
ları sadece yaz aylarında değil, yılın her 
döneminde meydana gelebilmektedir. 
Nitekim geçtiğimiz yıl kış döneminde, 
başta Uludağ olmak üzere, birçok yerde 
meydana gelen orman yangınları, bu tezi 
doğrulamaktadır.

Halihazırda, Orman Genel Müdürlüğü envanterinde, gerek or-
man yangınlarıyla mücadele ve gerekse karla mücadele hizmetle-
rini yürüten (hizmet vasıtaları hariç); 

- 467 yangın ilk müdahale aracı, 
- 1.237 arazöz, 
- 69 treyler, 
- 184 dozer, 
- 17 ekskavatör, 
- 17 loder ve 
- 156 greyder ile sair araçlarla birlikte 
- Toplam 2.147 araç bulunmaktadır. 

Bu araçların önemli bir bölümünü, yılda 5 ay 29 gün çalıştırılan kadro-
suz-geçici işçilerimiz kullanmaktadır.

Toparlamak gerekirse;
• Temel ormancılık ve yangınla mücadele faaliyetleri, mevsimlik iş-

ler olmayıp, yılın 12 ayı yapıldığından,
• Orman Teşkilatında toplam 2.147 ağır iş ve hizmet makinasının atıl 

kalmayıp, tüm yıl boyunca hizmet yürütebilmesi ihtiyacından,
• Uzun süredir kadrolu işçi alınmadığı için OGM bünyesindeki kadrolu 

işçilerin yaş ortalamasının yükselmesinden (yüzde 20’si 50 yaşın üzerin-
de),

•  Buna karşılık geçici-mevsimlik çalışan işçilerin yaş ortalaması 35’in 
altında olup, ormancılık faaliyetlerine daha yatkın olduklarından,

• Taşeron tarafından çalıştırılan işçilerin, sürekli çalıştırılmamalarından 
dolayı eğitim, bilgi ve deneyimlerinin eksik olduğu gerçeğinden,

• ILO sınıflandırmasına göre, ormancılık faaliyetleri ‘ağır ve tehlikeli’ 
işler sınıfında yer alıp, eğitimi yeterli olmayan geçici işçilikle yürütülmesi 
doğru olmadığından,

• Kadrosuz-geçici işçilerimizin kadroya geçirilmesiyle, ağaçlandırmada-
ki yıllık 250 bin hektar hedefinin üzerine çıkılabileceğinden,

• Tüm bu üretim faaliyetleri yanında, genç ve verimli çağlarında, sene-
nin yarısında işsiz ve aşsız kalan emekçilerimizin ve onların geçindirdiği 
ailelerin, yıl boyunca işe ve aşa kavuşturulmasının getireceği manevî ka-
zançlar her şeyin üzerinde bulunacağından,

Geçici statüde çalışmakta olan orman işçilerimize kadro ve-
rilmesi; bu kadroların ‘işçiye’ değil, ‘norm kadro’ olarak ku-
ruma verilmesi, bu alandaki sorunun çözümüne büyük katkı 
sağlayacaktık.

Şunu da unutmamak gerekir ki; geçici orman işçilerimize 
kadro verilmesi, kuruma veya Maliye’ye ilave bir malî yük ge-
tirmeyecektir. Zira bu işçilerimizin iş akdi askıda olduğu dö-
nemlerde, işlerin yürütülebilmesi için ‘hizmet alımına’ ödenen 
bedel, bu işçilerimize ödenecek ücretten daha az değildir.

Yukarıda gerekçeleriyle izah ettiğimiz üzere;
• İşkolumuzda, özel sektör de dâhil sendikal örgütlenmeyi 

kolaylaştıracak yasal ve idarî düzenlemelerin yapılması,
• OGM’de hizmet veren yangın müdahale araçlarına kasko 

yapılmasına imkân sağlanması,
• 5620 Sayılı Yasada değişiklik yapılarak, geçici statüde ça-

lıştırılan orman yangın işçilerimize kadro verilmesi konusunda 
gereğini arz ve talep ederiz. 

Öz Orman-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen Hak-İş heyetin-
de, Yönetim Kurulu üyelerinin yanında, bağlı sendikaların genel baş-
kanları yer aldı. Kabulde, Çalışma Bakanı Çelik de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 29 Ocak 2015 tarihinde 
ziyaret eden Hak-İş heyetinde; Genel Başkan Mahmut Arslan, Genel 
Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, diğer 
Genel Başkan Yardımcıları Cengiz Gül ve Mehmet Şahin, Genel Sek-
reter Dr. Osman Yıldız ve bağlı sendikaların genel başkanları yer aldı.

Hak-İş heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyareti sırasında; Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları 
Yiğit Bulut ve Cemil Ertem ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdü-
rü Hasan Doğan da hazır bulundu.

Genel Başkan Mahmut Arslan, ziyaret sırasında, çalışma hayatı-
nın genel sorunları ve emeğin beklentileri konusunda bilgiler verdi. 
Arslan, halkın oylarıyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olmasından do-
layı Erdoğan’ı kutlayarak, “Ülkemizin, bölgesinde ve dünyada sizin 
liderliğinizde etkin, saygın, oyun kurucu, gündem belirleyici bir ülke 
olduğu gerçeği daha da pekişeceğine inanıyoruz.” dedi.

Hak-İş’e bağlı sendikaların başkanları, ziyaret sırasında, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’a, başta taşeron yasası, madenler, iş sağlığı ve güven-
liği, örgütlenme, geçici işçiler, kıdem tazminatı, kayıt dışılık ve işsizlik 
olmak üzere, kendi işkollarında yaşanan sorunlara dair bilgi aktardı.

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan da, Orman Teşkilatında 
çalışan 9 bini aşkın geçici işçinin kadro sorunu hakkında Cumhur-
başkanı Erdoğan’a bilgi vererek, tüm işçilerin kadrolu yapılması ve 
12 ay boyunca istihdam edilmesinin, ülke ekonomisine de önemli 
katkı yapacağını anlattı.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı Hak-İş’in 22 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 
13. Olağan Genel Kuruluna davet etti.

HAK-İŞ HEYETİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I ZİYARET ETTİ

ERİTRELİ SENDİKACILAR ÖZ ORMAN-İŞ’TE
Öz Orman-İş’i ziyaret eden Eritre Ulusal İşçi Sendikaları Konfede-

rasyonu temsilcileri, karşılıklı ilişkileri geliştirme isteğini dile getirdiler.

Hak-İş Konfederasyonunun misafiri olarak Türkiye’de bulu-
nan Eritre Ulusal İşçi Sendikaları Konfederasyonu (NCEW) yö-
neticileri, Öz Orman-İş Genel Merkezini ziyaret ederek, Genel 
Başkan Settar Aslan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.

NCEW Yönetim Kurulu üyesi Abdulhamid İbrahim, 
Türk sendikalarıyla i l işkileri geliştirmek ve karşıl ıklı de-
neyimleri paylaşmak istediklerini, bu amaçla 2012’de 

Hak-İş ile işbirliği anlaşması imzaladıklarını belirterek, tarım 
işkolunda faaliyet gösteren sendikalarının da Öz Orman-İş ile 
ikili işbirliği anlaşması yapma arzusunda olduğunu söyledi.

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan da, Eritre ile Tür-
kiye arasında tarihten gelen bağlar bulunduğunu hatırlatarak, 
işçi kuruluşları arasındaki ilişkileri geliştirmenin de önemli ol-
duğunu bildirdi. Aslan, Eritreli tarım-ormancılık sendikasıyla 
işbirliğini güçlendirmeyi arzuladıklarını da kaydetti.
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Öz Orman-İş’in, Tür-
kiye’ nin de taraf oldu-
ğu, Birleşmiş Milletler 
Çölleşmeyle Mücade-
le Sözleşmesi’ne Sivil 
Toplum Kuruluşu ola-
rak taraf olmak üzere 
yaptığı akreditasyon 
başvuruna ön onay 
verildi.

Türkiye, 1994 tarihli 
bu sözleşmeye, 16 Ma-
yıs 1998 tarihli Resmi 
Gazete ’de yayımla-
nan 98/11003 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kara-
rıyla taraf oldu.

BM Çölleşmeyle 
Mücadele Sözleşmesi 
(UNCCD) 12. Taraf-
lar Konferansı (COP 

12), 12-24 Ekim 2015 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşecek. 
Türkiye’de ilk defa yapılacak olan bu toplantıya, yeryüzündeki 200 
ülkeyi temsilen 7 bin delegenin katılması bekleniyor. Konferansın, 
Ankara Ticaret Odası’na ait Congresium Kongre Merkezi’nde yapıl-
ması planlandı.

Hazırlıkları Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla 
Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen konferansa, Dışiş-
leri Bakanlığı da etkin şekilde katkı veriyor.

COP 12 Konferansı kapsamında gerçekleştirilecek olan; CRIC, 
CST, Bakanlar ve Parlamenterler Toplantıları yanında İş Forumu ve 
STK Toplantıları da, Türkiye’deki ilgili taraflar açısından son derece 
önemli fırsatlar içeriyor.

Konferans hazırlıkları devam ederken, UNCCD İcra Direktörü 
ve BM Genel Sekreter Yardımcısı Monique Barbut başkan-
lığında bir heyet, lojistik işleri görüşmek üzere, 12-16 Ocak 2015 
tarihlerinde Ankara’yı ziyaret etti. Öz Orman-İş, bu ziyaret sırasında 
BM heyetine bir yemek verdi. Öz Orman-İş Genel Başkanı Set-
tar Aslan da, BM Genel Sekreter Yardımcısı Monique Barbut ile 
bir görüşme yaptı. Görüşmede, Türkiye’nin de tarafı olduğu Çölleş-
meyle Mücadele Sözleşmesine, bir STK olarak Öz Orman-İş’in nasıl 
bir katkıda bulunabileceği üzerinde duruldu.

Görüşme sırasında BM Genel Sekreter Yardımcısı Barbut’a Öz 
Orman-İş hakkında bilgi veren Settar Aslan, ayrıca Türkiye’deki ta-
rım ve orman emekçilerinin çalışma şartlarını, sektörel sorunları, üye 
işçilerin doğa ile mücadelesini, çölleşmeyle mücadele için üye işçiler 
tarafından sahada yürütülen çalışmaları, geçici işçilik sorununu ve 
bu konularda Öz Orman-İş’in verdiği mücadeleyi anlattı.

Genel Başkan Settar Aslan, Öz Orman-İş’in, BM’nin de deste-
ğiyle, Türkiye’deki tarım-orman emekçilerine yönelik, çölleşmeyle 
mücadele ve ormancılık konularında farkındalık yaratma amaçlı 
eğitimler düzenlemeyi planladığını bildirdi. Aslan, Öz Orman-İş’in, 
COP 12 Konferansı için 12-24 Ekim 2015 tarihlerinde, çoğunluğu 
Afrika’dan olmak üzere 20 ülkeden Ankara’ya gelecek olan, tarım-
ormancılık işkolundan 40 delegeyi misafir etmeyi planladığını da 
sözlerine ekledi.

UNCCD İcra Direktörü ve BM Genel Sekreter Yardımcısı Monique 
Barbut da, Öz Orman-İş’i tanımaktan memnun olduğunu ve COP 
12 Konferansına gösterdiği duyarlılığı takdir ettiğini bildirdi.

ÖZ ORMAN-İŞ’E AKREDİTASYON
Öte yandan, 22 Ocak 2013 tarihinde yapılan, UNCCD COP 12 

Sivil Toplum Örgütleri Hazırlık Toplantısı’na, Öz Orman-İş’in de 
içinde yer aldığı; orman, arazi, doğal kaynak yönetimi, su, çevre, 
iklim gibi konularda faaliyet gösteren dernek, vakıf, 
kooperatif, sendika, oda, birlik ve platform gibi STK’lar katıldı.

Öz Orman-İş adına, Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar ve Dış 
İlişkiler Sorumlusu Benül Sözer’in katıldığı toplantıda, COP 12’ye 
katılacak STK’ların BM nezdinde akredite olması gerektiği bilgisi ve-
rildi. Toplantıda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çölleşme ve Eroz-
yonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi Avcı, Öz Orman-İş’in yaptığı 
başvuru için ‘ön akreditasyonun’ geldiğini açıkladı.

Toplantıda konuşan Öz Orman-İş Genel Eğitim Sekreteri Musta-
fa Çınar, küreselleşmeyle birlikte sendikacılık anlayışının da değiş-
mesi gerektiğini belirterek, “Sendikamızın görevi, sadece toplu iş 
sözleşmesi imzalamaktan ibaret değildir. Dünyayı etkileyen önemli 
bir sorun olan çölleşme konusunda, tarım orman emekçilerimizin 
konunun önemine dair farkındalıklarını arttırmak adına öncü ol-
mak istiyoruz. COP 12’de STK’ların etkin katılımıyla ilgili bildi-
rimizi tüm dünyaya sunacağız. Ayrıca, eğitim seminerlerimizde, 
çölleşme ve bunu etkileyen faktörlerle ilgili sunumlar gerçekleştire-
ceğiz.” şeklinde konuştu.

ÖZ ORMAN-İŞ 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER PLATFORMUNDA
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L20 AÇILIŞ TOPLANTISI YAPILDI
Türkiye’nin dönem başkanlığındaki G20 kapsamında işçile-

ri temsil etmek üzere oluşturulan ve Organizasyonu Türk-İş, 
Hak-İş ve DİSK tarafından yürütülen ‘Emek 20’ (L20) çalış-
maları resmen başladı.

L20 Türkiye Başkanlığı Başlangıç toplantısı, “İstihdam Yara-
tan Büyüme, Adil Ücretler ve Kapsayıcı Kalkınma” başlığıyla, 
4 Şubat 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan’ın da katıldığı toplantıya; Hak-İş Ge-
nel Başkanı Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcısı ve Öz 
Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan ve Hak-İş Yönetim Kuru-
lu üyeleri, bağlı sendikaların Genel Başkanları, Türk-İş Genel 
Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TİSK 
Yönetim Kurulu Başkanı Yağız Eyüboğlu, G20 Türkiye Şerpası 
Ayşe Sinirlioğlu, ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow, TUAC 
Genel Sekreteri John Evans, ILO Cenevre Genel Müdür Yar-
dımcısı Anna Biondi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Erhan Batur, TEPAV Ticaret Çalışmaları 
Merkezi Direktörü Bozkurt Aran, G20, B20, T20 ve C20 tem-
silcileri ile çok sayıda uzman ve basın mensubu katıldı.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, toplantının açılışında yaptığı ko-
nuşmada, L20 toplantısını organize eden TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK 
Genel Başkanlarına teşekkür ederek, L20 toplantısın önemine dikkat 
çekti. Babacan, G20’nin temel platform olduğunu, G20’de alınan 
kararların dünyada yakından takip edildiğini ifade ederek, G20’nin 
tüm paydaşlara açılması gerektiğini belirtti. Babacan, G-20’de başlat-
mak istedikleri yeni yapının W20 (kadın 20) olduğunu kaydederek, 
“Özellikle kadınların iş dünyasındaki rolünün ve etkinliğini arttırmaya 
yönelik yaptığımız bu çalışma, dünyada genel kabul gördü.” dedi.

Dünya genelinde işsizlik rakamları umut verici olmadığını ifa-
de eden Babacan, “Özellikle genç işsizlik bazı ülkelerde yüzde 
50’i aşmış durumda. Bir de çok uzun süreli işsizler var. Bir yıl-
dan uzun süre işsiz kalanları tekrar işgücü piyasasına geçmek 
oldukça zor. Her şeyin başında da güven sorunu var. Güven 
olmayınca yatırım ortamı sağlanamıyor. Bir ülkede öngörü-
lebilir bir ekonomi ortamı yoksa yatırım yapılmıyor, yatırım 
yapılmayınca istihdam imkânları da doğmuyor. Türkiye, istih-
damı yüzde 10’un üzerinde artıran iyi ülkeler arasında. Kadın-
ların işgücüne katılım oranında da iyileşmeler var. Üniversite 
mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 70’lere ulaştı. 
Son 3 yıllık performansa bakıldığında kadınların işgücüne ka-
tılım oranı yüzde 48.” dedi.

Toplantıda konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
L20’nin tüm dünyayı ve G20’yi doğrudan ilgilendiren bir yapı 
olduğunu belirterek, “Üç konfederasyon birlikte bir irade orta-
ya koyup, G20 Deklarasyonu’nda ve somut çıktılarında çalış-
ma hayatına ilişkin isteklerimizin yer alması için yoğun bir lobi 
faaliyeti içerisinde gireceğiz. ITUC ve TUAC’ın destekleri ile 
Türkiye’nin G20 konusunda büyük bir başarıya imza atmasını 
sağlayacağız” dedi.

Arslan, konuşmasında; taşeronlaşma, istihdam ve işsizlik, 
mesleki eğitim ve beceriler ile büyüme gelir dağılımı ve kayıt-
dışı çalışma sorunlarını da dile getirdi.

Toplantı ‘L20 Türkiye Bildirisi’nin okunmasıyla sona erdi.
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Ortak değerler ve ortak hedefler etrafında toplanmak, teşkilatçılığın 
çıkış noktasıdır. Evet, insanları bir araya getiren ‘müşterek’; manevî 
değer yargıları olabileceği gibi, maddî hak arayışları da olabilir. Nite-
kim sendikacılık; emekçilerin, emeğinin hakkını savunmak ve elde et-
tiği hakları korumak amacıyla örgütlenmesidir.

Hak mücadelesi, teşkilatlanmış bir çabayı gerektirdiği gibi, aynı za-
manda bazı ilke ve temeller üzerinde şekillenmelidir. Bir işçi teşkilatının, 
üzerinde şekilleneceği temel ilkelerin başında; barış ve kardeşlik, hak ve 
özgürlükler, adalet, refah ve saygınlık gelmelidir. Bizim devlet geleneği-
miz, “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” felsefesi üzerinde yükselmiştir. 
Yani, her şey insanın rahatı, huzuru, mutluluğu ve geleceği içindir. 

Öz Orman-İş, emek, ekmek ve demokrasi mücadelesindeki gücünü, 
üyelerinden ve ailelerinden alır. Mücadelesini yürütürken; tüm üyeleri 
için daha müreffeh yaşamaya fırsat verecek bir ücret düzeyini yakalama-
yı hedefler. Herhangi bir ayrımcılık gözetmeden tüm üyelerini bir, bütün 
ve değerli kabul eder. Onları, ‘Yaratan’dan ötürü sevmeyi’ ilke edinir.

Yaşadığımız çağ, örgütlü mücadeleyi gerektirmektedir. Bugünün 
endüstri ilişkilerinde, hiç bir çalışan, emeğinin hakkını, tek başına mü-
cadele ederek alamaz. Ne kadar nitelikli olursa olsun, işletmeler için, 
hiç bir çalışan, tek başınayken ‘vazgeçilmez’ değildir. O bakımdan, 
hakkını ferdî mücadelesiyle elde etmeye çalışanlar, bunda başarılı 
olamayacağı gibi, işini kaybetme tehlikesiyle de karşı karşıyadır.

Diğer taraftan, emek örgütleri, hedefledikleri üst değerlere, tesa-
düfen ulaşamazlar. Bunun için; planlı ve disiplinli çalışmanın yanında, 
mensupların birlik-beraberliği ile teşkilat ve üyelerin karşılıklı güve-
nine ihtiyaç vardır. Üye ile teşkilat arasındaki karşılıklı güven, ortak 
mücadelenin mihenk taşıdır. Teşkilat, mensuplarının güven ve moral 
desteğiyle yol alabilir. Bu bakımdan, üyeleriyle, karşılıklı güvenini en 
üst düzeyde sağlayacak bir iletişim dili bulmalıdır. Üyeler de, çevrede-
ki muhalif ve hasım odakların ortaya atacağı fitne tohumlarına itibar 
etmemeli; kimin yaydığı belli olmayan dedikodular yerine, teşkilatın-
dan alacağı doğru bilgilere göre hareket etmelidir.

Örgütlü mücadelenin olmazsa 
olmazlarından biri de, ‘tabanın ira-
desini’ yönetime yansıtmaktır. Ör-
neklerini çok gördük: Birçok örgütlü 
yapı, mensuplarına yabancılaştığı, 
onların iradesinden uzaklaştığı için irtifa kaybetti; hatta silinip gitti. 
Emek mücadelesi, aynı zamanda bir ‘demokrasi mücadelesi’ dir. Ve 
kendi içinde de demokratik gelenekleri oluşturmadan başarıya ula-
şamaz.

Peki, kendi içindeki demokrasinin belirgin alâmeti ne olabilir? Sa-
dece, teşkilat ve merkez yöneticilerini genel kurullarda seçiyor olmak 
yetmez. Aynı zamanda, tüm teşkilatın geleceğini, hak ve hukukunu 
ilgilendiren kararları alırken ‘istişare’ düzenini kurmak ve sağlıklı şe-
kilde çalıştırmak da elzemdir. Öz Orman-İş, başta Toplu İş Sözleşmesi 
hazırlıkları başta olmak üzere, üyelerinin hak ve menfaatlerini ilgilen-
diren her konuda, istişareye büyük önem vermektedir. 

Nitekim, geride kalan süreçte orman emekçilerimiz için 4 dönemdir 
ve tarım emekçilerimiz için ilk defa imzalanan Toplu İş Sözleşmeleri-
nin müzakere taslakları, üyelerimizin görüş ve önerilerini alarak ge-
len temsilcilerimizle istişare edilmek suretiyle hazırlanmıştır. Sözleş-
melerde elde ettiğimiz başarılar ise, bu istişare düzeninin ne ölçüde 
amacına ulaştığını göstermektedir.

Başarıya ulaşmada bir diğer husus, işkolumuzdaki ‘güç birliğinin’ 
sağlanmasıdır. Öz Orman-İş, geride kalan 2 yılda yürüttüğü örgütlen-
me çabasıyla, orman emekçilerini, tarım emekçisi kardeşleriyle bü-
tünleştirme yolunda hayli mesafe almıştır. Halihazırda, işkolumuzun 
en güçlü sendikası olan Öz Orman-İş, bütün tarım ve orman emek-
çilerinin tek ve güçlü bir çatı altında toplamasının, hak ve özgürlük 
mücadelemizi daha da güçlü kılacağına inanmaktadır. Orman ve ta-
rım emekçilerinin el ele verip, güç birliği yapması; şu anda sendika ve 
toplu sözleşme hakkına erişemeyen emekçilerimiz için de umut ışığı 
olacaktır.

TEŞKİLATÇILIK ve ÖRGÜTLÜ MÜCADELE

Zeki Sungur KIZILKAYA
Genel Teşkilat SekreteriYönetici Köşesi

Şube Kongresi için İzmir’de bulunan Öz Orman-İş Genel Başkanı 
Settar Aslan, İhlas Haber Ajansı’na bir mülakat verdi. 

İHA Muhabiri Ceren Atmaca’nın sorularını cevaplayan Settar As-
lan, orman işçilerinin en büyük sorununun kadro meselesi olduğu-
nu, kurumda norm kadro bulunmadığından, emekli olan kadrolu 
işçinin yerine geçici işçi çalıştırıldığını ve bu yüzden bir süre sonra 
Orman Teşkilatında kadrolu işçi kalmayacağını anlattı. Aslan, “Or-
man Teşkilatında senenin 12 ayı boyunca yapılacak iş bulunmasına 
rağmen, işçilerimizin 9 binden fazlası geçici statüde, yılın 5 ay 29 
gününde çalıştırılıyor. Biz Orman Teşkilatımıza norm kadro verilme-
sini, tüm işçilerin yıl boyunca çalıştırılmasını ve emekli olan işçinin 
yerine, kadrolu işçi alınmasını istiyoruz.” diye konuştu.

Aslan, kadro sorununun çözülmesi için, 5620 sayılı yasanın değiş-
tirilmesi gerektiğini de belirterek, “Yasa değişmedikçe kadro sorunu 
bitmez.” dedi.

Settar Aslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirle-
nen yeni asgari ücretin yetersiz olduğunu belirterek, “Öncelikle As-
gari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının demokratikleştirilmesi 
gerekir. Komisyonda Hükümet ve işverenlerin 10 kişiyle, işçilerin 
5 kişiyle temsil edilmesi yanlıştır. Ayrıca komisyonda işçi kesimini 
tek başına Türk-İş’in temsil etmesini de demokratik bulmuyoruz. 
Ekonomik ve Sosyal Konsey’de yer alan tüm işçi konfederasyonla-
rı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda da temsil edilmelidir.” dedi. 

Aslan, asgari ücre-
tin vergiden muaf 
tutulması ve net 
olarak belirlenme-
si gerektiğini bil-
dirdi.

Son yıllarda ar-
tan iş kazalarını 
da değerlendiren 
Genel Başkan Set-
tar Aslan, şunları 
söyledi:

“İş kazaları, öncelikle bir eğitim meselesidir. Güvenli çalışma eğiti-
mini okuldan itibaren vermeliyiz. Bir de işverenler, iş güvenliği ted-
birlerini bir maliyet unsuru gibi görüyor. Oysa hiç bir maliyet unsu-
ru, insan hayatıyla kıyaslanamaz. İş kazalarının ekonomik maliyeti, 
bu kazaları önlemek için alınacak tedbir maliyetinin tam 5 katıdır. 
İşverenlerin bu hesabı da yapması lazım.”

Genel Başkan Settar Aslan, İHA’nın sorularını cevapladı:

“YASA DEĞİŞMEDİKÇE KADRO SORUNU BİTMEZ”
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Hak-İş’in, sendikalarda 
kadın katılımını arttırmak 
amacıyla yürüttüğü eğitim 
programının sekizincisi 
Ankara’da yapıldı. Prog-
ram açılışına; TBMM İda-
re Amiri Salim Uslu, AK 
Parti Halkla İlişkiler Baş-
kanı Öznur Çalık, Meclis 
Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu Başkanı İlk-
nur İnceöz ile Genel Baş-
kanımız Settar Aslan da 
katıldı.

Konfederasyonumuz 
Hak-İş Kadın Komitesi tarafından yürütülen ve kadınların sendi-
kalardaki etkinliğini yükseltmeyi hedefleyen ‘Sendikal Harekete 
Kadın Katılımını Arttırma Projesi’nin sekizinci ayağı Ankara’da 
gerçekleştirildi. Toplantının açılışına; Hak-İş Onursal Başkanı, TBMM 
İdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti Halkla İlişki-
ler Başkanı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, TBMM Kadın-Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Aksaray Milletvekili İlknur İn-
ceöz, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardım-
cıları; Genel Başkanımız Settar Aslan, Mustafa Toruntay ve Cengiz 
Gül ile OLEYİS Genel Başkanı Vedat Böke de katıldı.

Hak-İş Kadın Ko-
mitesi Başkanı Jülide 
Sarıeroğlu’nun açış ko-
nuşmasıyla başlayan top-
lantıda; Arslan, İnceöz, 
Çalık ve Uslu birer konuş-
ma yaptı.

Toplantının seminer bö-
lümünde ise; Hak-İş Kadın 
Komitesi Başkan Yardım-
cıları Arife Aktan, ‘Sen-

dikal Harekete Kadın Katılımını Artırma Projesi’ ve Melike 
Özmen, ‘Hak-İş Kadın Stratejisi’, Gazi Üniversitesi Öğretim Gö-
revlisi Gizem Yaşar Tutar, ‘Çalışma Hayatında, Sendikalarda 
Kadın ve Sorunlar’ ve ‘Çalışma Hayatında Haklar ve Ka-
dın’, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müşaviri Ayşe Keşir, ‘Ça-
lışma Hayatında Kadınların Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm 
Politikaları’ ve ‘Kadın, Sendikalar ve İletişim, Sosyal Medya 

Araçlarının Güvenli 
Kullanımı’, Araştırmacı 
Yazar Sevda Türküsev, 
‘Kadın = Anne-Eş-
Çalışan Sendikacı: 
İş-Aile-Sosyal Yaşam 
ve Sendikal Hayatı 
Uyumlaştırma Yön-
temleri’ ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı ÇASGEM Uzmanı 
İsmail Akgün de, ‘Mob-
bing ve Mobbingle Mücadele Yöntemleri’ konulu birer sunum 
yaptı. 

Daha sonra, toplantıya katılan kadın işçilerin soruları, sunum ya-
pan uzmanlarca cevaplandı.

Hak-İş’e bağlı sendikaların Ankara çevresindeki üyelerinden çok 
sayıda kadın emekçinin katıldığı ‘8. Sendikal Kadın Eğitim 
Programı’na, Öz Orman-İş Kadın Komitesi üyeleriyle birlikte 20 
kadın üyemiz de iştirak etti.

Bu arada, Genel Başkanımız Settar Aslan ve toplantıya katılan ka-
dın üyelerimiz, AK Parti Halkla İlişkiler Başkanı Öznur Çalık ile bir 
süre sohbet ederek, geçici orman emekçilerimize kadro verilmesi, bu 
mümkün olmadığı taktirde çalışma sürelerinin uzatılması konusun-
daki talebimizi kendisine iletip, bu konuda destek istediler.

Toplantıda konuşan Uslu, Çalık ve İnceöz’e, Genel Başkanımız ve 
diğer Hak-İş yöneticilerince, günün anısına birer vazo takdim edildi. 
Seminer sonunda, katılımcı işçilere de birer sertifika verildi.

SENDİKAL HAREKETE KADIN KATILIMI
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Alınan tüm yasal ve kültürel önlemlere rağmen, ülkemizdeki ço-
cuk işçiliği, önemli bir sorun olarak varlığını koruyor. Konunun gö-
zardı edilen bir yanı ise; çocuk işçiliğinin, bir yönüyle ‘kadın sorunu’ 
olduğu gerçeğidir. Kız veya erkek olsa da, ailedeki her bir ‘çocuk 
işçi’, aynı zamanda ailedeki anne veya abla için bir sorundur. Çocuk 
çalışandan kaynaklanan her sıkıntı, dönüp dolaşıp, sonuçta ailede-
ki kadını hedef almaktadır.

18 yaşın altındaki tüm çocukların ekonomik faaliyeti, bir ‘çocuk 
işçiliği’dir. 4857 Sayılı İş Kanunu, 15-18 yaş arasındaki çalışanları 
‘genç işçi’ kabul etmektedir. İlgili yönetmelik ise; 14 yaşını bitirmiş, 
15 yaşını doldurmamış ve ilköğrenimini tamamlamış kişiyi ‘çocuk 
işçi’; 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi 
‘genç işçi’ olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO), ‘Çocuk Emeği’nde, 5-18 arasını temel yaş almaktadır. Dünya 
Sağlık Örgütü, 10-19 yaş grubunu ‘ergen’, 20-24 yaş grubunu da 
‘genç’ olarak tanımlamaktadır.

Diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de çocuk 
emeği yoğun olarak kullanılmaktadır. Türkiye’deki çocuk işgücü; 
esnaf, sanatkâr, sanayi işkolu ve tarımda ailesi yanında çalışmak-
tadır. Firmalar; işçilik maliyetlerini düşürmek ve işçilerin direncini 
kırmak amacıyla çocuk ve kadın işçiliğine yönelmektedir. Bunun 
yanı sıra, korunmaya muhtaç çocuklar da birçok sektörde çalıştırıl-
maktadır. Resmî denetim ve düzenlemelerden uzak, kendi çalışma 
koşullarını kendilerinin oluşturduğu bir düzende çalışan işyerleri 
için, ucuz emek, çocuk ve kadın işgücünden sağlanmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2012 Çocuk İşgücü Anketi’ne 
göre; ülkemizde 893 bin çocuk işçi çalışmaktadır. Cinsiyet bakı-
mından, çocuk işçilerin 614 bini erkek, 279 bini kız çocuklardan 
oluşmaktadır. Çocuk işçilerin 400 bini kentlerde, 493 bini kırsalda 
yaşıyor. Sektörel açıdan bakıldığında ise; çocuk işçilerin 399 bini 
tarımda, 217 bini sanayide ve 277 bini de hizmetlerde istihdam 
ediliyor. İşteki durumu bakımından ise; çocuk işçilerin 470 bini üc-
retli veya yevmiyeli işlerde, 10 bini kendi hesabına ve 413 bini de 
ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor.

2012 yılı verileri, 2006 verileriyle karşılaştırıldığında; her ne kadar 
çocuk işçi sayısında 3 bin gibi bir artış gözlense de; kentlerdeki 
rakamın 490 binden 400 bine inmesine karşılık, kırsaldaki rakamın 
400 binden 493 bine çıkması, çocuk işçiliğinde ağırlığın ‘ücretsiz 
aile işçiliği’ne kaydığını göstermektedir. Bu da, özellikle sanayi ve 
hizmetlerde, çocuk işçiliğine karşı alınan önlemlerin meyvesini 
vermekte olduğunu göstermektedir.

Yarısı Okula Gitmiyor
TÜİK’in, Türkiye’deki çocuk işçilerin eğitim durumuna dair bazı veri-

leri de şöyledir:
* 6-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 91,5’i bir okula devam eder-

ken, yüzde 8,5’i okula devam etmiyor.
* Çalışan çocukların yüzde 49,8’i okula gidiyor, yüzde 50,2’si gitmi-

yor.
* Okula devam eden çocukların yüzde 3,2’si ekonomik işlerde ve 

yüzde 50,2’si ev işlerinde çalışıyor, yüzde 46,6’sı herhangi bir faaliyet-
te bulunmuyor.

 * Okula devam etmeyen çocukların yüzde 34,5’i ekonomik işlerde, 
yüzde 38,8’i ev işlerinde çalışıyor, yüzde 26,7’si herhangi bir faaliyette 
bulunmuyor.

* 6-14 yaş grubundaki çalışan çocukların yüzde 81,8’i, 15-17 yaş gru-
bundaki çalışan çocukların yüzde 34,3’ü okula gidiyor.

Bardağın Dolu Yanı;
Toplumsal algılarımız, çocuk kabul edilecek yaştaki bireylerin, okul 

ile oyun arasında gezinmesini ‘doğru’ kabul ederken; hangi işte olursa 
olsun, çocuk ve çalışma kavramlarının yan yana getirilmesini yadırga-
maktadır. Bunun yanında, bardağın dolu tarafına baktığımızda, iyim-
ser olmak için de nedenler bulunmaktadır.

Çocukların çalışma hayatında yer almasının, kişisel ve toplumsal ba-
kımdan olumlu yanlarını şöyle sıralamak mümkündür:

• Sokakta çalışan çocukların gelecek yaşama hazırlanması
• Güç koşullar altındaki çocukların, kendileri ve toplumla barışıklık 

yetisinin gelişmesi
• Özgüven, kendisini sevme, pozitif düşünme, iletişimini güçlendir-

me, kendini iyi ifade edebilme ve duygularını kontrol edebilme yeti-
lerini kazandırma

• Sosyalleşme, beceri ve bilgi düzeyini artırma
• Aile, arkadaş grubu ve toplum içinde yaşama ve davranış kuralları-

nı öğrenme, toplumsal kültürle bütünleşme ve uyum sağlama 
Toplumsal fayda açısından bakıldığında, çocuğun çalışması; ekono-

mik üretime katkının yanında, toplum için bir kontrol süreci ve grup 
yaşamında düzenlilik sağlama gibi yararlar getirmektedir.

Çocuk işçiliğinin azaltılması, bir bakıma ailelerin refah düzeyinin 
artmasına koşut bir gelişme olmakla birlikte, diğer yönüyle de ailede 
kadının yükünün hafiflemesini sağlayacak bir olgudur.

BİR ‘KADIN SORUNU’ OLARAK ÇOCUK İŞÇİLİĞİ

Kadın Penceresinden Hale BAKKAL / Öz Orman-İş Uzmanı

EVİ YANAN ÜYEMİZE YARDIM
Ardahanlı üyemiz Aşkın Subaşı’nın evinde çıkan yangında kül olan eşya-

ları, Öz Orman-İş tarafından yenilendi.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Ardahan Orman İşletme 
Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Aşkın Subaşı’nın evinde, 20 Ekim 2014 
tarihinde yangın çıktı. Yangında, evdeki eşyaların çoğu kullanılamaz hale 
geldi.

Öz Orman-İş Genel Yönetim Kurulunun aldığı kararla, mağdur üyemiz 
Aşkın Subaşı’nın yanan eşyaları yenilendi. Öz Orman-İş Erzurum Bölge 
Temsilcisi İmdat Dallı, Bölge Mali Sekreteri Remzi Çelik ve Ardahan Or-
man İşletme Müdürlüğü İşyeri Temsilcisi Zafer Öztürk, satın alınan eşyaları 
bizzat götürüp, Aşkın Subaşı’nın evine teslim etti.

Erzurum Bölge Temsilcisi İmdat Dallı, Öz Orman-İş’in, iyi günde olduğu 
gibi, zor günde de üyelerinin yanında yer aldığını söyledi. Aşkın Subaşı da, 
sıkıntılı dönemde kendisini yalnız bırakmayan, başta Genel Başkan Settar 
Aslan olmak üzere, Öz Orman-İş Yönetim Kuruluna teşekkür etti.
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Mobbing; işyerinde çalışanların bir başka kişiye ve/veya kişileri ra-
hatsız edici, ahlâk dışı ve sistematik söz ve davranışlarla taciz etme-
sidir. Mobbing özellikle hiyerarşik bir yapılaşmanın olduğu gruplar-
da, zayıf bir kontrolün olduğu kurumlarda, güçlünün altta kalanlara 
psikolojik yollardan baskı yapmasıdır. Türkçe karşılık olarak ‘işyerinde 
psikolojik şiddet’, ‘işyerinde psikolojik taciz’, ‘işyerinde manevi 
taciz’, ‘duygusal şiddet’, ‘yıldırma’ gibi kavramlar kullanılmaktadır. 

Ancak mobbing olgusunun birinci değişmez özelliği işyerinde ger-
çekleşmesidir. Mobbing, sistemli bir şekilde, süreklilik arz eden bir sık-
lıkta çalışanı sindirme maksadı ile özgüvenine uygulanan psikolojik 
ve hatta fiziksel saldırgan davranışı ifade etmektedir. 

Başka bir ifade ile işyerinde bir kişinin veya birkaç kişinin, istenme-
yen kişi olarak ilan ettikleri bir kişiyi, dışlayarak, sözlü ya da fiziksel 
tacizde bulunarak mutlak itaate zorlamak, yıldırmak ve bezdirmektir. 

Mobbing yöntemleri; izolasyon, hakaret, iğneleme, aşağılama, sü-
rekli olumsuz eleştirme, iş yükleme, iş eksiltme, söylenti yayma, kına-
ma, fiziksel şiddet ve cinsel taciz şeklinde sıralanırken; bunlarla müca-
delede olmazsa olmaz etken kanıtlamadır.

Mobbing Sayılabilecek Koşullar
İşyerinde yaşanan her çatışma ya da her anlaşmazlık psikolojik taciz 

olarak değerlendirilmemelidir. Bir olguya mobbing diye bakabilmek 
için, şu nitelikleri taşıması gerekir:

* Sistematik ve kasıtlı olarak yapılmalı, 
* Birbiri ardına birtakım evreler geçmeli, 
* Uzun süreli olmalı (en az 6 ay), 

* Ayda birkaç kez tekrarlanmalı, 
* Kişiyi işyerinden uzaklaştırmayı amaç edinmeli, 
* Davranış tarzları, kişiye kötü muamele şeklinde olmalı. 
Türkiye ve dünyadaki deneyimlere bakıldığında, işyerlerindeki psi-

kolojik tacize, en fazla kadın çalışanların maruz kaldığı söylenebilir.
Mobbingle Nasıl Mücadele Edilir?
Çalışan, iş yerinde kendisini hedef alan davranış, söz ve engelleme-

lere ilişkin olarak e-posta ve diğer yazışmaları kaydederek, duruma 
itirazlarını yetkililere bildirmelidir. Ayrıca mevcut durumu, ilerde ta-
nıklık edebilecek işyerindeki diğer çalışanlarla paylaşılmalı ve gerekli 
durumlarda psikolojik destek almalı. Bunlar, ileri aşamalarda mağdur 
lehine kanıt oluşturacaktır.

4857 Sayılı İş Kanunu’nda, işçiye, iş sözleşmesini haklı nedene daya-
narak feshedebilme hakkı verilmiştir. Ayrıca, belli şartlarda ayrımcılık 
tazminatı isteyebilme imkânı da mevcuttur. (İş Kanunu madde 5’te, 
eşit davranma borcu ve aykırılıklar düzenlenmiştir.) Mobbinge uğra-
yan işçi, mobbing yapan yöneticiyi dava edebilir ve manevî tazminat 
talebinde bulunabilir. 

Günümüzde açılan mobbing davalarında verilen kararlar, mobbin-
ge maruz kalanlar için emsal teşkil etmekte, yargı yoluna başvurmada 
farkındalık oluşturmaktadır. Türkiye’de ilk mobbing davasını bir erkek 
bürokrat açmış olup, uğramış olduğu psikolojik taciz neticesinde ken-
disi ve ailesinin depresyona girdiği gerekçesiyle, yöneticilerden taz-
minat talep etmiştir. Ayrıca, rütbesi düşürülmüş olan bu kişi, işe iade 
için açmış olduğu davayı kazanmış ve dava, bu alandaki davalar için 
emsal teşkil etmiştir.

ÇALIŞMA HAYATINDA PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG)

Hukuk KöşesiGizem BAL / Öz Orman-İş Avukatı

Genel Başkanımız Settar Aslan, Kanal 33 canlı 
yayınında, asgari ücret tespitindeki adaletsizliği ve 
orman emekçilerinin kadro beklentisini dile getirdi.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı 
ve Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, Mer-
sin merkezli olarak uydudan yayın yapan Kanal 33 
TV’nin 9 Ocak 2015 tarihindeki canlı yayınına katı-
larak, sunucunun ve yayına mesaj gönderen üyele-
rimizin sorularını cevaplandırdı.

1 Ocak 2015’ten geçerli yeni asgari ücretin, beklentileri karşılamak-
tan uzak olduğunu anlatan Settar Aslan, öncelikle Asgari Ücret Tes-
pit Komisyonu’nun yapısındaki çarpıklığa dikkat çekti. Komisyonda; 
işverenler ve hükümetin toplam 10 üye ile temsil edildiğini, işçilerin 
ise 5 üye ile ve sadece Türk-İş tarafından temsil edildiğini anımsatan 
Aslan, bunun adil bir temsil içermediğini ve diğer işçi konfederas-
yonlarının da komisyonda temsil edilmesi gerektiğini söyledi.

Settar Aslan, brüt 1.201 lira 50 kuruş olarak belirlenen asga-
ri ücretten, 252 lira 43 kuruş vergi, sigorta ve fon kesintisi yapıl-
dığını belirterek, “Bugün 4 kişilik bir aile için; Yoksulluk Sınırı 
4.014 lira, açlık sınırı ise 1.232 liradır. Açlık sınırı 1.232 lira iken, 
1.201 liralık asgari ücretten bir de vergi kesilmesi kabul edilemez. 

Biz yıllardır; asgari ücretin vergiden muaf tutulma-
sını ve net olarak tespit edilmesini savunuyoruz.” 
diye konuştu. 

Genel Başkan Aslan, Orman Teşkilatında çalı-
şan geçici işçilerin sayısının 9 bini aştığını, yılın 
yarısında işsiz kalan bu işçilere kadro verilmesi ve 
tüm yıl boyunca çalıştırılması gerektiğini de anla-
tarak, şu görüşleri dile getirdi:

“Orman teşkilatımızdaki işçi kadroları; kuruma değil işçiye verili-
yor. Emekli olan işçinin kadrosu da emekli oluyor; yerine geçici işçi 
alınıyor. Bu yanlıştır. Böyle giderse, Orman Teşkilatında, 5-10 yıl 
sonra kadrolu işçi kalmayacak. Oysa Orman Teşkilatındaki işler, 
yılın 12 ayında devam ediyor. İşçinin iş akdi askıdayken, yapıla-
cak işler taşerona havale ediliyor. İşçilere ödenebilecek ücretten 
belki daha fazlası, taşerona ödeniyor. Mevcut işçilerin tamamına 
kadro verilmeli ve kadrolar ‘norm kadro’ haline getirilmelidir.”

Bir üyemizin gönderdiği, “Orman Teşkilatına kadrolu olarak 
500 ağır iş makinası operatörü alınırken, mevcut kadrosuz işçile-
rimize öncelik verilmeliydi.” şeklindeki not üzerine, Aslan, sıkıntı-
nın 5620 sayılı yasadaki hükümlerden kaynaklandığını hatırlata-
rak, bunun değişmesi gerektiğini bildirdi.

ASLAN, KANAL 33 CANLI YAYININDA

Ankara Konuşuyor adlı canlı yayınlanan programa ko-
nuk olan Genel Başkan Aslan, başta kadro sorunu olmak 
üzere, üyelerimizin sorunlarını ve beklentilerini anlattı.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve 
Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, 14 
Ocak 2014 günü, Kon TV’de canlı yayınlanan ‘Anka-
ra Konuşuyor’ adlı programa katılarak, sunucu Çetin 
Altan’ın sorularını cevapladı.

Programda Türkiye gündemi, emeğin sorunları ve 
emekçilerin beklentilerini dile getiren Genel Başkan As-
lan, özellikle geçici statüde çalıştırılan orman işçilerinin 
kadro talebini ve bu talebin haklılığı üzerinde durdu.

Bu arada, canlı yayın sırasında Kon TV’yi arayan or-
man işçileri, kanalın santralını kilitledi. İşçiler, program 
sunucusu aracılığıyla, Genel Başkan Aslan’a özellikle 
kadro konusunda sorular yöneltti.

ASLAN, KON TV’DE SORUNLARI DİLE GETİRDİ
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KARABÜK, KEŞAN ve ANKARA’DA FERDİ KAZA SİGORTASI ÖDEMESİ

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren nedenlerle vefat eden üyele-
rimizden Murat Hamarat, Birkan Yeni ve Uğur Koçak’ın varislerine, 
sigorta tazminatları ödendi.

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Murat Ha-
marat, 20 Haziran 2014 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu vefat 
etmişti. Merhum üyemizin Ferdi Kaza Sigortası tazminatı, 13 Ocak 
2015 tarihinde Karabük’te düzenlenen törenle, Öz Orman-İş Genel 
Başkanı Settar Aslan tarafından, merhumun annesi Türkan Hanım 
ve babası Cafer Beye takdim edildi.

Genel Başkan Settar Aslan, törendeki konuşmasında, trafik ve iş 
kazalarının her yıl binlerce insanımızın hayatına malolduğunu anla-
tarak, yasal ve fiilî tedbirlerin yanında, kazaları önleyici eğitim çalış-
malarına da ağırlık verilmesi gerektiğini bildirdi. Aslan, Öz Orman-
İş’in, geride kalan süreçte 5 bin dolayında üyesine eğitim semineri 
verdiğini hatırlatarak, bu eğitimlerin omurgasını da ‘İş Sağlığı ve 
Güvenliği’ konusunun oluşturduğunu söyledi.

Karabük’teki törene, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet 
Sırrı Beşel ve Öz Orman-İş Genel Malî Sekreteri Ali Bilgin ile Böl-
ge Müdürlüğü bürokratları, bazı işletme müdürleri, merhum Murat 
Hamarat’ın mesai arkadaşları ve akrabaları katıldı.

KEŞAN’DAKİ ÖDEME
Keşan Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Birkan Yeni, 

14 Ekim 2014 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmişti.

Merhum Birkan Yeni’nin Ferdi Kaza Sigortası tazminatı öde-
mesi için, 24 Aralık 2014 tarihinde Keşan’da bir tören düzen-
lendi. İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Zafer Derince, 
Tekirdağ Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Gökay İnal, bazı 
işletmelerin müdürleri ile Birkan Yeni’nin mesai arkadaşları ve 
akrabalarının katıldığı törende konuşan Öz Orman-İş Genel 
Mali Sekreteri Ali Bilgin, hiç bir işçinin burnunun kanamasını 
istemediklerini anlatarak, şunları söyledi:

“Vefat eden üyemizi geri getiremeyiz. Hiç değilse, geride ka-
lanlara sahip çıkabiliriz. Bunun için tüm üyelerimizi sigortaladık. 
Bu törenleri, başka kurumlara da örnek olması beklentisiyle ya-
pıyoruz.” Dedi.

Daha sonra, merhum Birkan Yeni’nin Ferdi Kaza Sigortası 
tazminatına dair simgesel çek, Öz Orman-İş Genel Eğitim Sek-
reteri Mustafa Çınar tarafından, merhumun annesi Birsen Yeni 
ve Babası İbrahim Yeni’ye takdim edildi.

BİR ÖDEME DE ANKARA’DA
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Merkez İşletme Müdür-

lüğü bünyesinde çalışan yangın işçisi üyemiz Uğur Koçak, 13 Ekim 
2014 tarihinde Çubuk ilçesinde meydana gelen orman yangınına 
müdahale ederken, arazöz hortumunun patlaması sonucu, hortum 
başlığının başına çarpması sonucu vefat etmişti. Merhum Koçak’ın 
Ferdi Kaza Sigortası tazminatı çeki, 4 Şubat 2015 tarihinde Ankara 
Orman Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle, Öz Orman-İş Ge-
nel Başkanı Settar Aslan ve Ankara Orman Bölge Müdürü Mustafa 
Özkaya tarafından, merhumun eşi Emine Koçak’a takdim edildi.

Genel Başkan Aslan, törendeki konuşmasında, Ferdi Kaza Sigor-
tasını gündeme getirdiklerinde, birçok işçinin “Acaba prim bedeli 
bizden mi alınır?” endişesiyle, resmî işlemler için gerekli kişisel bilgi-
lerini vermek istemediğini hatırlatarak, “O zaman, tüm üyelerimizin 
bilgilerini, Mernis Bilgi Sisteminden temin etmiştik. Vefatından do-
layı sigorta tazminatı ödediğimiz üyelerimizin bir bölümü, kendileri-
ni sigorta ettirdiğimizi bile bilmiyordu. Ama bu sigortayla, merhum 
arkadaşlarımızın ailelerinin, hiç değilse maddî sıkıntılarını bir nebze 
gidermiş olduk.” dedi.

Törene; Öz Orman-İş Genel Sekreteri Bayram Ayaz, Genel Mali 
Sekreter Ali Bilgin, Ankara Şube Başkanı Erdoğan Çubuk, Şube Yö-
netim Kurulu üyeleri, bazı orman işletmelerinin müdürleri, Orman 
Bölge’deki işçi ve memurlar ile merhumun yakınları da katıldı.
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BASINDA ÖZ ORMAN-İŞ
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19.01.2015 - Objektif Gazetesi

20.01.2015 - Kahramankent Gazetesi 19.01.2015 - Anadolu Gazetesi

BASINDA ÖZ ORMAN-İŞ
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BASINDA ÖZ ORMAN-İŞ

17.01.2015 9 Eylül 
Gazetesi05.01.2015 Anadolu Gazetesi 05.01.2015 Yedigün Gazetesi

29.12.2014 Fırat Gazetesi04.01.2015 Milli Gazete 30.12.2014 Turan Gazetesi

11.01.2015 Milli Gazete

07.01.2015 Milli Gazete

13.01.2015 Hakimiyet Mersin Gazetesi 

13.01.2015 Yedigün Gazetesi 

15.01.2015 Safranbolu Söz Gazetesi 

16.01.2015 
Bugün Mersin 
Gazetesi 
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ETKİNLİKLERİMİZ

Genel Başkanımız Settar Aslan, Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, Genel Teş-
kilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya ve Genel Mevzuat-Araştırma Sekreterimiz 
Mehmet Çelik, Orman Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Halil Coşkun’u 
ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Genel Başkanımız Settar Aslan, Hak-İş Onursal Başkanı, Çorum Milletvekili ve 
TBMM İdare Amiri Salim Uslu ile birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik’i ziyaret etti. Ziyarette, geçici orman işçilerimize kadro talebimiz ve 
bunun gerekçeleri üzerinde duruldu.

Genel Başkanımız Settar Aslan ve Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
üyeliği görevine atanan, Öz Orman-İş eski Hukuk Müşaviri Muharrem Özkaya’ya 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ankara Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya, Genel Başkanı Settar Aslan’a 
bir nezaket ziyaretinde bulundu. Özkaya’nın ziyaretinde; Ankara Orman İşletme 
Müdürü İbrahim Ethem Gürsoy ve Toçbirsen Diyarbakır Şube Yöneticileri ile Öz 
Orman-İş Ankara Şube Başkanı Erdoğan Çubuk da hazır bulundu.

Genel Başkanımız Settar Aslan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. 
Lütfi Akça’yı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Aslan, Müsteşar Akça’ya, 
başta geçici işçilerimizin kadro talebi ve diğer sorunları hakkında bilgi aktardı.

Genel Başkanımız Settar Aslan, Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, Genel Teş-
kilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya , Genel Mevzuat-Araştırma Sekreterimiz 
Mehmet Çelik ve Sinop Bölge Temsilcimiz Nermin Yılmaz, Orman Genel Müdür 
Yardımcılığı görevine atanan Ali Şahin’i ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde 
bulundu.

GENEL  MERKEZ GENEL  MERKEZ

GENEL  MERKEZ

GENEL  MERKEZ

GENEL  MERKEZ

GENEL  MERKEZ
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Ankara OBM, Merkez İşletme Müdürlüğü’nde geçici statüde çalışan bir grup 
yangın işçimiz, Genel Başkanımız Settar Aslan’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında iş-
çilerimiz, kadro sorunlarını dile getirerek, yaşadıkları sıkıntıya çare bulunmasını 
isterken, Genel Başkanımız Aslan da, kadro konusunda yürütülen çalışmalar hak-
kında bilgi verdi.

Genel Başkanımız Settar Aslan ve Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, Zonguldak 
Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel ve Bölge Temsilcimiz Yaşar Çaylı ile 
birlikte, Karabük Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizi ziyaret etti. 
Ziyaret sırasında, üyelerimizin sorun ve beklentileri hakkında bilgi alındı.

ETKİNLİKLERİMİZ
GENEL  MERKEZ GENEL  MERKEZ

Genel Sekreterimiz Bayram Ayaz, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı iş-
letmelerdeki baştemsilcilerimiz ve Bucak Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan 
üyelerimizle, Bucak’ta bir toplantı yaptı. Toplantıda, başta kadro meselesi olmak 
üzere, üyelerimizin sorunları üzerinde duruldu; ayrıca sendikal çalışmalar hakkın-
da bilgi verildi.

GENEL  MERKEZ

Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, Mersin OBM, Bozyazı İşletme Müdürlüğü’nde 
çalışan üyelerimizi ziyaret etti. Mersin Şube Başkanı Halim Taşkın ve Şube Yö-
netim Kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarette, üyelerimizin sorunları üzerinde du-
ruldu.

GENEL  MERKEZ

Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, Mersin OBM, Silifke İşletme Müdürlüğü’nde 
çalışan üyelerimizi ziyaret etti. Mersin Şube Başkanı Halim Taşkın ve Şube Yö-
netim Kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarette, üyelerimizin talep ve beklentileri 
konuşuldu.

Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, Mersin OBM, Anamur İşletme Müdürlüğü’nde 
çalışan üyelerimizi ziyaret etti. Mersin Şube Başkanı Halim Taşkın ve Şube Yöne-
tim Kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarette, üyelerimizin durumu hakkında bilgi 
alındı.

GENEL  MERKEZ GENEL  MERKEZ
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Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin ve Genel Eğitim Sekreterimiz Mustafa Çınar, 
İstanbul Bölge Temsilcimiz Muhammet Küçük’le birlikte, Keşan Orman İşletme 
Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizi ziyaret etti. Üyelerimiz, Bilgin ve Çınar’a, işlet-
medeki genel durum hakkında bilgi vererek, Öz Orman-İş’in çalışmaları hakkında 
bilgi aldılar.

GENEL  MERKEZ

Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya, Amasya Şube Başkanımız 
Ramazan Şahin ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, Bafra-Karaköy Tİ-
GEM İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizi ziyaret ederek, sorunları ve talep-
leri hakkında bilgi aldı.

GENEL  MERKEZ

Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya, Amasya Şube Başkanımız 
Ramazan Şahin ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, Samsun Orman 
Fidanlık Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizi ziyaret etti ve işletmedeki sorunlar 
hakkında bilgi alarak, yürütülen sendikal çalışmaları anlattı.

GENEL  MERKEZ

Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya, Amasya Şube Başkanımız 
Ramazan Şahin ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, Samsun 19 Mayıs 
Üniversitesi, Orman ve Çevre Düzenleme Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizi zi-
yaret ederek, onların sorunlarını ve beklentilerini dinledi.

GENEL  MERKEZ

ETKİNLİKLERİMİZ

Öz Orman-İş Genel Merkezine komşu olan Balgat Endüstri Meslek Lisesi’nden 
bir grup öğrenci, Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin’i ziyaret ederek, Türkiye’deki 
sendikacılık, işçi hakları, çalışma hayatının durumu ve Öz Orman-İş’in üyelerine 
dönük hizmetleri hakkında bilgi aldılar.

GENEL  MERKEZ

Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, Mersin OBM, Mut İşletme Müdürlüğü’nde 
çalışan üyelerimizi ziyaret etti. Mersin Şube Başkanı Halim Taşkın ve Şube Yö-
netim Kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarette, üyelerimiz, sorunlarını ve isteklerini 
dile getirdi.

GENEL  MERKEZ
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Artvin Bölge Temsilcimiz Süleyman Şeyhoğlu, Bölge Yönetim Kurulu üyeleri-
mizle birlikte, bölgedeki işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretlerini sürdür-
dü. Üyelerimizle yapılan toplantılarda, sendika çalışmaları hakkında bilgi verile-
rek, işyerlerindeki sorunlar üzerinde duruldu.

ARTVİN

Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya, Amasya Şube Başkanımız 
Ramazan Şahin ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, Yozgat Orman İş-
letme Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizi ziyaret ederek, onların sorunları hakkın-
da bilgi aldı ve yapılan çalışmaları anlattı.

GENEL  MERKEZ

Genel Mevzuat-Araştırma Sekreterimiz Mehmet Çelik, Muğla Şube Başkanımız 
Bilal Güçlü ile birlikte, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Kara’yı ziyaret etti. 
Ziyaret sırasında, işletmelerde çalışan üyelerimizin durumu görüşülerek, çözülme-
si gereken sorunlar, Bölge Müdürü Kara’ya iletildi.

GENEL  MERKEZ

Adana Şube Başkanımız Şahin Cerit, Şube Yönetim Kurulu üyelerimizle birlik-
te, bölgedeki işletmelerde çalışan üyelerimize olan ziyaretlerini sürdürdü. Üyele-
rimizle yapılan toplantılarda, sendika çalışmaları hakkında bilgi verilerek, onların 
sorunları not edildi.

ADANA

Antalya Şube Başkanımız Ramazan Gün, Şube Yönetim Kurulu üyelerimizle 
birlikte, şube sorumluluk alanındaki işletmelerde çalışan üyelerimizi ziyarete de-
vam etti. Üyelerimizle yapılan toplantılarda, Öz Orman-İş’in çalışmaları anlatıla-
rak, üyelerin talepleri alındı.

ANTALYA

ETKİNLİKLERİMİZ

Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya, Amasya Şube Başkanımız 
Ramazan Şahin ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, Sivas-Ulaş TİGEM 
İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizi ziyaret ederek, sorunları ve talepleri 
hakkında bilgi aldı.

GENEL  MERKEZ
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Bolu Bölge Temsilcimiz İsmet Yılmaz, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle bir-
likte, bölgedeki işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretlere devam etti. Ziya-
retler sırasında yapılan toplantılarda, sendika çalışmaları hakkında bilgi verildi, 
ayrıca üyelerin yaşadığı sorunlar üzerinde duruldu.

BOLU

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işletmelerde çalışan üyelerimiz, 2. 
Olağan Genel Kurulda Balıkesir Şube Başkanlığı’na seçilen Hasan Hüseyin Ço-
rum ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimize hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziya-
retler sırasında, üyelerimizin görüş ve istekleri de not edildi.

BALIKESİR

BURSABURSA

Bursa Bölge Temsilcimiz Yavuz Balcı, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü’nde ça-
lışan geçici işçilerimizle, AK Parti İnegöl Kongresine katılan Orman ve Su İşleri Ba-
kanı Veysel Eroğlu’ya, kadro talebimizi ve gerekçelerini anlatan bir mektup verdi. 
Balcı, geçici orman işçilerinin mağdur olduğunu anlattı. Bakan Eroğlu, ‘kadro 
konusunu değil, ama süre uzatımını değerlendireceklerini’ söyledi.

Bursa Bölge Temsilcimiz Yavuz Balcı, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle bir-
likte, bölgedeki işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretleri sürdürdü. Üyeleri-
mizle yapılan görüşmelerde, sendika çalışmaları hakkında bilgi verilerek, onların 
istekleri ve yaşadığı sorunlar not edildi.

BURSA CEYLANPINAR

Ceylanpınar Şube Başkanımız İbrahim Dondurmacı, Şube Yönetim Kurulu üye-
lerimizle birlikte, Ceylanpınar’daki işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretlere 
devam etti. Sahada çalışan üyelerimizle yapılan görüşmelerde, sendika çalışma-
ları anlatılarak, üyelerimizin sorunları, istekleri ve beklentileri üzerinde duruldu.

Bursa Bölge Temsilcimiz Yavuz Balcı, CHP’nin Bursa Sivil Toplum Örgütleri 
Buluşmasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek, 5620 Sayılı Ka-
nun mağduru geçici işçilerimizin kadro sorununu anlattı ve çözüm için yardımcı 
olmasını istedi.  Kılıçdaroğlu, geçici işçilere kadro verilmesi için destek olacaklarını 
söyledi.

ETKİNLİKLERİMİZ
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GİRESUN

Giresun Bölge Temsilcimiz Muhittin Çelebi, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle 
birlikte, bölgedeki işyerlerinde çalışan üyelerimizi ziyaretlere devam etti. Ziyaretler 
sırasında, üyelerimizin sorunları belirlenerek, ayrıca sorunların çözümü yolunda 
yürütülen sendikal çalışmalar hakkında bilgi verildi.

ETKİNLİKLERİMİZ

Çanakkale Bölge Temsilcimiz Ali Ünal, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle 
birlikte, sorumluluk sahasındaki işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretleri 
sürdürdü. Üyelerimizle yapılan toplantılarda, sendika çalışmaları hakkında bilgi 
verildi, ayrıca üyelerin yaşadığı sorunlar gündeme getirildi.

Erzurum Bölge Temsilcimiz İmdat Dallı ve Bölge Yönetim kurulumuz, sorumlu-
luk sahasındaki üyelerimizle temaslarını sürdürdü. Bu arada, Orman Bölge Mü-
dürü Muhammet Salih Çetiner, Bölge Temsilcisimiz İmdat Dallı, Bölge Müdür 
Yardımcısı Recep Temel ve Merkez İşletme Müdürü Mehmet Kaya, şoför olarak 
hizmet veren üyelerimizle bir toplantı toplantı yaptı.

ÇANAKKALE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, Denizli Bölge 
Temsilciliğimizi ziyaret etti. Bölge Temsilcimiz Halil Turan, ziyaret sırasında, yapı-
lan çalışmalar hakkında Etyemez’e bilgi vererek, geçici işçilerimizin kadro talebini 
ve bunun haklı gerekçelerini kendisine aktardı ve bu konuda yardım talep etti.

ESKİŞEHİR

ERZURUM

Denizli Bölge Temsilcimiz Halil Turan, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle bir-
likte, sorumluluk sahasındaki işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretleri sür-
dürdü. Üyelerimizle yapılan toplantılarda, onların sorunları tespit edildi, ayrıca 
sorunların çözümü yolunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Eskişehir Bölge Temsilcimiz Abdürrahim Cerit, Bölge Yönetim Kurulu üyeleri-
mizle birlikte, sorumluluk sahasındaki işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziya-
retleri sürdürdü. Üyelerimizle yapılan toplantılarda, sendika çalışmaları hakkında 
bilgi verildi, ayrıca üyelerin yaşadığı sorunlar gündeme getirildi.

DENİZLİ  DENİZLİ 
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Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür Yardımcıları ve bazı işletmelerin müdür-
leri, Kahramanmaraş Şube Başkanlığımızı ziyaret ederek, genel kurulda göreve 
yeniden seçilen Şube Başkanı Latif Demirci, Şube Sekreteri Yücel Avcıoğlu ve 
Şube Mali Sekreteri Toymuk Toy’u kutladı.

İZMİR

İstanbul Bölge Temsilcimiz Muhammet Küçük, Bölge Yönetim Kurulu üyeleri-
mizle birlikte, sorumluluk alanındaki işyerlerinde hizmet gören üyelerimize olan 
ziyaretleri sürdürdü. Üyelerimizle yapılan toplantılarda, onların sorunları dile geti-
rilirken, ayrıca sorunların çözümüne ilişkin öneriler üzerinde duruldu.

İzmir Orman Bölge Müdürü İbrahim Aydın ve Orman Mühendisi Mahir Orhan, 
İzmir Şube Başkanlığımızı ziyaret ederek, genel kurulda göreve yeniden seçilen 
Şube Başkanı Hamiyet Boyacı ve Şube Sekreteri Mehmet Arslan’ı kutladı. Ziyaret 
sırasında, bölgedeki işletmelerde çalışan üyelerimizin sorunları üzerinde de durul-
du.

İSTANBUL

KAHRAMANMARAŞ

Karabük Bölge Temsilcimiz Yaşar Çaylı, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle bir-
likte, sorumluluk alanındaki işyerlerinde hizmet gören üyelerimize olan ziyaretleri 
sürdürdü. Üyelerimizle yapılan toplantılarda, onların sorunları dile getirilirken, ay-
rıca sorunların çözümüne ilişkin öneriler üzerinde duruldu.

ETKİNLİKLERİMİZ

KARABÜK

KONYA KONYA

Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürü Yılmaz Kocaman, Konya Bölge Temsil-
ciliğimizi ziyaret etti. Bölge Temsilcimiz Ali Serin ve Bölge Sekreterimiz Ayhan 
Coşkun’un karşıladığı Kocaman’a, bazı bürokratlar da eşlik etti. Ziyaret sırasında 
sendikal çalışmalar ve işyerlerindeki sorunlar hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Konya Bölge Temsilcimiz Ali Serin, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, 
sorumluluk alanındaki işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretleri sürdürdü. 
Üyelerimizle yapılan toplantılarda, onların sorunları dile getirilirken, ayrıca sorun-
ların çözümüne ilişkin öneriler üzerinde duruldu.
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Muğla Şube Başkanımız Bilal Güçlü, Şube Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, 
şube sorumluluk alanındaki işletmelerde çalışan üyelerimize olan ziyaretleri sür-
dürdü. Üyelerimizle yapılan toplantılarda, sendika çalışmaları anlatılarak, üyelerin 
talepleri ve sorunları not edildi.

MUĞLA

Sakarya Bölge Temsilcimiz Adem Öz, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle bir-
likte, bölgedeki işyerlerinde çalışan üyelerimizi ziyaretlerine devam etti. Ziyaretler 
sırasında, üyelerimize sendika çalışmaları hakkında bilgi verildi, ayrıca üyelerin 
yaşadığı sorunlar gündeme getirildi.

TRABZON

Kastamonu Bölge Temsilcimiz Hüseyin Erdoğan, Bölge Yönetim Kurulu üyele-
rimizle birlikte, bölgedeki işyerlerinde çalışan üyelerimizi ziyaretlerine devam etti. 
Ziyaretler sırasında, üyelerimize sendika çalışmaları hakkında bilgi verildi, ayrıca 
üyelerin yaşadığı sorunlar gündeme getirildi

Kütahya Bölge Temsilcimiz Doğan Cebeci, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle 
birlikte, bölgedeki işyerlerinde çalışan üyelerimizi ziyaretlerine devam etti. Ziyaret-
ler sırasında, üyelerimize sendika çalışmaları hakkında bilgi verildi, ayrıca üyelerin 
yaşadığı sorunlar gündeme getirildi.

KÜTAHYA

SİNOP

Trabzon Bölge Temsilcimiz Fikri Bulut, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle bir-
likte, bölgedeki işyerlerinde çalışan üyelerimizi ziyaretlerine devam etti. Ziyaretler 
sırasında, üyelerimize sendika çalışmaları hakkında bilgi verildi, ayrıca üyelerin 
yaşadığı sorunlar gündeme getirildi.

SAKARYA

Sinop Bölge Temsilcimiz Nermin Yılmaz, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle 
birlikte, sorumluluk alanındaki işyerlerinde hizmet gören üyelerimize olan ziyaret-
leri sürdürdü. Üyelerimizle yapılan toplantılarda, onların sorunları dile getirilirken, 
ayrıca sorunların çözümüne ilişkin öneriler üzerinde duruldu.

ETKİNLİKLERİMİZ
KASTAMONU


