
Konfederasyonumuz Hak-İş’in, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla gelenekselleştirdiği Kadın Emeği Buluşmalarının 
4’üncüsü Ankara’da gerçekleştirildi.
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Öz Orman-İş ilk defa yetkiyi al-
dığında, orman emekçilerimiz, ka-
mudaki en düşük ücretleri almaları 
bir yana, çalışma şartları da, adeta 
bir kölelik düzenini andırmaktaydı. 
Şükürler olsun, bu olumsuzlukları 
çok gerilerde bıraktık. 
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Burdur’da meydana gelen 
arazöz kazasında, Arif Daniş adlı 
işçimiz hayatını kaybetti. Kaza-
da, araç şoförü üyemiz Ekrem 
Tezcan ile TYÇP kapsamında 
çalıştırılan işçimiz Tevfik Yavuz 
da yaralandı.
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Konfederasyonumuz Hak-İş, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Eğitim ve Araştırma Merkezi’yle 
birlikte, konfederasyon il temsil-
cilerine yönelik iş sağlığı ve gü-
venliği eğitimi projesi başlattı.

Merhum üyelerimiz Ayşe Aköz 
ve Şaban Tamyürek’in miras-
çılarına, 20’şer bin liralık Ferdi 
Kaza Sigortası Tazminatı, Genel 
Başkan Settar Aslan tarafından 
takdim edildi.

ARAZÖZ KAZASI
İKİ MERHUM ÜYEMİZ İÇİN 

SİGORTA ÖDEMESİ
HAK-İŞ’TEN 

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Settar ASLAN  
 Genel Başkan

SENDİKALI KADIN İLE DAHA GÜÇLÜ GELECEĞE ÖZGECAN İÇİN, KADINLARIMIZ İÇİN
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TİS’LER İÇİN MASADAYIZ

GENEL KURULUMUZ 14-15 MAYIS’TA

YEVMİYE TESPİTİNDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

TİGEM işletmelerinde çalışan 2.500 ve 
Orman Teşkilatında çalışan yaklaşık 25 bin 
üyemizin Toplu İş Sözleşmeleri için, Kamu 
İşveren Sendikası TÜHİS ile pazarlık masa-
sına oturduk.

TÜHİS, TİGEM sözleşmesi müzakeresi 
için 24 Mart 2015 ve Orman Teşkilatı söz-
leşmesi için de 17 Nisan 2015 tarihine ran-
devu verdi.

Öz Orman-İş, işveren sendikası TÜHİS’e 
ilettiği TİS müzakere taslaklarını, teşkilat yö-
neticileri ve işyeri temsilcilerinin katılımıyla 
hazırladı. 4. Sayfa
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Hak-İş Kadın Komitesi, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü dolayısıyla, Ankara’da, 
Özgecan Aslan Hatıra Ormanı tesis etti. 
Hatıra Ormanına, Hak-İş Yönetim Kurulu 
üyeleri ile tüm illerden gelen 
Hak-İş üyesi kadınlar fidan 
dikti.

ÖZ ORMAN-İŞ BM KONFERANSINDA
Birleşmiş Milletler Çöl-

leşmeyle Mücadele Söz-
leşmesi (UNCCD) Bilim 
ve Teknoloji Komitesi 4. 
Özel Oturumu ve 3. Bi-
limsel Konferansı, 9-12 
Mart 2015 tarihlerinde 
Meksika’nın Cancun ken-
tinde yapıldı.

Cancun’daki konferans 
çerçevesinde, Öz Orman-İş 
de, diğer ülke STK’larıyla 
birlikte bir ‘Yan Oda Top-
lantısı’ gerçekleştirdi.

YEŞEREN’in baskıya hazırlandığı aşamada, Ortak Komisyon, 
fiili yevmiyeler ile hesaplanan yevmiyeler arasındaki farkları 
oluşturan uygulamaların tasnif edilmesi işlemini sürdürmekteydi. 
Komisyonun, yakın bir zamanda bu tasnif işlemlerini tamamla-
yıp, çalışmalarını sonlandırması bekleniyor.

Öz Orman-İş 3. Olağan Genel Kurulu, 14-15 Mayıs 
2015 tarihinde Ankara’da yapılacak. Genel Kurula yö-
nelik hazırlıklar devam ediyor. 

3. Sayfa
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ÇOK YÖNLÜ SENDİKACILIK
Sevgili orman ve tarım emekçileri…
İkinci Olağan Genel Kurulumuzdan bu yana 4 yılı geride bırakmak üzereyiz. 

Zaman su gibi akıyor. 
Bir sendika için Genel Kurullar, öncelikle üye iradesinin tecelli ettiği zemin-

lerdir. İlaveten, geride bırakılan çalışma dönemindeki faaliyetlerin gözden 
geçirildiği, varsa eksiklerin tespit edildiği süreçlerdir. Ayrıca, geleceğe yönelik 
hedef, politika ve planların gözden geçirildiği ortak akıl buluşmalarıdır.

Genç bir sendika olmasına rağmen, Öz Orman-İş’in bundan önceki Genel 
Kurulu, böyle bir anlayışla idrak edilmiştir. Şimdi, daha bir oturmuş, üyeleriyle 
olan bağını daha da güçlendirmiş, hem Orman Teşkilatında hem de TİGEM 
işletmelerinde yaptığı sözleşmelerle üyelerinin yüzünü güldürmüş bir Öz 
Orman-İş var. Deyim yerindeyse, ‘rüştünü ispat etmiş’ bir teşkilat yapısıyla, 
üyelerimizi temsil eden Genel Kurul delegelerimizin karşısına çıkıyoruz.

Öz Orman-İş, sendikacılığı sadece bir ‘ücret pazarlığı’ kurumu olarak gör-
mez. Ücret pazarlığı, bizim anlayışımızın sadece bir kısmını oluşturmaktadır. 
Nitekim Öz Orman-İş, üyelerinin ücretleri, sosyal hakları ve çalışma şartlarının 
iyileştirilmesi noktasında, çok önemli başarılara imza atmıştır. Orman Teşkilatı-
mızda yaptığımız 4 sözleşme ve TİGEM işletmelerimizde ilk defa yapmış oldu-
ğumuz sözleşme, bunun kanıtıdır.

BAŞARILI TİS’LER
Öz Orman-İş ilk defa yetkiyi aldığında, orman emekçilerimiz, kamudaki en 

düşük ücretleri almaları bir yana, çalışma şartları da, adeta bir kölelik düzenini 
andırmaktaydı. Şükürler olsun, bu olumsuzlukları çok gerilerde bıraktık. Bu-
gün orman emekçilerimiz, kamuda en iyi ücreti alanlar içinde yer almaktadır. 
Ayrıca, işçilerimizin mesai düzeninden servislerine, çalışma ortamlarından 
izin haklarına kadar, hiç de azımsanamayacak iyileştirmelere imza attık. Tİ-
GEM’lerde henüz tek bir sözleşme yapmış olmamıza rağmen, tarım emekçi-
lerimizin de hem ücretlerinde, hem sosyal haklarında, hem de çalışma şartla-
rında hissedilir iyileştirmeleri gerçekleştirdik.

Elde ettiğimiz tüm kazanımları, üyelerimizin her türlü desteğini sendika-
mızın manevî şahsiyetinde hissederek ve sendikacılık deneyimlerimizi kulla-
narak elde ettik. Sağladığımız başarıda, TİS müzakere taslaklarımızı, teşkilatı-
mızla ve üyelerimizle geniş istişareler sonucu hazırlıyor olmamızın da büyük 
katkısı olduğunu unutmuyoruz.

Bugünlerde, bir kez daha Toplu İş Sözleşmesi masasındayız. Orman Teşkilatı 
çalışanlarımızın 5. Dönem, TİGEM emekçilerimizin 2. Dönem TİS’i için, işveren 
sendikası TÜHİS ile müzakerelere başlamış bulunuyoruz. Önceki dönemlerin 
aksine, işkolumuzdaki ‘yetkisiz’ sendikaların TİS yetkimize itiraz etmelerine 
yasal imkân kalmadığı için, bu dönemde pazarlık masasına gecikmeden otur-
duk. İnşallah en kısa zamanda, her iki TİS’imizi de, üyelerimize yeni kazanım-
larla sonuçlandırmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

ŞİDDETSİZ BİR DÜNYA
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, 

hem umutla hem hüzünle kutladık. 
Umudumuz, kadınlarımızın toplum-
sal hayatta giderek daha geniş ölçek-
te yer almasındandır. Kadınlarımızın 
yükselme grafiğini, kendi üyelerimiz-
den, temsilcilerimizden ve teşkilatlarımızdan da gözlemleyebiliyoruz.

Hüznümüz ise; birçok kadınımızın şiddete maruz kalmasıdır. Gün geçmiyor 
ki, bir kadınımız cinayete kurban gitmesin. Bu vahim şiddetin, toplum üzerin-
de en büyük sarsılmaya yol açanı, Özgecan Aslan adlı, gencecik bir kızımızın 
alçakça ve hunharca bir cinayete kurban gitmesi oldu. Özgecan’ın vahşice 
katledilmesi, tüm toplumumuzun sabrını taşırdı. Şiddetin son bulması gerek-
tiği konusunda, geniş toplum kesimlerinde farkındalık oluştu.

Bu toplumsal farkındalığa katkı amacıyla, sendikamızın gayretleriyle, Hak-
İş Kadın Komitemiz adına, Ankara’da, ‘Özgecan Aslan Hatıra Ormanı’ tesis 
ettik. Hatıra ormanımız büyüdükçe, milletimize yakışmayan bu şiddetin kü-
çülmesini ve yok olmasını diliyorum.

ÖZ ORMAN-İŞ KONUKEVİ
Bizler, ‘hizmet sendikacılığını’ esas alan bir anlayışa sahibiz. Aslolan, üye-

lerimize en güzel hizmetleri sunmaktır. Herhangi bir işi için Ankara’ya gelen 
üyelerimizin konaklama ihtiyacını karşılamak üzere inşa ettiğimiz Öz Orman-
İş Konukevi hizmete girmiştir. Tüm üyelerimize hayırlı olmasını temenni edi-
yorum.

EVRENSEL VİZYON
Son olarak, uluslararası ilişkilerimize değinmek istiyorum. Muhtelif ülkeler-

de, işkolumuzda faaliyet gösteren sendikalarla olan ikili ilişkilerimizin yanın-
da, uluslararası emek kuruluşlarıyla olan ortak çalışmalarımız da devam edi-
yor. Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi kapsamında, 2 
yılda bir yapılan Ortaklar Konferansının 12’ncisi (COP-12), 12-24 Ekim 2015’te 
Ankara’da gerçekleştirilecek. Konferansa, ülkemizden sendikalar kategorisin-
de tek akredite kuruluş olan Öz Orman-İş, küresel ölçekte yürütülen çölleş-
meyle mücadele çalışmalarına katkı sunmak için çaba gösteriyor.

Bu kapsamda, BM’nin 9-12 Mart 2015 tarihinde Meksika’nın Cancun ken-
tinde yaptığı toplantıya sendika olarak iştirak ettik ve çölleşmeyle mücadele-
ye yönelik görüş ve önerilerimizi dile getirdik.

Sermayenin küreselleştiği bir dünyada, emeğin ‘yerel’ düzeyde kalarak 
mücadele etmesinin, bizleri hedefe götürmeyeceğinin bilinciyle, uluslararası 
ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.

Sağlık ve mutlulukla kalın.

Settar ASLAN  / Genel Başkan

Güçlü kadrosuyla hak aramaya

Çıkıyor Öz Orman-İş Sendikası

Sağlam zeminlere sağlam temeli

Çakıyor Öz Orman-İş Sendikası

Üyeler emekçi, eli asalı

Rızık Allah’tandır, değil tasalı

Gönül ummanına nehir misali

Akıyor Öz Orman-İş Sendikası

Cesur adımlarla menzile varan

Şefkatli kollarla ülkeyi saran

Dilinde besmele, elinde Kur’an

Okuyor Öz Orman-İş Sendikası

Settar Aslan ile kükremesini

Hak-İş’le duyurur haklı sesini

Hak ve hakikatin meşalesini

Yakıyor Öz orman-İş Sendikası

Yarışırlar petekte arı ile

Hükümete giderler soru ile

Yarınlara tevhidin nuru ile

Bakıyor Öz Orman-İş Sendikası

Cavit Hoca Karacabey TİGEM’e

Âşık Şemsettin’i sayın hibeye

Beş vakit namazda yönü Kâbe’ye

Bakıyor Öz Orman-İş Sendikası

Şiir ÖZ ORMAN-İŞ

Cavit GÜNEŞ
Karacabey TİGEM İşçisi
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BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi faaliyetlerine Türkiye’den akre-
dite tek sendika olan Sendikamız Öz Orman-İş, kuruluşun Meksika’daki 
toplantılarına katıldı.

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) Bilim 
ve Teknoloji Komitesi 4. Özel Oturumu ve 3. Bilimsel Konferansı, 9-12 
Mart 2015 tarihlerinde Meksika’nın Cancun kentinde yapıldı. Konferan-
sa, dünyanın farklı ülkelerinden Hükümet temsilcileri, bilim adamları, 
STK temsilcileri ve BM heyetinden oluşan yaklaşık 300 delege katıldı. 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi’nin baş-
kanlık ettiği Türk delegasyonunda; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nden temsilciler 
yer alırken, UNCCD nezdinde Türkiye’den akredite tek sendika olan Öz 
Orman-İş’i, Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar ve Dış İlişkiler Uzmanı 
Benül Sözer temsil etti.

Konferans çerçevesindeki toplantıların içeriğini; çölleşmeyle 
mücadele, kuru yerlerde sürdürülebilir arazi yönetimi, arazi 
bozulumu, fakirliğin giderilmesi, bilimsel ve teknolojik katkılar 
ile geleneksel bilgi ve deneyimlerin paylaşılması oluşturdu.

Konferansa katılan Türk delegasyonu, 10 Mart 2015 ta-
rihinde bir ‘Yan Etkinlik’ gerçekleştirerek, ‘COP-12 ve 
Türkiye’nin Çölleşmeyle Mücadele Konusundaki De-
neyimleri’ konulu bir sunum yaptı. Türkiye’nin bu etkinli-
ğine, UNCCD İcra Direktörü Monique Barbut da katıldı. 
Barbut, Türkiye’nin, 12-24 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da 
gerçekleşecek olan 12. Taraflar Konferansı’na (COP-12) çok 
iyi hazırlandığını belirterek, bu anlamda yapılan çalışmaları 
takdir ettiğini vurguladı.

Öz Orman-İş Yan Oda Toplantısı
Cancun’daki konferans çerçevesinde, Öz Orman-İş de, di-

ğer ülke STK’larıyla birlikte bir ‘Yan Oda Toplantısı’ ger-
çekleştirdi. 

UNCCD Sivil Toplum Kuruluşları Sorumlusu Marcos Montoiro 
başkanlığında yapılan Yan Oda Toplantısına; başta Arjantin, Meksika, 
Fransa ve Senegal olmak üzere, bazı ülkelerden sorumlu STK temsilci-
leri katıldı. 

Toplantıda, Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar ve Dış İlişkiler So-
rumlusu Benül Sözer tarafından, Öz Orman-İş ve çalışmaları hakkında 
detaylı bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, Türkiye’de yapılacak olan COP-
12’ye Afrika ülkelerinden davet edilecek sendika ve diğer STK’lar hak-
kında fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Öz Orman-İş’in de katıldığı UNCCD COP-11 (Taraflar) Konferansı, 
2013 yılında Namibya’da gerçekleşmişti. COP-12 konferansı ise, 12-24 
Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da yapılacak. COP-12 için, sözleşmeye ta-
raf 195 ülkeden, yaklaşık 7.000 delegenin Ankara’ya gelmesi bekleniyor.

ÖZ ORMAN-İŞ BM KONFERANSINDA

Öz Orman-İş’in, herhangi bir iş için taşradan 
Ankara’ya gelen üyelerinin konaklama sorununu 
çözmek amacıyla tesis ettiği ‘Öz Orman-İş Konuke-
vi’ hizmete girdi.

Öz Orman-İş Konukevi, Ankara’nın merkezi 
semtlerinden biri olan Ulus’ta, Hacı Bayram Camii 
yakınındaki eski Ankara konaklarından birisi yeni-
den inşa edilerek hazırlandı. Konukevi, 10 oda ve 
15 yatak kapasitesiyle, önceliği üyelere ve birinci 
derecedeki yakınlarına vermek suretiyle hizmet su-
nacak.

Konukevinden; aktif üyeler, eş ve çocukları ile anne 
babaları dışında; emekli üyeler, Orman ve Tarım Teş-
kilatında çalışan memurlar, Hak-İş ve bağlı sendikala-
rın yönetici ve üyeleri de yararlanabilecek.

ÖZ ORMAN-İŞ KONUKEVİ HİZMETE GİRDİ

Öz Orman-İş Konukevinin:
Adresi  : Hacı Bayram Mah. Güvercin Sok. No: 26 

    Ulus/ANKARA

Telefonu : 0312-309 95 00

Belgegeçeri : 0312-309 95 05
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TİGEM işletmelerinde çalışan 2.500 ve Orman Teşkilatında çalışan yak-
laşık 25 bin üyemizin Toplu İş Sözleşmeleri için, Kamu İşveren Sendikası 
TÜHİS ile pazarlık masasına oturduk.

TİGEM’lerde çalışan üyelerimizin 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ve Or-
man Teşkilatında çalışan üyelerimizin 4. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin 
süresi, 31 Aralık 2014 tarihinde doldu. Yeni dönemi kapsayan TİS’ler, 1 
Ocak 2015 tarihinden sonraki dönemi kapsıyor.

Her iki TİS için de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetki 
alan Öz Orman-İş, TİS müzakere taslaklarını hazırladıktan sonra, Kamu 
İşveren Sendikası TÜHİS’e müzakere çağrısı yaptı. Bu çağrının ardından 
TÜHİS, TİGEM sözleşmesi müzakeresi için 24 Mart 2015 ve Orman Teş-
kilatı sözleşmesi için de 17 Nisan 2015 tarihine randevu verdi.

Böylece Öz Orman-İş, TİGEM 2. Dönem Toplu İş Sözleşmesi için, TÜ-
HİS ve TİGEM yöneticileriyle ilk müzakere oturumunu 24 Mart 2015 
tarihinde gerçekleştirildi. Bu ilk oturumda, Öz Orman-İş Genel Başkanı 
Settar Aslan, TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek ve TİGEM Genel Mü-
dür Yardımcısı Ayhan Karayama’ya birer buket çiçek takdim etti.

İlk oturumda Öz Orman-İş, 16-18 Şubat 2015 tarihlerinde Kırşehir’de 
yaptığı Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında hazırlanan 2. Dö-
nem TİS Teklif Taslağını, TÜHİS ve TİGEM yöneticilerine sunarak, mü-
zakereleri resmen başlattı.

TİGEM 2. Dönem TİS müzakerelerinin ilk oturumuna, Öz Orman-İş adı-
na, Genel Başkan Settar Aslan’ın yanısıra Genel Sekreter Bayram Ayaz, 
Genel Mali Sekreter Ali Bilgin, Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar ve 
Genel Mevzuat-Araştırma Sekreteri Mehmet Çelik ile sendika hukuk müşa-
virleri katıldı.

TİS’LER İÇİN MASADAYIZ

Öz Orman-İş, hem Orman Teşkilatı hem de TİGEM Toplu İş Sözleşme-
si Müzakere Taslaklarını, her dönem olduğu gibi bu dönemde de geniş 
istişare yöntemiyle hazırladı.

Bu kapsamda Öz Orman-İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, TİGEM iş-
letmelerindeki temsilcilerle birlikte, Kırşehir’de 16-18 Şubat 2015 tarihle-
rinde yapılan toplantılarla, TİGEM 2. Dönem TİS için Kamu İşveren Sen-
dikası TÜHİS’e verilecek müzakere taslağını belirledi. Başkanlar Kurulu 
ve işyeri temsilcilerinin sendika uzmanlarıyla birlikte yaptığı toplantılarda, 
TİS taslağının her maddesi ve her cümlesi teker teker ele alınarak, taba-
nın talep ve beklentileri ile sendika uzmanlarının teknik görüşleri doğrul-
tusunda yeniden yazıldı.

Genel Başkan Settar Aslan’ın açış konuşmasıyla başlayan toplantılar sı-
rasında, TİGEM işletmelerine muhatap şube başkanları ve bölge temsil-
cilerinin yanısıra, işyeri temsilcileri de, sahada yaşadıkları sorunlardan ve 
üyelerin beklentilerinden hareketle, TİS taslağında yer almasını istedikleri 
bütün düzenlemeleri dile getirdiler. Ortaya konulan görüşler, Öz Orman-İş 
Genel Yönetim Kurulu üyeleri ve uzmanların teknik görüşleri doğrultusun-
da ela alınarak, TİS taslağında olması gereken hükümler oluşturuldu.

Açılışta konuşan Genel Başkan Settar Aslan, Öz Orman-İş’in, gerek 
Orman Teşkilatında ve gerekse TİGEM’lerdeki TİS müzakere taslaklarını 
her zaman sendika teşkilat yöneticileri ve temsilcilerle birlikte hazırladığı-
nı hatırlatarak, “Genel Merkez olarak biz, elbette yaşanan sorunları bü-
yük ölçüde biliyoruz. Ama sahada yaşanan sorunların, daha da önemlisi 
çözüm önerilerinin, teşkilat başkanlarımız ve işyeri temsilcilerimiz tarafın-
dan burada dile getirilmesi çok önemlidir.” dedi.

Toplantının açılış oturumuna katılan ve bir konuşma yapan TİGEM 
Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Karayama da, Öz Orman-İş’in, Tİ-
GEM 1. Dönem TİS’i çok başarılı bir şekilde sonuçlandırdığını ve üye-
lerine birçok yeni haklar sağladığını hatırlatarak, TİGEM işletmelerinin, 
giderlerini kendisi karşılayan kuruluşlar olduğunu ve malî imkânlarının 
sınırsız olmadığını söyledi. 

TİGEM TİS Hazırlık Toplantılarına, Genel Merkez Yönetim Kurulu, 
sendika uzmanları, TİGEM’lere muhatap şube başkanı ve bölge temsilci-
leri ile işyeri temsilcilerinden oluşan yaklaşık 100 kişi katıldı.

TİGEM TASLAĞI NASIL HAZIRLANDI?



5

Nisan 2015  Sayı: 30

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Or-
man Genel Müdürlüğü’nde çalışan yak-
laşık 25 bin işçimizin 5. Dönem Toplu 
İş Sözleşmesi Teklif Taslağı da, üyelerin 
öneri ve beklentileri doğrultusunda şe-
killendirdi.

Öz Orman-İş Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu, 27 Şubat- 2 Mart 2015 tarihle-
rinde Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 
yaptığı toplantılarla,  Orman Teşkilatı 5. 
Dönem TİS için Kamu İşveren Sendikası 
TÜHİS’e verilecek müzakere taslağını be-

lirledi. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, şube ve bölge başkanları ile 
şube-bölge yönetim kurulu üyeleri ve sendika uzmanlarının katıldığı top-
lantılarda, TİS taslağının her maddesi, cümle cümle ele alınarak, üyelerin 
talep ve beklentileri ile sendika uzmanlarının teknik görüşleri doğrultusunda 
yeniden yazıldı.

Genel Başkan Settar Aslan’ın açış konuşmasıyla başlayan ilk oturuma, 
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Orman Genel Müdür Yardımcısı 
Ali Şahin de katıldı. Genel Başkan Settar Aslan, açış konuşmasında, geç-

miş TİS’lerde olduğu gibi, 5. Dönem 
TİS teklifinin de, tüm teşkilatın katılı-
mıyla hazırlanacağını belirterek, “Öz 
Orman-İş’in başarısının temelinde, tüm 
teşkilat olarak ‘ortak aklı’ kullanma-
sı yatmaktadır. Biz güçlü bir teşkilatız. 
Bu gücümüzü, üyelerimizin hak ve men-
faatlerini en üst noktaya getirmek için 
kullanıyoruz.” dedi.

Açılış oturumunda konuşan Hak-İş 
Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, Öz Orman-İş’in, 
Hak-İş’in en büyük ve en 
başarılı sendikalarından biri 
olduğunu söyledi. Arslan, 
geçici işçilere kadro temin 
etmek üzere, Öz Orman-
İş’le birlikte Hak-İş’in de 
elinden gelen çabayı göster-
mekte olduğunu hatırlattı.

ORMAN TİS TASLAĞIMIZ DA HAZIR

Orman Genel Müdür Yardımcısı Ali Şahin de, işçisi ve me-
muruyla tüm OGM çalışanlarının büyük bir aile olduğunu an-
latarak, “Orman Teşkilatında çalışan işçi arkadaşlarımıza in-
şallah yakın zamanda kurum kimlik kartları vereceğiz.” dedi.

Yapılan toplantılarda, şube ve bölge yöneticileri, sahada 
yaşadıkları sorunlardan ve üyelerin beklentilerinden hareket-
le, TİS taslağında yer almasını istedikleri düzenlemeleri dile 
getirdiler. Belirtilen düşünceler, Öz Orman-İş Genel Yönetim 
Kurulu üyeleri ve uzmanların teknik görüşleri doğrultusunda 
değerlendirilerek, TİS taslağında yer alması gereken hüküm-
ler belirlendi.
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Konfederasyonumuz Hak-İş’in, 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü dolayısıyla gelenekselleş-
tirdiği Kadın Emeği Buluşmalarının 4’üncüsü 
Ankara’da gerçekleştirildi. Bu yılkı buluşma, 
‘Sendikalı kadın ile daha güçlü gelece-
ğe’ teması üzerinde şekillendirildi.

Bilkent Kongre Merkezi’nde yapılan top-
lantılara, Türkiye’nin dört bir yanından, kon-
federasyonumuz Hak-İş’e bağlı sendikalara 
üye 800 dolayında kadın emekçi katıldı. Öz 
Orman-İş üyesi kadınları temsilen de 90 üye-
miz 4. Kadın Emeği Buluşması’na iştirak etti. 
Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, Ge-
nel Sekreter Bayram Ayaz, Genel Mali Sek-
reter Ali Bilgin, Genel Teşkilat Sekreteri Zeki 

Sungur Kızılkaya ve Genel Mevzuat-Araştırma 
Sekreteri Mehmet Çelik de toplantılarda hazır 
bulundu.

Toplantılar, Hak-İş Kadın Komitesi Başka-
nı Jülide Sarıeroğlu’nun açış konuşmasıyla 
başladı. Daha sonra Hak-İş Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, Uluslararası Çalışma Örgü-
tü ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan ve 
Hak-İş Onursal Başkanı, TBMM İdare Amiri 
ve Çorum Milletvekili Salim Uslu kürsüye çık-
tı. Yapılan konuşmaların ağırlıklı gündemini, 
Türkiye’de ve dünyada kadına yönelik şiddet 
ve kadın cinayetleri, çalışma hayatında ka-
dınların yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri 
oluşturdu.

SENDİKALI KADIN İLE DAHA GÜÇLÜ GELECEĞE
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Konuşmalardan sonra, Hak-İş’e bağlı sendikalara üye olan ‘başarılı ka-
dın emekçilere’ birer plaket takdim edildi. Öz Orman-İş üyesi, Orman ve 
Su İşleri Konya 8. Bölge Müdürlüğü çalışanı Yasemin Ergün de plaket 
aldı.

Toplantının öğleden sonraki oturumlarında ise; müzik dinletisi, ‘İş-
Aile-Sendikal Hayatı Uyumlaştırma ve İletişim’ konulu tematik 

eğitim ve 81 ilden gelen kadın temsilcilerin katılımıyla ‘Çalışma Hayatı, 
Sendikalar ve Kadın’ çalıştayı gerçekleştirildi. Son oturumda ise, Öz 
Orman-İş Avukatı Gizem Bal, ‘Çalışma Hayatı ve Kadın-Yeni Huku-
ki Düzenlemeler’ konulu bir sunum yaptı.

4. Kadın Emeği Buluşması, sonuç bildirisinin okunmasıyla sona erdi.
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Hak-İş Kadın Komitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, 
Ankara’da, Özgecan Aslan Hatıra Ormanı tesis etti. Hatıra Ormanına, 
Hak-İş Yönetim Kurulu üyeleri ile tüm illerden gelen Hak-İş üyesi kadın-
lar fidan dikti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü buluşması için Türkiye’nin dört bir ya-
nından Ankara’ya gelen, Hak-İş’e bağlı sendikalara üye yüzlerce kadın 
işçi, Hak-İş Kadın Komitesi tarafından, geçtiğimiz haftalarda Mersin’de 
hunharca katledilen Özgecan Aslan adına tesis edilen hatıra ormanına 
fidan dikti.

Fidan dikme törenine, Hak-İş Genel Başkan Mahmut Arslan, Genel Baş-
kan Yardımcıları Settar Aslan ve Mustafa Toruntay, Genel Sekreter Dr. Os-
man Yıldız, Öz Orman-İş Genel Sekreteri Bayram Ayaz, Genel Mali Sekreter 
Ali Bilgin ve Genel Mevzuat-Araştırma Sekreteri Mehmet Çelik de katıldı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, fidan dikme töreninde, sadece 
Türkiye’de değil, başta Bosna-Hersek, Gazze, Doğu Türkistan ve Suriye 
olmak üzere, çok sayıda ülkede binlerce kadının şiddete maruz kaldığını 
dile getirerek, kadına yönelik her türlü şiddeti telin etti.

Daha sonra, Hak-İş ve bağlı sendikaların yönetim kurulu üyeleri ile töre-
ne katılan Hak-İş üyesi yüzlerce kadın, Özgecan Aslan Hatıra Ormanı’na 
çam fidanları dikti. Fidan diken kadın emekçilere, diktikleri fidanların ser-
tifikası, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Genel Başkan Yardım-
cısı Settar Aslan tarafından takdim edildi.

Bu arada, Öz Orman-İş Genel Yönetim Kurulu, 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, başta Özgecan Aslan cinayeti 
olmak üzere, Türkiye’de ve dünyada yaşanan kadına yönelik şiddeti kı-
nayarak, “Hepimizin vicdanını kanatan kadına yönelik şiddetin hemen 
durması, çalışma hayatındaki eşitsizliklerin bitmesi, kadınlarımızın aile ve 
iş hayatını aynı anda rahatlıkla sürdürebilmesi için gereken şartların bir 
an önce oluşturulması dileğiyle, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü’nü kutluyoruz.” görüşünü dile getirdi.

ÖZGECAN İÇİN,
KADINLARIMIZ İÇİN
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Hak-İş Kadın Komitesi, 
Dünya Kadınlar Günü etkin-
likleri ile ‘Hak-İş Özgecan 
Aslan Hatıra Ormanı’ ku-
rulmasına olan katkılarından 
dolayı, Genel Başkan Settar 
Aslan’a bir plaket verdi.

Hak-İş Kadın Komitesi 
Başkanı Jülide Sarıeroğlu ve 
komite üyeleri, Hak-İş Ge-
nel Başkan Yardımcısı ve Öz 
Orman-İş Genel Başkanı Set-
tar Aslan’ı ziyaret etti. Komite 
üyeleri, bu yılki 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü faaliyetlerinin 
organizasyonunu yürütmesin-
den ve başta ‘Hak-İş Kadın 
Komitesi Özgecan Aslan 
Hatıra Ormanı’ kurulması 

olmak üzere, yapılan etkinliklere verdiği destek ve katkılarından dolayı 
Aslan’a teşekkür ederek, bir plaket verdiler.

Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Jülide Sarıeroğlu, Hak-İş’in bu yılki 8 
Mart programının çok daha verimli ve geniş katılımlı şekilde yürütüldü-
ğünü hatırlatarak, “Sayın Genel Başkan Yardımcımız Settar Aslan, bu 
faaliyetlerimizin planlanmasında, hazırlanmasında ve uygulanmasında, 

Kadın Komitemize her türlü desteği verdi. Bundan dolayı kendisine te-
şekkür ediyoruz.” dedi.

Genel Başkan Settar Aslan da, Hak-İş Kadın Komitesinin, yapılan çalış-
maların hakkını verdiğini belirterek, “Biz, üzerimize düşeni yaptık. Ama 
işin uygulayıcısı Kadın Komitemizdir. Başarılı çalışmalarından dolayı, 
Jülide Hanımın şahsında, tüm Kadın Komitesi üyelerimizi kutluyorum.” 
şeklinde konuştu.

Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Jülide Sarıeroğlu ve Başkan Yardımcısı 
Melike Özmen, Genel Başkan Settar Aslan’a, hazırladıkları teşekkür pla-
ketini takdim etti.

HAK-İŞ KADIN KOMİTESİ’NDEN ASLAN’A PLAKET

Hak-İş üyesi Öz Finans-İş Genel Yönetim Kuru-
lu üyeleri, Genel Başkan Ahmet Eroğlu başkanlı-
ğında Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan’ı 
ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Genel Başkan Settar 
Aslan ile konuk sendikacılar arasında, başta ör-
gütlenme ve toplu iş sözleşmesi süreçleri olmak 
üzere, her iki sendikanın yürüttüğü çalışmalar 
hakkında bilgi ve fikir alışverişi yapıldı.

ÖZ FİNANS-İŞ’TEN SENDİKAMIZA ZİYARET

GENEL KURULUMUZ 14-15 MAYIS’TA
Öz Orman-İş 3. Olağan Genel Kurulu, 14-15 Mayıs 2015 tarihinde 

Ankara’da yapılacak. Genel Kurula yönelik hazırlıklar devam ediyor. 
Genel Kurul Faaliyet Raporu bastırılarak, delegelere dağıtıldı. Çok sayı-

da siyasetçi ve bürokrat ile sivil toplum kuruluşu temsilcisine Genel Kurul 
davetiyesi gönderildi. Genel Kurula, 250 dolayındaki Öz Orman-İş de-
legesinin yanısıra, başta Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik olmak üzere, Hükümetten ve siyasî partilerden çok 

sayıda temsilcinin yanısıra, başta Hak-İş ve bağlı sendikaların yöneticileri 
olmak üzere, çok sayıda STK yöneticisinin katılması bekleniyor.

Genel Kurulun ilk gününde, Genel Başkan Settar Aslan kapsamlı bir 
konuşma yapacak. Ayrıca protokole mensup misafirler konuşacak. Aynı 
gün, Tüzük Tadil ve Kararlar Komisyonu ile Hesap Tetkik ve Tahmini 
Bütçe Komisyonu oluşturularak, çalışmalarına başlayacak. Genel Kuru-
lun ikinci gününde ise, Genel Merkez Yönetim, Denetim ve Disiplin or-
ganları için seçim yapılacak.

Orman işçilerimizin geçmiş yıllarda hatalı hesaplanan yevmiyelerini 
düzeltmek amacıyla, sendikamız ile Orman Genel Müdürlüğü’nün 4 Ara-
lık 2014 tarihinde kurduğu Ortak Komisyon, çalışmalarında son aşama-
ya geldi.

Komisyon, Nisan 2015 itibarıyla, 20 bin 603 OGM çalışanı üyemizin, 
işe giriş tarihinden itibaren yevmiyesi ile ilgili yapılan tüm işlemleri izleye-
rek, yevmiye hesaplarının dayanaklarını belirledi. Bu tespitin ardından, 

fiili yevmiyesiyle hesaplanan yevmiyesi arasında farklılık bulunanlar için, 
bu farklılıkların hangi uygulamalardan kaynaklandığı belirlenerek, bu ko-
nuda bir tasnife başlandı.

YEŞEREN’in baskıya hazırlandığı aşamada, Ortak Komisyon, fiili yev-
miyeler ile hesaplanan yevmiyeler arasındaki farkları oluşturan uygula-
maların tasnif edilmesi işlemini sürdürmekteydi. Komisyonun, yakın bir 
zamanda bu tasnif işlemlerini tamamlayıp, çalışmalarını sonlandırması 
bekleniyor.

YEVMİYE TESPİTİNDE SON AŞAMAYA GELİNDİ
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Üzülerek söyleyelim, trafik ve iş kazalarında Avrupa’da birinci, dün-
yada ise El Salvador ve Cezayir’in ardından üçüncü sırada yer alıyo-
ruz. Bu tablo, ne ülkemizin eriştiği ekonomik ve sosyal kalkınmışlık 
düzeyi ile bağdaşıyor, ne de millet olarak bizim kültürel-manevî değer-
lerimizle…

Türkiye, neresinden bakılsa, dünyanın 17. büyük ekonomisidir. Düz 
hesaba göre 11 bin dolar civarında olan kişi başına millî gelirimiz, sa-
tınalma gücü paritesi ve diğer ‘gerçekçi’ hesaplamalara göre ise, 20 
bin doların üzerinde bulunuyor. Hal böyle olmasına rağmen, trafik ve 
iş kazalarında sergilediğimiz ‘yanlış performans’, sahip olduğumuz 
refah düzeyi ile de bağdaşmıyor.

Geçtiğimiz yıl, iş kazaları bakımından hafızalarımızda hiç de hoş ol-
mayan tortular bıraktı. Soma’daki kömür madeni kazasına 301 emek-
çimizi kurban verdik. İstanbul’daki rezidans inşaatında yaşanan asansör 
kazasında 10 kardeşimizi yitirdik. Daha bunların acısını yüreğimizde 
soğutmadan, bu kez Ermenek’teki kömür ocağında 18 canımız kaldı.

Bunlar, aynı anda çok sayıda insanımızı yitirdiğimiz için hafızalarda 
yer eden kazalar… Ya, her gün yaşadığımız ve birer-ikişer kurban ver-
diğimiz kazaları ne yapmalı? Her gün trafik kazalarına 8-10 kurban ve-
riyoruz; fakat hafızamızda yer edenler, tek bir kazada 8-10 can kaybı 
yaşadıklarımız oluyor. Ve maalesef, iş ve trafik kazalarında, bir ‘top-
lumsal kanıksama’ hali yaşıyoruz. Daha açık ifadeyle, maruz kaldı-
ğımız bu kazaları ve bunlara kurban vermeyi ‘normal’ kabul ediyoruz. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre; 2002-2013 yılları 
arasında 1 milyon 921 bin işçimiz iş kazası geçirmiş; bu kazalarda 13 
bin 510 işçimiz vefat etmiş. 2014 yılının ilk 9 ayındaki iş kazalarının 
aldığı kurban sayısı ise bin 414. Ortalama her gün 172 iş kazası, 4 ölüm 
ve 6 sakat kalma vakası yaşıyoruz.

Biz toplum olarak, terörist bir eyleme tek bir kurban verdiğimizde dahi 
sarsılacak kadar duyarlıyız. Peki, ne oluyor ki, bizler, her yıl binli rakam-
larla ifade ettiğimiz ‘iş cinayetlerini’ kanıksıyoruz. Ya trafik cinayetleri 
yüzünden her yıl 10 bine yakın insanımızı yitirmemize ne demeli?

Trafik ve iş kazalarını önlemeye dönük bir yığın kanun çıkarıldı. Çı-
karılan yasalar, fizikî mekânların iyileştirilmesini, daha güvenli trafik ve 
çalışma şartları oluşturulmasını zorunlu kıldığı gibi, gerekli tedbirlerin 
alınmaması durumunda verilen cezaları da hayli artırdı. Çok değil, 3 yıl 
kadar önce, 20 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 Sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş kazalarını önlemeye dönük kap-
samlı düzenlemeler getirdi.

Onca yasal düzenlemeye rağmen, 
iş cinayetlerini neden önleyemiyoruz? 
Elbette güvenli ve sağlıklı işyeri koşul-
larından, birinci derecede işverenler 
sorumludur. Bilhassa özel sektör işverenlerinin, ocaktan çıkardıkları kö-
müre ve inşa ettikleri rezidanslara, çalıştırdıkları işçilerden daha çok de-
ğer verdikleri bir gerçektir. Onca caydırıcı yasa hükmüne rağmen, çoğu 
işverenin, yasaların arkasına dolanacak yollar aradığı, çoğu zaman da 
bulduğu bir başka hakikattir. İşverenlerdeki ‘insana değer vermeyen’ 
bu zihniyetin değişmesi hem gerekli, hem de zordur.

Ortadaki ‘yanlış gerçekler’, bizim işçilerimizin ‘hayatlarını riske 
atarak’ çalışma alışkanlığıyla birleşince, kaçınılmaz sonuçlar ortaya çıkı-
yor. İşçimiz, 5. kattaki iskelede boya yaparken emniyet kemeri kullanma-
yı kendisi için ‘zül’ saydığı gibi, 30 santim genişliğindeki kalasın üzerinde 
halay çekmeyi de bir ‘cesaret göstergesi’ zannediyor. Orman yangını-
na müdahale ederken, önceliğin kendi canını korumak olduğunu çoğu 
zaman unutuyor. Hatta kullandığı arazözü bir an önce yangın mahalline 
yetiştirmek için, bozuk arazi yollarında hız yapabiliyor.

Tüm bu yaşadıklarımız, toplum olarak, iş ve trafik kazaları konusun-
da yeterli hassasiyeti taşımadığımıza işaret ediyor. Geride kalan 4 yılda, 
Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren sebepler yüzünden 32 üyemizi 
kaybettik. Bu sebeplerin tamamına yakını iş ve trafik kazalarından oluşu-
yor. Ülke genelindekilerle kıyasladığımızda, bizim emekçilerimizin maruz 
kaldığı ölümlü iş ve trafik kazalarının oranı biraz yüksek gibi görünüyor.

Oysa biz, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeyi hedefleyen çok 
ciddi eğitimler yaptık, yapıyoruz. Geride bıraktığımız 3.5 yıllık süreçte, 
toplam 20 eğitim semineri gerçekleştirdik. 3 bini aşkın üyemizin katıldığı 
bu seminerlerdeki en ağırlıklı konu başlığımız ‘iş sağlığı ve güvenliği’ 
oldu. Elbette ‘mukadderata’ kimse bir şey diyemez; lakin tedbir konu-
sunda gösterilecek gevşekliğin de bahanesi olamaz.

Öz Orman-İş olarak, iş sağlığı ve güvenliğinin bir ‘eğitim meselesi’ ol-
duğunun bilincindeyiz. Üyelerimizde ve tüm toplum fertlerimizde, sadece 
iş sağlığı ve güvenliği değil, trafik güvenliği noktasında da ciddi bir farkın-
dalık oluşturmanın gereğine inanıyoruz. Bu noktada yasal düzenlemeler 
ne kadar gerekli ise, hem işverenlerin hem de çalışanlarımızın zihniyet 
dönüşümü de o kadar elzemdir. Bundan sonraki eğitim çalışmalarımızda, 
iş sağlığı ve güvenliğine daha bir dikkatle eğileceğiz.

EĞİTİM VE İŞ GÜVENLİĞİ

Mustafa ÇINAR
Genel Eğitim Sekreteri

Yönetici Köşesi

Burdur’da meydana gelen arazöz kazasında, Arif Daniş adlı işçimiz 
hayatını kaybetti. Kazada, araç şoförü üyemiz Ekrem Tezcan ile TYÇP 
kapsamında çalıştırılan işçimiz Tevfik Yavuz da yaralandı.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Burdur Orman İşletme Mü-
dürlüğü, Ağlasun Şefliği’nde hizmet veren bir grup işçimiz, 1 Nisan 2015 
tarihinde, arazözle (S-51) Karadiğin Yangın Ekibi altındaki yangın havu-
zuna giderken, aşırı yağmur nedeniyle toprak yolun gevşemesi yüzün-
den kaza geçirdi.

Sağ ön lastiğinin yumuşayan toprak zemine 
batması ve bu yüzden şarampole doğru kay-
ması sonucu yoldan çıkan arazöz, 120 metre 
dik yamaçlı vadiye yuvarlandı. Kaza geçiren 
araçta bulunan, İŞKUR’un Toplum Yararına 
Çalıştırma Projesi (TYÇP) kapsamında istih-
dam edilen işçimiz Arif Daniş, arazözün altında 
kalarak, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada, araç şoförü üyemiz Ekrem Tezcan 
ile TYÇP kapsamında çalıştırılan işçimiz Tev-
fik Yavuz da yara-
landı. Bucak Dev-
let Hastanesine 
kaldırılarak tedavi 
altına alınan yaralı 
işçilerimizin hayati 
tehlikesinin bulun-
madığı öğrenildi.

ARAZÖZ KAZASINDA BİR EMEKÇİMİZ VEFAT ETTİ
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Vefat eden üyelerimiz, Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Mü-
dürlüğü işçisi Ayşe Aköz ve Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdür-
lüğü işçisi Şaban Tamyürek’in mirasçılarına, 20’şer bin liralık Ferdi Kaza 
Sigortası Tazminatı, Genel Başkan Settar Aslan tarafından takdim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü’nde 
çalışan Öz Orman-İş üyesi Ayşe Aköz, 13 Ekim 2014 tarihinde geçirdiği 
trafik kazasında vefat etmişti. Tüm üyelerini Ferdi Kaza Sigortası ile si-
gortalamış olan Öz Orman-İş Sendikası, merhume Ayşe Aköz’ün sigorta 
tazminatı olan 20 bin lirayı, 18 Mart 2015 tarihinde Afyonkarahisar’da 
düzenlenen törenle, merhumenin mirasçıları olan eşi Fahrettin Ramazan 
Aköz ile kızı Pelin ve oğlu Sabri Aköz’e ödedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü’nde çalışan Öz 
Orman-İş üyesi Şaban Tamyürek, 3 Ağustos 2014 tarihinde geçirdiği tra-
fik/iş kazasında vefat etmişti. Merhum Şaban Tamyürek’in 20 bin liralık 
Ferdi Kaza Sigortası beledi de, 31 Mart 2015 tarihinde Artvin’de düzen-
lenen törenle, merhumun mirasçıları olan; eşi Gönül Tamyürek, annesi 
Fatma Tamyürek ile kardeşleri Adem ve Fethi Tamyürek’e verildi.

Her iki törende de, sigorta bedelinin çeki, Hak-İş Konfederasyonu Genel 
Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan 
tarafından takdim edildi. Afyonkarahisar ve Artvin’de düzenlenen tören-
lerde konuşan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz 
Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, sendika olarak, 28 bini 
aşkın üyenin tamamını Ferdi Kaza Sigortası ile sigortaladıklarını bildirdi.

Settar Aslan, alınan tüm önlemlere rağmen, trafik ve 
iş kazalarının önlenemediğine dikkat çekerek, “Oysa 
bu kazaların çok büyük bölümü, önlenebilecek nite-
liktedir. Demek ki, insan sağlığı ve can güvenliğinin 
önemine dair yeterli bilinci oluşturmadık. Öz Orman-İş 
olarak, kazalar konusunda üyelerimizi bilinçlendirmek 
için ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Geride kalan 4 yıl 
boyunca, yaklaşık 5 bin temsilcimize ve üyemize iş sağ-
lığı ve güvenliği eğitimleri verdik.” şeklinde konuştu.

Yitirilen canların geri getirilemeyeceğini, ama hiç de-
ğilse geride kalanlar için bir şeyler yapılabileceğini an-
latan Aslan, şunları söyledi:

“Tüm üyelerimizi sigortalıyor ve primlerini sendika-
mızın kasasından karşılıyoruz. Bunu bir ‘lütuf’ değil, 
‘görev’ kabul ediyoruz. Çünkü Öz Orman-İş, üyeleri-
nin ‘gülen yüzü, ağlayan gözü olmayı’ ilke edinmiş 
bir sendikadır. Bugüne kadar, maalesef, üyelerimizden 
33’ü, Ferdi Kaza Sigortası kapsamına girecek neden-
lerle yaşamını yitirdi. Bu üyelerimizin sigorta tazminat-

larını varislerine teslim ettik.
Sırası gelmişken şunu da söylemek isterim: Biz bu törenleri, gösteriş 

için yapmıyoruz. Amacımız, verdiğimiz hizmetin toplumsal örnek olması-
nı sağlamak ve bu konuda bir farkındalık oluşturmaktır.”

Afyonkarahisar’daki törende, Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonka-
rahisar Bölge Müdürü Mehmet Kuşçu ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü 
Recep Ateş de birer konuşma yaptı. Merhume Ayşe Aköz’ün eşi Fahrettin 
Ramazan Aköz de, “Acımız büyük. Ama bizi unutmamanızı ve verdiğiniz 
destekleri, her türlü teşekkürün üzerinde görüyoruz.” dedi.

Törene; Öz Orman-İş Genel Malî Sekreteri Ali Bilgin, Malî Müşaviri 
Osman Aslan, Eskişehir Bölge Temsilcisi Abdürrahim Cerit ve Yönetim 
Kurulu üyeleri, Orman Bölge Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Park-
lar Bölge Müdürlüğü bürokratları ve merhume Ayşe Aköz’ün mesai arka-
daşları ile yakınları katıldı.

Artvin’deki törende, Orman Bölge Müdürü M. Bülent Ecevit ile Doğa 
Koruma ve Millî Parklar Bölge Müdürü Yunus Aydemir de birer konuş-
ma yaptı. Merhum Şaban Tamyürek’in kardeşi Fethi Tamyürek de, Öz 
Orman-İş’e teşekkür ederek, bu yardımın, ailesi için hem maddî hem de 
manevî anlamda büyük önem taşıdığını söyledi.

Törene; Öz Orman-İş Genel Malî Sekreteri Ali Bilgin, Artvin Bölge 
Temsilcisi Süleyman Şeyhoğlu ve Yönetim Kurulu, Orman Bölge Mü-
dürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü bürokratları 
ve merhum Şaban Tamyürek’in mesai arkadaşları ile yakınları katıldı.

AFYONKARAHİSAR ve ARTVİN’DE FERDİ KAZA SİGORTASI ÖDEMESİ
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ŞİDDETİN AĞLATTIĞI KADINLAR
Hale BAKKAL / Öz Orman-İş Uzmanı

“Kadınlar ve çocuklar için normal şartlarda bile hayat zor. Çünkü en 
savunmaya muhtaç grubu oluşturuyorlar. Bir de etrafınızdaki dünyanın 
yıkıldığını düşünün. Tamamen savaş ortamında, olağanüstü şartlar altın-
da elbette hayat daha da zorlaşıyor. Daha da savunmasız hale geliyorlar. 
Tarihte de böyle olmuş. Günümüz savaş konsepti içinde kadınların ve ço-
cukların yaşadığı zulmün daha da şiddetlendiğini görüyoruz. …Göç söz 
konusu olduğunda, yer değiştirdikleri ülkelerde yeni bir hayat kurmak ile 
ilgili bir mücadele içinde buluyorlar kendilerini. Kadınların bu anlamda çok 
yönlü bir mücadele içinden geçtiğini söyleyebiliriz. Onlarla birlikte çocuk-
lar da en savunmasız olan grubu oluşturuyorlar.” (Yazar Zümrüt Sönmez)

Evet… Her savaşın belki bir kazananı, bir de kaybedeni oluyor. Fakat 
her savaşın mutlak kaybedenleri var ki; onlar kadınlar ve çocuklar…

Savaş bir toplumu nasıl etkiler?
Bir yığın insan hayatını kaybeder, ekonomi çöker, kurulu düzenler bozu-

lur, evler-barklar virane olur… Sadece evler değil; hayatlar, umutlar, mut-
luluklar da viraneye döner. Ve en büyük viraneler, kadınlar ile çocukların 
yüreğinde olur. Yetişkin erkekler, savaşta belki şehit belki gazidir. Yaşamını 
yitiren ‘şehitlik’, hayatta kalan ‘gazilik’ sıfatıyla teselli bulur. Ama savaşın 
tüm yükü, kadınlar ve çocukların zayıf omuzları üzerine çöker kalır.

Hiç düşündünüz mü, kadınlar neden savaşa karşıdır? Neden bütün 
söylemleri ve eylemleri, savaş karşıtlığını vurgular? Savaş esnasında ve 
sonrasında en ağır tahribatı, ‘hassas grup’ olarak nitelendirilen kadınlar 
ve çocuklar yaşar. Gerek cephe savaşında, gerek cephe gerisinde, gerek-
se savaş sonrası bu tahribat kadın ve çocuklarda tecelli eder. 

Onlar; yerinden-yurdundan sürgün edilir. Sağlıklarını, eşlerini, çocuk-
larını, ailelerini ve bütün bir hayatlarını kaybeder. 

Yazık ki, yeryüzünde şiddetin yaşanmadığı bir gün bile yok. Savaşların, 
cinayetlerin, terör olaylarının dili, dini, rengi ne olursa olsun, mağduru 
hep kadınlar ve çocuklar. Yurtsuz-yuvasız kalmak, namus ve iffetinin der-
dine düşmek… Sevdiklerini yitirdikten sonra, hem anne hem baba rolü-
nü üstlenmek… Korku, endişe ve türlü zorluklar içinde yaşamak… İşte, 
tarih boyunca kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddetin en kirli yüzü…

Savaş, kadınlarda onarılmaz yaralar bırakıyor. Bu yaralar bazen ruhu 
acıtıyor, bazen bedeni; ama çoğu zaman her ikisini de… Dünyanın nere-
sinde olursa olsun, savaşta kadının payına; şiddet, yoksulluk, göç ve yok 
edilmek düşüyor.

Bu dramatik sahneler bizden ve hayatımızdan çok uzakta değil. Çev-
remiz, savaş ateşiyle çembere alınmış durumda. Ve onlar, bir savaş or-
tamından kaçıp buraya, kendilerine en yakın hissettikleri komşularına 
geliyor. Pek çok zulme maruz kalmışlar. Ülkelerindeki çatışma ortamında 
yaşadıkları zulmün ve işkencenin, psikolojik ve sosyolojik izlerini üzerle-
rinde taşıyarak, bize sığınıyorlar.

Savaşın, terörün kadın üzerindeki yıkım ve saldırganlığını gözler önüne 
seren en taze örnektir, Suriye’de yaşananlar. Az-boz değil, ezici çoğun-
luğu kadın ve çocuk, 2 milyon mülteciden söz ediyoruz. Kimi kamplarda 
yaşama tutunmaya çalışıyor, kimi Türkiye’nin kentlerine dağılıp, kendi-
sine yeni bir yaşam kurmaya gayret ediyor. Geride bıraktıkları savaş ön-
cesi yaşamlarıyla kıyaslanırsa, refahlarının büyük bölümünü kaybettikleri 
muhakkak…

Evet; güvencesiz çalışma, düşük ücret, emek sömürüsü, işveren fırsatçı-
lığı ve daha nice olumsuzluklar da yaşanıyor. Özellikle tarım, inşaat, teks-
til, ev temizliği gibi kayıtdışı istihdamın yoğun olduğu alanlarda, mülteci 
emeğinin sömürülmesinin önünü geçilemiyor. İşsizlik ve gelir dağılımı 
dengesizliği de bu sıkıntıların tuzu-biberi oluyor. Dedik ya, savaş en çok 
kadınları ve çocukları mağdur eder.

Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin onlara sağladığı imkânlar 
küçümsenemez. Öyle ya, Türk Devleti, 2 milyon Suriyeli mülteciye ka-
pılarını sonuna kadar açarken… Milyonlarca işsizine yenilerinin eklen-
mesini göze alırken… Mülteci kamplarının kurulduğu kentlerdeki muh-
temel toplumsal sorunları göğüslerken… Ve her şeyin üzerine, tuzukuru 
ülkelerin BM üzerinden yaptığı 250 milyon dolar gibi komik bir yardı-
ma karşılık, Suriyeli mülteciler için 5 milyar doların üzerinde bir maliyeti 
omuzlamışken… Tüm Avrupa ülkelerinin kabul ettiği Suriyeli sayısı 30 
bini bile bulmuyor. Daha da vahimi, Türkiye’nin ‘mülteci kabul etme 
çağrısına’ verilen cevabın, “Doktor, mühendis gibi birkaç bin mülteciyi 
kabul edebiliriz.” alaycılığında olması, vicdanları kanattı.

İşte bu yüzden, o mülteciler, kendilerine sınırlarını, kapılarını, sofrasını 
ve toplumsal hayatını açan bu ülkeye şükran ve güven duymaktadır.

Evrensel düzeyde terörün önüne tamamen geçilemiyor. Ancak azal-
tılması için çaba sarf edilebilir. Bunun için de evrensel barışı, evrensel 
adaleti, en önemlisi toplumlar arasındaki refah uçurumlarını azaltmanın 
bir yolunu bulmalıyız.

Kadın Penceresinden

HAK-İŞ İL TEMSİLCİLERİNE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
Konfederasyonumuz Hak-İş, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eği-
tim ve Araştırma Merkezi’yle bir-
likte, konfederasyon il temsilcile-
rine yönelik iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimi projesi başlattı.

‘Çalışanlara Yönelik Yeter-
lilik Odaklı İş Sağlığı ve Gü-
venliği Eğitimi Projesi’ adıy-

la başlatılan projenin açılış toplantıları, 10-11 Nisan 2015 tarihlerinde 
Ankara’da yapıldı. Toplantının açılışında, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut 
Arslan bir konuşma yaptı. Konuşmasında, iş kazalarının yüzde 97’sinin 
önlenebilir nitelikte olduğunu hatırlatan Arslan, bu kazaların sadece ya-
sal düzenlemelerle önlenemeyeceğini belirterek, başta devlet, işverenler, 
çalışanlar ve sendikalar olmak üzere, tüm toplumun sorumluluk içinde 
hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Toplantı açılışında, ÇASGEM Uzmanı İsmail Akgün proje hakkında ay-
rıntılı bilgi verirken, ÇASGEM Başkanı İsmail Akbıyık, TİSK Genel Sek-
reter Yardımcısı Ferhat İlter ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Mustafa Konuk da birer konuşma yaptı.

Toplantının ilk gün öğleden sonraki bölümünde, ‘İş Sağlığı ve Gü-
venliğinde Yeni Yaklaşımlar’ konulu sempozyum yapıldı. Sempoz-
yumda, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından çeşitli sunumlar ger-
çekleştirildi.

Toplantının ikinci gününde yapılan son oturumda ise, iş sağlığı ve gü-
venliği ile yürütülen projeye dair, Hak-İş il temsilcilerinin görüş ve öneri-
lerinin tartışıldığı bir toplantı yapıldı.

Toplantıya; Öz Orman-İş Genel Sekreteri Bayram Ayaz, Genel Eğiti 
Sekreteri Mustafa Çınar, aynı zamanda bulundukları ilde Hak-İş İl Tem-
silciliği görevini de yürüten, Öz Orman-İş’in 13 şube başkanı veya bölge 
temsilcisinin de aralarında bulunduğu 81 ildeki Hak-İş İl Temsilcileri ile iş 
sağlığı ve güvenliği uzmanları katıldı.
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KADINA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ve MAĞDUR KADININ YASAL HAKLARI

Hukuk KöşesiGizem BAL / Öz Orman-İş Avukatı

Kadına yönelik şiddet, kadın ve erkek arasındaki eşitsiz güç ilişkilerin-
den kaynaklanan bir ayrımcılık ve kadının insan hakları ihlalidir. 6284 
Sayılı Şiddet Yasası; şiddeti önlemek, saldırganları caydırmak ve şiddete 
maruz kalan kadını, çocuklarını, yakınlarını ve şiddetin tanıklarını etkin 
biçimde korumak için düzenlenmiştir. Bu yasayla şiddet mağduru kadın-
lara verilen haklara kısaca değinelim:

Sözlü şikâyet yeterli: Kadınlar, Aile Mahkemesi’ne sözlü başvuru-
da bulunarak koruma isteyebilme hakkına sahiptir. Burada yazılı şikâyet 
aranmayıp, sözlü şikâyet ve ihbar tutanağa çevrilmektedir.

Koruma evleri: Mülkî amir ya da kolluk amirinin kararıyla, kamuya 
ait barınma yerlerine (polisevi, öğretmen evi vb.) getirilen şiddet mağdur-
ları, başka onay aranmadan kabul edilmektedir.

Meslek edindirme: Korunan kadın için öncelik, gizlilik ve güvenliktir. 
Bunlar sağlandıktan sonra, halk eğitim merkezlerinin katkılarıyla, meslek 
edindirme imkânları sağlanmaktadır.

Hukukî destek: Korunan kişi, hem psikolojik rehberlik hizmeti hem 
de hukukî olarak nasıl bir süreç izlemesi gerektiği hakkında yardım ala-
bilmektedir. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, açılan davalara 
müdahil olmaktadır.

Kreş yardımı: Şiddet uygulayan kişi hakkında işyerine, eve, okula 
yaklaşamama kararı çıkarılabilmektedir. Çocukların kreşi değiştirilip, ka-
dınlara kreş yardımı yapılabilmektedir.

Evden uzaklaştırma: Şiddet uygulayan evden uzaklaştırılmaktadır. 
Uzaklaştırma yeterli gelmezse, kadınların ‘işyerimi değiştirme’ talebi 
değerlendirilerek, uygun iş imkânı sağlanmaktadır. Şiddet uygulayan 
kişi, alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse, doğrudan soruşturma 
ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin, 
belirtilen günlerde ‘zorlama hapsine’ çarptırılır.

Kimlik değiştirilmesi: Hâkim tarafından verilen kararla ve kadının 
rızası alınarak, ‘Tanık Koruma Kanunu’ hükümlerine göre kimliği de-
ğiştirilebilmektedir. Kadın için hayatî tehlikenin var olması ve talep halin-
de ‘geçici koruma tedbiri’ verilmektedir.

İzinsiz ev satılamaması: Kadın, ilgili tapu sicil müdürlüğüne giderek ya 
da hâkim kararıyla, aile konutuna şerh koydurabilmektedir. Böylece ev eşi-
nin üzerine olsa bile, kendisinden habersiz evin satışı yapılamayacaktır.

Silaha el konulması: Şiddet uygulayan kişi, asker ya da polis gibi 
silah taşıması zorunlu kamu görevi yapan biri ise, zimmetinde bulunan 
silahı kurumuna teslim etmesi hâkim kararıyla hüküm altına alınacaktır.

Elektronik kelepçe sistemi: Şiddet uygulayan kişi, hâkim kararıyla, 
teknik araç ve yöntemler kullanılarak takip edilebilecektir. Bu yöntem ya 
elektronik kelepçe ya da sinyalizasyon sistemi şeklinde olacaktır.

ÇÖZÜM YOLU BİR TANE DEĞİL

Nereye başvurmalı: Şiddete uğrayan kadın, yaşadığı şehrin kayma-
kamlığına, valiliğine ya da doğrudan aile mahkemesine talepte buluna-
bilir. 14 ildeki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne başvurabilir. 
Başının derde gireceğini düşünen kadın, doğrudan savcıya ya da aile 
mahkemesi hâkiminin yanına gidebilir. Bu işlemler yapılırken harç/para 
alınmamaktadır.

Avukat hakkı: Bulundukları şehrin barosu, maddî durumu iyi olma-
yanlar için avukat gönderip, hukukî işlerini takip edebiliyor. Hem avukat 
tayin edilir hem de mağdur kadın koruma altına alınır.

Korunma hakkı: Şiddet gören kadının eşi alkol bağımlısı ise ‘tedavi 
edilmeli’ şeklinde çeşitli tedbir kararları da verilebilir. Mahkeme kararı 
olmadan kadın, “Benim korunmaya ihtiyacım var.” dediği zaman koru-
ma altına alınabilmektedir.

Barınma hakkı: Şiddet mağduru kadın eşinin öfkesinden uzaklaşmak 
istiyorsa, devlet, kadına barınma yeri temin eder, sığınma evine yön-
lendirir. Ayrıca devlet gerekli görmesi halinde, kadın için ev kiralayıp, 
kirasını belli bir süre ödeyebilir.

Ekonomik destek: Kadının “Kocam eve gelmezse eve kim ba-
kar?” sorusunu sormaması için, aile mahkemesi, kocanın, evin kira-
sını ödeyip geçimini sağlama ve eve yaklaşmaması yönünde karar 
verebilmektedir.

Tanık koruması: Şiddet mağduru kadın, Çok daha ciddi durumlarda 
‘öldürülme tehdidi’ alıyorsa, mahkeme kararıyla -628 Sayılı Yasa’ya 
göre- ‘Kadının tanık koruma programına alınması’ ile kadının kim-
lik bilgileri hâkim kararı ile değiştirilebilmektedir.

İhsangazi Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Şevket 
Ortalık’ın evinde çıkan yangında kül olan eşyaları, Öz Orman-İş tarafın-
dan yenilendi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı İhsangazi Orman İşlet-
me Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Şevket Ortalık’ın, İhsangazi ilçesinin 
Kızıleller köyündeki evinde, 8 Ocak 2015 tarihinde, elektrik kontağından 
kaynaklanan bir yangın çıktı. Yangında, evdeki eşyalar yanarak, kullanı-
lamaz hale geldi.

Genel Yönetim Kurulu-
nun aldığı karar doğrul-
tusunda, üyemiz Şevket 
Ortalık’ın yanan eşyaları, 
Öz Orman-İş tarafından 
yenilendi. Sözkonusu eş-
yaları sendikamız adına 
satın alan Kastamonu 
Bölge Temsilcimiz Hü-
seyin Erdoğan ve Bölge 
Yönetim Kurulu üyeleri, 
işyeri temsilcimizle birlikte, sözkonusu eşyaları 24 Şubat 2015 tarihinde 
Kızıleller köyüne götürerek, üyemiz Şevket Ortalık ve ailesine teslim etti.

Duygusal anların yaşandığı eşya teslimi sırasında, mağdur üyemiz Şev-
ket Ortalık, Öz Orman-İş yöneticilerine ve üyelerine çok teşekkür ederek, 
“Böyle dar bir günümüzde sendikamızı yanımızda görmekten çok mutlu 
oldum. Allah herkesten ve hepinizden razı olsun.” dedi. 

Kastamonu Bölge Temsilcisi Hüseyin Erdoğan da, Öz Orman-İş’in, se-
vinçli ve kederli günlerinde üyelerinin yanında olmayı görev kabul eden bir 
sendika olduğunu hatırlatarak, “Biz sosyal sendikacılık yapıyoruz. Üyeleri-
mize, elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya kendimizi mecbur hissedi-
yoruz. Genel Başkanımızın tabiriyle, ‘üyelerimizin gülen yüzü-ağlayan 
gözü’ olmaya gayret ediyoruz. Değerli üyemizin, yeni eşyalarını iyi günler-
de kullanmasını ve hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bir diğer temennimiz, 
hiçbir üyemizin bu tür afetlere maruz kalmamasıdır.” şeklinde konuştu.

EVİ YANAN ÜYEMİZİ YALNIZ BIRAKMADIK
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Hak-İş, davet edil-
diği Afrika Sendikalar 
Birliği’nin (OATUU)  
38. Genel Kurulunda, 
Genel Başkan Yardım-
cısı ve Öz Orman-İş 
Genel Başkanı Settar 
Aslan tarafından temsil 
edildi.

Afrika Sendikalar Bir-
liği Genel Kurulu, 23-25 
Şubat 2015 tarihlerin-
de Eritre’nin başken-
ti Asmara’da yapıldı. 
Genel Kurula, Hak-İş 
Konfederasyonu’nu 
temsilen, Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Öz 
Orman-İş Genel Baş-
kanı Settar Aslan ile 
Genel Mevzuat-Araştır-
ma Sekreteri Mehmet 
Çelik katıldı.

45 ülkeden yaklaşık 
400 temsilcinin katıl-
dığı OATUU Genel 
Kurul Toplantısında; 
Afrika’daki sendikal ör-
gütlenme, sendika re-
formları, işbirliği taleple-
ri ve yatırım ihtiyacı gibi 
konular ele alındı.

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, katıldığı Genel Kurulda, OA-
TUU Genel Sekreteri Arezki Mezhoud ve Eritre Sendikalar Konfederas-
yonu Genel Başkanı Tekeste Baire’ye Türk işi birer çini tabak hediye etti.

Bu arada, Eritre yerel basını ve TV kanalına da söyleşi veren Genel 
Başkan Settar Aslan, ülkeler arasındaki ikili ilişkiler, sendikal etkileşim 
ve ikili ilişkilerin güçlenmesi  gerektiğine dair mesajlar iletti. Aslan ayrıca, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Eritre Büyükelçiliğini de ziyaret ederek, Büyü-
kelçi Fırat Sunel bir görüşme gerçekleşti.

Orman Genel Müdürlüğü, Şeker Fabrikaları ve bazı belediyelerde ça-
lışan geçici işçiler, kadro talebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
önünde eylem yaptı.

Çeşitli illerden Ankara’ya gelen ve çoğunluğunu Orman Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı işletmelerde çalışan üyelerimizin oluşturduğu, Şeker 
Fabrikaları ve özel idarelerden belediyelere devredilen emekçilerimizin 
de aralarında bulunduğu geçici işçiler, ‘kadro’ talebiyle, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüdü. Bakanlık önünde basın açıklaması 
yapan işçiler; yılın yarısında çalışıp, kalan yarısında işsiz kaldıklarını be-
lirterek, iş akitlerinin askıya alındığı dönemde piyasada da iş bulamadık-
larını ifade ettiler. 

Eylem yapan üyelerimiz, Orman Teşkilatında tüm yıl boyu yapılacak 
işler olmasına rağmen, kendilerinin yılın yarısında çalıştırılmasını eleşti-
rerek, “Bizim çalıştırılmadığımız dönemde, ormandaki işler taşeron eliy-
le yapılıyor. Kış ortasında olmamıza rağmen, geçtiğimiz günlerde 20’ye 

yakın orman yangını oldu. Bu yangınlara, kahvehaneden toplanan köy-
lülerle müdahale edildi. Bu yüzden bizim bir saatte söndürebileceğimiz 
yangın, 6 saatte ancak söndürülebildi.” diye konuştu.

Sayıları 250 civarında olan geçici işçiler, daha sonra aralarından 5 
temsilci seçti ve bu temsilciler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Müsteşarı Ahmet Erdem ile görüştü. Görüşmeden sonra açıklama yapan 
temsilciler, Müsteşar Ahmet Erdem’in, taleplerini dikkatle dinlediğini ve 
Müsteşar Yardımcısına, geçici işçiler dururken dışarıdan kadrolu işçi alımı 
yapıldığını ilettiklerini kaydederek, “Sayın Müsteşar bizi ilgiyle dinledi. 
Anlattığımız bazı konuları daha önce bilmediğini ve bunları Sayın Bakan 
ile görüşerek, çözüm için elinden geleni yapacağını söyledi.” şeklinde 
açıklama yaptılar.

Eylemci işçiler, daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan 
ayrılarak, geldikleri şehirlere gitmek üzere yola koyuldular.

ASLAN, AFRİKA SENDİKALAR BİRLİĞİ GENEL KURULUNDA

GEÇİCİ İŞÇİLERİMİZ KADRO İSTEDİ
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Çeşitli temaslar için Ankara’ya gelen 
Fas İstiklal Partisi Genel Başkanı ve Fes 
şehri Büyükşehir Belediye Başkanı Hamit 
Chabat Maire ve beraberindeki heyet Öz 
Orman-İş’i ziyaret etti.

Ziyarette, Öz Orman-İş Genel Başkanı 
Settar Aslan’ın yanısıra; Genel Sekreter 
Bayram Ayaz, Genel Mali Sekreter Ali Bil-
gin, Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur 
Kızılkaya, Genel Eğitim Sekreteri Mustafa 
Çınar ve Genel Mevzuat-Araştırma Sekre-
teri Mehmet Çelik de hazır bulundu.

Genel Başkan Settar Aslan, ziyaret sıra-
sında konuk heyete, Türkiye’deki sendi-
kacılık, toplu iş sözleşmesi düzeni, sosyal 
güvenlik sistemi, ülke ekonomisi, tarım ve 
hayvancılık konularında ayrıntılı bilgi ver-

di. Konuk heyet başkanı Hamit Chabat Maire de, Fas’taki sendikacılık ve 
Fas ekonomisi ile Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu Fes şehri hakkında 
bilgi aktardı.

Settar Aslan, ziyaret anısına, konuk heyet üyelerine birer köstekli saat ile 
1776’da Kütahya’da imzalanan dünyanın ilk toplu iş sözleşmesi metninin 
üzerine işlenmiş olduğu Öz Orman-İş çini tabağı hediye etti.

Kardeş sendika Öz İplik-İş’in yürüteceği ve işitme engellileri de kapsa-
yan, ‘İş Kazası Kader Değildir’ adlı projenin tanıtımı, Genel Başkanı-
mız Settar Aslan’ın da katıldığı toplantıyla yapıldı.

Öz İplik-İş’in 12 ay süresince yürüteceği, ‘İş Kazası Kader Değildir’ 
projesinin tanıtımı için, 27 Mart 2015 tarihinde bir basın toplantısı düzen-
lendi. Toplantıya; Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel Başkan 
Yardımcısı ve Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, Öz İplik-İş Genel 
Başkanı Murat İnanç, Çelik-İş Genel Başkanı Ali Cengiz Gül, Öz Ağaç-İş 
Genel Başkanı Eyüp Karadereli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Ali Kemal Sayın, Boydak Holding CEO’su Memduh 
Boydak, Türkiye İşitme Engelliler Millî Federasyonu Başkan Yardımcısı 
Ali Ulutaş, Hak-İş Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız ve Hak-İş’e bağlı 
sendikaların genel merkez yöneticileri ile basın mensupları katıldı.

Proje hakkında bilgi veren Öz İplik-İş Genel Başkanı Murat İnanç, her 
yıl yüzlerce insanın, koruyucu önlemlerin alınmadığı ya da ihmal edildiği 
işyerlerinde meydana gelen iş kazaları sonucunda hayatını kaybettiğinin 
altını çizerek, ‘İş Kazaları Kader Değildir’ projesiyle, Kayseri, Çorlu, 
Adana, Malatya ve Gaziantep’teki işyerlerinde çalışan, işitme engelli iş-
çilerin de aralarında bulunduğu tekstil işçilerine, iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilkyardım eğitimleri verileceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ali Kemal Sayın, pro-
jeyle işitme engelli çalışanlara işaret diliyle iş sağlığı ve güvenliği eğitimi 
verilecek olmasının önemine işaret ederek, bakanlık olarak bunu önem-
sediklerini bildirdi.

Hak-İş Genel 
Başkanı Mahmut 
Arslan, projenin 
özgün bir proje ol-
duğunu belirterek, 
“Aslında iş sağ-
lığı ve güvenliği, 
devletin topluma, 
vatandaşına karşı 
temel sorumluluk-
larından bir tanesi-
dir. Devlet, bizim iş 
sağlığı ve güvenliğimizi de sağlamak için gereken tedbirleri almak zorun-
da.” dedi. Arslan, iş sağlığı ve güvenliğinde mevzuat sorununun büyük 
ölçüde çözüldüğünü de kaydederek, “Ancak üzülerek belirtmek istiyo-
rum ki, bazı işverenlerimizde bu konuda gerekli olan zihniyet değişimini 
hâlâ göremiyoruz. Kömürü, kule ve rezidansları insan sağlığının önüne 
koyan bir anlayış var.” şeklinde konuştu.

Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak da, konuşmasında, holding 
bünyesinde 200 civarında işitme engelli çalıştırdıklarını ifade ederek, “Bi-
rim amirlerim, engelli çalışanlarımızın fevkalade verimli olduğunu bana 
bildirdiler.” dedi.

Öz İplik-İş, yürütülen projeye verdiği destekten dolayı, Boydak Holding 
CEO’su Memduh Boydak’a bir plaket sundu.

FAS HEYETİ ÖZ ORMAN-İŞ’TE

ÖZ İPLİK-İŞ’TEN ‘İŞ KAZASI KADER DEĞİLDİR’ PROJESİ
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BASINDA ÖZ ORMAN-İŞ
Lider Gazetesi - 19 Mart 2015 Afyon Kurtuluş Gazetesi - 19 Mart 2015Yenigün Gazetesi - 19 Mart 2015

Afyon Kocatepe Gazetesi - 19 Mart 2015

Afyon Gazetesi - 19 Mart 2015 Ana Haber Gazetesi - 19 Mart 2015

Artvin’in Sesi Gazetesi - 3 Nisan 2015

Afyon Hisar Gazetesi - 19 Mart 2015

Serhad Artvin Gazetesi - 3 Nisan 2015

Kadanana Gazetesi - 19 Mart 2015
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ETKİNLİKLERİMİZ

Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Isparta Şube 
Müdürlüğü’ne bağlı, Çandır Tabiat Parkı’nda hizmet veren bir grup üyemizi ziya-
ret etti. Üyelerimize sendika çalışmaları hakkında bilgi veren Bilgin, ayrıca onların 
sorun ve isteklerini not etti.

Genel Başkanımız Settar Aslan, Isparta Orman Bölge Müdürü Mustafa 
Değirmenci’yi makamında ziyaret etti. Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, Bölge 
Temsilcimiz Süleyman Atasoy ve Mali Müşavirimiz Osman Aslan’ın da katıldığı 
ziyarette, bölgede çalışan üyelerimizin sorunları ve istekleri üzerinde duruldu.

Genel Sekreterimiz Bayram Ayaz, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 
Manavgat İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizden emekli olanlar için dü-
zenlenen veda toplantısına katıldı. Toplantıya, Antalya Şube Başkanımız Rama-
zan Gün ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile işyeri temsilcilerimiz ile Manavgat 
İşletmesinde çalışan üyelerimiz de iştirak etti.

Genel Sekreterimiz Bayram Ayaz, milletvekili adaylığı için İzmir Orman Bölge 
Müdürlüğü görevinden ayrılan İbrahim Aydın ve Antalya bölgesindeki bazı işlet-
melerin müdürleriyle, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü’nde bir araya geldi. 
Ayaz ve işletme müdürleri, İbrahim Aydın’a siyasî hayatta başarı dilediler.

Genel Başkanımız Settar Aslan, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret 
ederek, burada çalışan işçilerimizle bir toplantı yaptı. Sendika çalışmaları hakkın-
da üyelerimize bilgi veren Aslan, onların sorularını cevaplandırdı ve ayrıca istekle-
rini, beklentilerini ve sorunlarını dinledi.

Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Tamirhane 
Şefliği’nde çalışan üyelerimizi ziyaret etti. Ziyaret sırasında üyelerimizle sohbet 
ederek, onlara çalışmalar hakkında bilgi veren Ali Bilgin, üyelerimizin çalışma 
şartlarıyla ilgili görüşlerini ve sorunlarını dinledi.

GENEL  MERKEZ GENEL  MERKEZ

GENEL  MERKEZ

GENEL  MERKEZ

GENEL  MERKEZ

GENEL  MERKEZ
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Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, Mersin Orman Bölge Müdürü Abit Baca’yı 
makamında ziyaret etti. Mersin Şube Başkanımız Halim Taşkın ve Şube Yönetim 
Kurulu üyelerimizin de iştirak ettiği ziyarette, Ali Bilgin, üyelerimizin işletmelerde 
yaşadığı bazı sorunları ve beklentileri Bölge Müdürü Baca’ya ileterek, çözüm ko-
nusunda yardımcı olmasını istedi.

Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 
Tarsus Orman Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizi ziyaret ede-
rek, onlarla sohbet etti. Üyelerimizi sendika çalışmaları hakkında bilgilendiren Ali 
Bilgin, onların sorun ve beklentilerini de dinledi.

ETKİNLİKLERİMİZ

GENEL  MERKEZ GENEL  MERKEZ

Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Merkez İş-
letme Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizle, işletme merkezinde bir toplantı gerçek-
leştirdi. Toplantıda, sendika çalışmaları konusunda üyelerimizi bilgilendiren Ali 
Bilgin, ayrıca onların sorularını cevaplandırarak, sorun ve beklentilerini not aldı.

GENEL  MERKEZ

Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya, Bafra Orman İşletme 
Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizi ziyaret etti. Amasya Şube Başkanımız Rama-
zan Şahin ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarette, üyelerimiz 
sorunlarını ve beklentilerini dile getirdi.

GENEL  MERKEZ

Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya, Bafra Orman İşletme Müdü-
rü Ahmet Ulukan’ı ziyaret ederek, bir süre görüştü. Amasya Şube Başkanımız Ra-
mazan Şahin ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarette, işletmede 
çalışan üyelerimizin durumu ve talepleri üzerinde duruldu.

Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya, Orman ve Su İşleri 11. Böl-
ge Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizi ziyaret ederek, bir toplantı yaptı. Amasya 
Şube Başkanımız Ramazan Şahin ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı 
toplantıda, üyelerimize, çalışmalar hakkında bilgi verilerek, sorunları ve istekleri 
not edildi.

GENEL  MERKEZ GENEL  MERKEZ
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Genel Eğitim Sekreterimiz Mustafa Çınar, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü 
Marangozhanesinde çalışan üyelerimizi ziyaret etti. İstanbul Bölge Temsilcimiz 
Muhammet Küçük ve Bölge Yönetim Kurulu üyelerinin da katıldığı ziyarette, üye-
lerimizin sorunları ele alındı.

GENEL  MERKEZ

Genel Eğitim Sekreterimiz Mustafa Çınar, Orman ve Su İşleri İstanbul Bölge 
Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizle, şoförler odasında bir toplantı yaptı. İstanbul 
Bölge Temsilcimiz Muhammet Küçük ve Bölge Yönetim Kurulu üyelerinin da ka-
tıldığı toplantıda, üyelerimiz sendikal çalışmalar hakkında bilgilendirilerek, onların 
sorunları not edildi.

GENEL  MERKEZ

Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreterimiz Mehmet Çelik, arazöz kazası sonucu 
vefat eden, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Burdur Orman İşletme Mü-
dürlüğü, Ağlasun Şefliği’nde çalışan işçimiz Arif Danış’ın evine taziye ziyaretinde 
bulundu. Isparta Bölge Temsilcimiz Süleyman Atasoy’un da eşlik ettiği Çelik, Öz 
Orman-İş Genel Yönetim Kurulu üyelerinin başsağlığı dileklerini, merhumun ai-
lesine iletti.

GENEL  MERKEZ

Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreterimiz Mehmet Çelik, Isparta Orman Bölge 
Müdürlüğü, Merkez Orman İşletme Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, burada çalışan 
üyelerimizle bir toplantı yaptı. Isparta Bölge Temsilcimiz Süleyman Atasoy’un da 
iştirak ettiği ziyarette, üyelerimize sendika çalışmaları hakkında bilgi verildi ve on-
ların sorunları dile getirildi.

GENEL  MERKEZ

ETKİNLİKLERİMİZ

Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya, Orman ve Su İşleri 11. Bölge 
Müdür Yardımcısı Hüseyin Özbay’ ı makamında etti. Amasya Şube Başkanımız 
Ramazan Şahin ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarette, bölgede 
hizmet veren üyelerimizin sorunları ve istekleri konuşuldu.

GENEL  MERKEZ

Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya, Sivas Orman İşletme 
Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizi ziyaret etti. Amasya Şube Başkanımız Rama-
zan Şahin ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı ziyaret sırasında, üye-
lerimize, sendika çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı ve onların şikâyet ve 
talepleri üzerinde duruldu.

GENEL  MERKEZ
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Ankara Şube Başkanımız Erdoğan Çubuk, Şube Yönetim Kurulu üyeleriyle bir-
likte, şube sorumluluk alanındaki orman ve tarım emekçilerimize olan ziyaretlerini 
sürdürdü. Bu ziyaretlerde, üyelerimize sendika çalışmaları hakkında bilgi sunula-
rak, onların talep ve beklentileri kayıt altına alındı.

ANKARA

Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreterimiz Mehmet Çelik, Muğla Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işletmelerde görev yapan Öz Orman-İş İşyeri Temsilcileriyle 
Dalaman’da bir araya gelerek, yangın sezonu öncesi hazırlıkları gözden geçirdi. 
Muğla Şube Başkanı Bilal Güçlü ve Köyceğiz Orman İşletme Müdürü Ramazan 
Uslu’nun da katıldığı toplantıda Çelik, temsilcilerin çeşitli konulardaki öneri ve 
beklentilerini de dinledi.

GENEL  MERKEZ

Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanı Mit-
hat Ateş, Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreterimiz Mehmet Çelik’i ziyaret etti. 
Yangın mevsimi öncesi yapılan hazırlıklar hakkında bilgi alışverişi yapılan ziyaret 
sırasında, ayrıca kurumsal çalışmalar hakkında da sohbet edildi.

GENEL  MERKEZ

Adana Şube Başkanımız Şahin Cerit, Şube Yönetim Kurulu üyelerimizle bir-
likte, sorumluluk alanındaki işletmelerde çalışan üyelerimize olan ziyaretlerini 
sürdürdü. Üyelerimizle yapılan toplantılarda, sendika çalışmaları hakkında bilgi 
verilerek, onların sorunları not edildi.

ADANA

Amasya Şube Başkanımız Ramazan Şahin, Şube Yönetim Kurulu üyelerimizle 
beraber, bölgedeki işyerlerinde çalışan üyelerimizi ziyaretlerine devam etti. Ziya-
retler sırasında, sendika çalışmaları hakkında üyelerimiz bilgilendirilerek, onların 
sorunları üzerinde duruldu.

AMASYA

ETKİNLİKLERİMİZ

Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreterimiz Mehmet Çelik, Muğla Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı Köyceğiz Orman İşletmesini ziyaret ederek, İşletme Müdürü 
Ramazan Uslu ile görüştü. Görüşmede, işletmenin çalışmaları hakkında bilgi alış-
verişi yapıldı, ayrıca işletmede görev yapan üyelerimizin sorunları ve beklentileri 
dile getirildi.

GENEL  MERKEZ
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Artvin Bölge Temsilcimiz Süleyman Şeyhoğlu, Bölge Yönetim Kuruluyla birlik-
te, bölgedeki işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretlerini sürdürdü. Üyeleri-
mizle yapılan toplantılarda, sendika çalışmaları hakkında bilgi verilerek, işyerlerin-
deki sorunlar üzerinde duruldu.

ARTVİN

Antalya Şube Başkanımız Ramazan Gün, Şube Yönetim Kurulu üyelerimizle 
birlikte, şube sorumluluk alanındaki işletmelerde çalışan orman ve tarım emek-
çilerimizi ziyarete devam etti. Üyelerimizle yapılan toplantılarda, Öz Orman-İş’in 
çalışmaları anlatılarak, üyelerin talepleri alındı.

ANTALYA

BOLUBALIKESİR

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.

Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir Şube Başkanlığımızı ziyaret 
etti. Şube Yönetim Kurulumuz ve bazı işyeri temsilcilerimizin de hazır bulunduğu 
ziyarette, Balıkesir Şube Başkanımız Hasan Hüseyin Çorum, kadro bekleyen işçi-
lerimizin durumu hakkında İl Başkanına bilgi aktararak, kadro verilmesi konusun-
da yardım talep etti.

BURSA ÇANAKKALE

Çanakkale Bölge Temsilcimiz Ali Ünal, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle bir-
likte, belgedeki işyerlerinde çalışan orman ve tarım emekçisi üyelerimizi ziyaret 
etmeyi sürdürdü. Üyelerimizle yapılan toplantılarda, sendika çalışmaları hakkında 
bilgi verildi, ayrıca üyelerin yaşadığı sorunlar gündeme getirildi.

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.

ETKİNLİKLERİMİZ
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ISPARTAGİRESUN

Isparta Bölge Temsilcimiz Süleyman Atasoy, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle 
birlikte, sorumluluk sahasındaki işyerlerindeki üyelerimize olan ziyaretlere devam 
etti. Ziyaretlerde üyelerimize sendika çalışmalarını anlatan Atasoy, ayrıca onların 
sahada çalışırken yaşadıkları sıkıntıları ve isteklerini dinledi.

ETKİNLİKLERİMİZ

Denizli Bölge Temsilcimiz Halil Turan, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle 
birlikte, sorumluluk sahasındaki işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretleri 
sürdürdü. Turan, Çameli Orman İşletme Müdürü Mustafa Demirbaş’ı da ziyaret 
ederek, işletmedeki işçilerimizin sorunlarını ve beklentilerini iletti.

Elazığ Şube Başkanımız Mustafa Tepe, Şube Yönetim Kurulu üyelerimizle birlik-
te, şube sorumluluk alanındaki işletmelerde hizmet veren orman ve tarım emekçi-
lerimize olan ziyaretlere devam etti. Ziyaretler sırasında, üyelerimizin sorunları dile 
getirilerek, çözüm yolları arandı.

DENİZLİ

Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan kadın üyelerimizin, Eskişehir 
Bölge Temsilciliğimizi ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bölge Temsilcimiz Abdürra-
him Cerit, kadın üyelerimizin sorunlarını dinleyerek, yapılan çalışmalar hakkında 
onları bilgilendirdi.

ESKİŞEHİR

ELAZIĞ

Erzurum Bölge Temsilcimiz İmdat Dallı ve Bölge Yönetim kurulumuz, bölge 
sorumluluğundaki üyelerimize temaslarını sürdürdü. Dallı ayrıca, Orman Bölge 
Müdürlüğü’ndeki bir toplantıya katılmak üzere Erzurum’a gelen Orman Genel 
Müdürü İsmail Üzmez’e, geçici işçilerimize kadro talebimizi ve gerekçelerini içeren 
bir rapor sundu.

Giresun Bölge Temsilcimiz Muhittin Çelebi, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle 
birlikte, bölgede sorumluluğundaki işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretleri 
sürdürdü. Yapılan toplantılarda, üyelerimizin sorunları dile getirilerek, bu sorunla-
rın çözümü için yapılması gerekenler üzerinde duruldu.

ERZURUM
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Karabük Bölge Temsilcimiz Yaşar Çaylı, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle 
birlikte, bölgedeki işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretlerine devam etti. 
Üyelerimizle yapılan toplantılarda, sendika çalışmaları hakkında üyelerimize bilgi 
verilerek, onların sorunları üzerinde duruldu.

Kahramanmaraş Şube Başkanımız Latif Çoban, Şube Yönetim Kurulu üyeleri-
mizle birlikte, şube sorumluluk sahasındaki işletmelerde hizmet veren orman ve 
tarım emekçilerimizi ziyaret etmeyi sürdürdü. Bu ziyaretlerde, sendika çalışmaları 
hakkında üyelerimiz bilgilendirildi, ayrıca onların sorunları üzerinde duruldu.

Kahramanmaraş Şube Başkanımız Latif Çoban ve Şube Yönetim Kurulu üyele-
ri, bir grup geçici işçi üyemizle birlikte, tesis açılışları için Kahramanmaraş’a gelen 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun programına katılarak, kadro talebi-
mizi içeren pankartlar açtı ve kadro beklentimizi bir kez daha dile getirdi.

KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ

Kastamonu Bölge Temsilcimiz Hüseyin Erdoğan, Bölge Yönetim Kurulu üyele-
rimizle birlikte, sorumluluk sahasındaki işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziya-
retlerini sürdürdü. Yapılan toplantılarda, üyelerimize sendika çalışmaları hakkın-
da bilgi verilerek, onların yaşadığı sorunlar ve istekleri not edildi.

ETKİNLİKLERİMİZ

KARABÜK

KONYA KONYA

Konya Bölge Temsilcimiz Ali Serin, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, 
bölge sorumluluk alanındaki işyerlerinde çalışan orman ve tarım emekçisi üyeleri-
mize olan ziyaretlere devam etti. Ziyaretler sırasında, sendika çalışmaları hakkında 
üyelerimiz bilgilendirilerek, onların sorunları ve çözüm yolları konuşuldu.

Konya Bölge Temsilcimiz Ali Serin, sendikamıza yakın zamanda üye olan, Sel-
çuk Üniversitesi Ağaçlandırma ve Peyzaj Birimi çalışanı işçilerimizi ziyaret etti. 
Yeni üyelerimize Öz Orman-İş hakkında bilgi aktaran Serin, onların sendikamız-
dan istek ve beklentilerini de not aldı.

KASTAMONU
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Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nde çalışan bir grup kadın üyemiz ve kadın 
memurlar, Mersin Şube Başkanlığımıza ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Mer-
sin Şube Başkanımız Halim Taşkın, kadın üyelerimiz ve memurlara, Öz Orman-
İş’in çalışmaları hakkında bilgi vererek, onların sorun ve beklentilerini dinledi.

MUĞLA

Mersin Orman Bölge Müdürü Abit Baca ve Merkez Orman İşletme Müdürü 
Hüseyin Çakıcıoğlu, Mersin Şube Başkanlığımızı ziyaret etti. Baca ve Çakıcıoğlu, 
göreve yeni seçilen Şube Başkanımız Halim Taşkın’ı ve diğer Yönetim Kurulu 
üyelerimizi kutladı. Ziyaret sırasında, Mersin Bölgesinde çalışan üyelerimizin so-
runları da konuşuldu.

Kütahya Bölge Temsilcimiz Doğan Cebeci, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle 
birlikte, sorumluluk alanındaki işyerlerinde çalışan orman ve tarım emekçisi üyele-
rimizi ziyaretlerine devam etti. Yapılan toplantılarda, üyelerimize sendika çalışma-
ları hakkında bilgi verilerek, onların sorunları ve beklentileri not edildi.

Muğla Şube Başkanımız Bilal Güçlü, Şube Yönetim Kurulu üyelerimizle bir-
likte, bölgedeki işletmelerde çalışan orman ve tarım emekçisi üyelerimize olan 
ziyaretleri sürdürdü. Güçlü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nde yeni işe alınan 
işçilerimizin eğitim seminerine de katılarak, onlara sendika çalışmaları hakkında 
bilgi verdi ve sorularını cevaplandırdı.

KÜTAHYA

SİNOP

Sinop Bölge Temsilcimiz Nermin Yılmaz, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle 
birlikte, bölgedeki işyerlerinde hizmet gören üyelerimize olan ziyaretleri sürdürdü. 
Bu ziyaretler sırasında yapılan toplantılarda, üyelerimize sendika çalışmaları hak-
kında bilgi verilerek, onların sorunları ve talepleri not edildi.

SAKARYA

Sakarya Bölge Temsilcimiz Adem Öz, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle birlik-
te, sorumluluk sahasındaki işyerlerinde çalışan üyelerimize ziyaretlerini sürdürdü. 
Üyelerimizle yapılan toplantılarda, onlara sendika çalışmaları hakkında bilgi veri-
lerek, onların sorunları ve talepleri üzerinde duruldu.

ETKİNLİKLERİMİZ

MERSİN MERSİN


