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EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ DEVAM EDİYOR
 Öz Orman-İş’in teşkilat ve işyeri temsilcilerine yönelik eğitim seminerleri devam ediyor. 2012’nin Kasım ve 
Aralık aylarındaki 6 seminer; Erzurum, Rize, Çorum (2 seminer), Elazığ ve Hatay’da gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Hüseyin Çelik, geçici 
orman işçilerinin kadro talebi-
ni desteklediklerini bildirdi.

Çeşitli temaslar için Çorum’a 
gelen Hüseyin Çelik, burada 
yapılan Öz Orman-İş Sendi-
kası İşyeri Temsilcileri Eğitimi 
Seminerine katıldı. Seminer-
de, Öz Orman-İş Genel Baş-
kanı Settar Aslan, 7 bin 602 
geçici orman işçisinin kadro 
beklediğini belirterek, “Biz 
çalışmadan maaş alalım demi-
yoruz. Ormanda işler sürekli, 

ama kadrolarımız geçici. Yılın 12 ayında ormanda yapılması gereken 
işler var. Geçici işçilerimiz yılda 5 ay 29 gün çalışıp, senenin kalan 
yarısında çalıştırılmadığından, ormancılıktaki işler aksıyor. Bu işçileri-
mize verilecek daimi kadro, ülke ekonomisine üretim olarak geri dö-
necektir.” dedi.

ASLAN, BOZDAĞ’A DOSYA SUNDU

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, geçici orman emekçileri-
nin kadro talebini ve bu talebin haklı gerekçelerini içerin bir dosyayı, 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a takdim etti.

Öz Orman-İş’in Çorum’daki eğitim seminerlerinin devam ettiği sıra-
da, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çorum’a gelen Başbakan Yar-
dımcısı Bekir Bozdağ ile görüşen Settar Aslan, geçici orman işçilerinin 
kadro talebini kendisine iletti. Aslan, Orman Genel Müdürlüğü’ndeki 
kadrolu işçilerin emekli olmasıyla birlikte kadrolarının iptal olduğunu, 
bu yüzden Genel Müdürlüğün ancak geçici işçi alabildiğini belirterek, 
şunları söyledi:

 “Ormanda işimiz sürekli, ama işçimiz geçici. Bu durumun düzeltil-
mesi gerekiyor. Nitelikli işçilerimiz yılın yarısında çalıştırılmadığı için 
ormandaki işler aksamaktadır. Şu anda 7.602 işçimiz kadro bekle-
mektedir. Belediyeler ve özel idarelerdeki sözleşmeli memurlara kad-
ro vermeye hazırlanan Hükümetimizin, orman emekçilerinin haklı 
talebini de karşılayacağını bekliyor ve umuyoruz.”

 Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da, Hükümet olarak toplumun 
haklı taleplerini gözardı etmediklerini belirterek, orman işçilerinin 
kadro talebini içeren dosyayı da dikkatlice inceleyeceğini söyledi.

Hak-İş Onursal Başkanı Sa-
lim Uslu, geçici orman işçilerine 
kadro temini için elden geleni 
yaptıklarını belirterek, bu nok-
tada işçilerin de mücadeleyi 
elden bırakmaması gerektiğini 
söyledi.

Devamı Sf.16’da

Devamı Sf.16’da

Devamı Sf.4’te

Sf.17’de

Trafik ve iş kazası sonucu yaşa-
mını yitiren orman işçilerinin ai-
lelerine, Öz Orman-İş Sendikası 
sahip çıktı. Sendikanın yaptırdığı 
sigortadan, merhumların aileleri-
ne 20’şer bin lira ödendi. 

ÖZ ORMAN-İŞ, 
ZOR GÜNDE ÜYESİNİN YANINDA

Sf.3’te

Çalışma Genel Müdürlüğü, 
31.12.2012 tarihli yazısıyla, Tİ-
GEM işletmelerinde Öz Orman-
İş’in yasanın aradığı gerekli 
çoğunluğa sahip olduğunu bil-
dirdi.

TİGEM’LERDE ÇOĞUNLUK 
ÖZ ORMAN-İŞ’İN

aşyazıB

Settar ASLAN
Genel Başkan

Sf.2’de

Sevgili tarım-orman 
emekçileri,

Öz Orman-İş camiası olarak, yo-
ğun bir eğitim dönemini daha ya-
şıyoruz. Geride bıraktığımız Kasım 
ve Aralık aylarında, Erzurum, Rize, 
Çorum, Elazığ ve Çorum’da olmak 
üzere, teşkilatlarımıza ve temsilcile-
rimize yönelik 6 ayrı eğitim semineri 
gerçekleştirdik. 

MÜCADELE ve EĞİTİM

MISIRLI TARIM EMEKÇİLERİYLE 

İŞBİRLİĞİ

Öz Orman-İş ile Mısır Tarım, Ba-
lıkçılık ve Arazi Islahı İşçileri Sen-
dikası arasında işbirliği başlatıldı.

Hak-İş Konfederasyonu Genel 
Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-
İş Sendikası Genel Başkanı Settar 
Aslan başkanlığında bir heyet, Mı-
sır Tarım, Balıkçılık ve Arazi Isla-
hı İşçileri Sendikasının (GTUWA) 
daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret 
etti.

Sf.18’de

“MÜCADELE EDİN, 
SENDİKANIZA SAHİP ÇIKIN”

Hak-İş Onursal Başkanı Sa-
lim Uslu, Öz Orman-İş İşyeri 
Temsilcilerine Seslendi: 

AK PARTİLİ ÇELİK: KADRO TALEBİNİZİ 
DESTEKLİYORUM

Genel Başkanımız Settar Aslan, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut 
Arslan’la birlikte Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’yu ziyaret 
ederek, geçici orman işçilerine kadro verilmesi talebimizin gerekçele-
rini anlattı.

KADRO TALEBİMİZİ BAKAN EROĞLU’YA İLETTİK

Sf.22’de
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aşyazıB
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Settar ASLAN
Genel Başkan

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-
İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Çorum’da 21 Kasım 2012 
tarihinde Çorum Nefes Alevi-Bektaşi Eğitim ve Kültür Derneği tara-
fından verilen Muharrem İftarına katıldı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Hak-İş Onursal Başkanı, 
TBMM İdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu ile bazı millet-
vekilleri, Çorum Valisi, Belediye Başkanı ve bürokratların da iştirak 
ettiği Muharrem İftarına, Çorum’dan ve bağlı köylerden çok sayıda 
Ehl-i Beyt aşığı katıldı.

İftarda, bazı halk ozanları tarafından Kerbela acısını dile getiren 
mersiyeler seslendirilirken, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve 
TBMM İdare Amiri Salim Uslu’nun, Kerbela Faciası ve Ehl-i Beyt sev-
gisi üzerine yaptığı konuşmalar, Muharrem İftarına katılanların takdir 
ve alkışlarıyla karşılandı.

ASLAN ÇORUM’DA MUHARREM İFTARINA KATILDI

MÜCADELE ve EĞİTİM
Sevgili tarım-orman emekçileri,
Öz Orman-İş camiası olarak, yoğun bir eğitim dönemini daha yaşı-

yoruz. Geride bıraktığımız Kasım ve Aralık aylarında, Erzurum, Rize, 
Çorum, Elazığ ve Çorum’da olmak üzere, teşkilatlarımıza ve temsil-
cilerimize yönelik 6 ayrı eğitim semineri gerçekleştirdik. Bu seminer-
ler, halen devam etmektedir.

Eğitim seminerlerinde; yeni yürürlüğe giren Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile toplu iş sözleş-
memizin uygulanmasına dair önemli noktalar hakkında, teşkilatımızı 
bilgilendirmekteyiz. Ayrıca, akademisyen hocalarımız ve uzmanları-
mızca, teşkilat yöneticilerimiz ile temsilcilerimize ‘Etkili İletişim’ ko-
nulu dersler verilmektedir.

Eğitim çalışmalarımıza 2010 yılından itibaren hız verdiğimizi, tüm 
değerli üyelerimiz bilmektedir. Geride kalan süre içinde, bir kısmı 
teşkilat yöneticimiz ve temsilcimiz olmak üzere, neredeyse 5 bin 
üyemizi eğitimden geçirdik. Yürüttüğümüz eğitimlerin içeriğini ve 
önemini bir kenarda tutarsak, sadece katılan üyelerimizin sayısı bile 
faaliyetin büyüklüğünü göstermeye yeterlidir. Doğal olarak böylesi-
ne kapsamlı ve dopdolu çalışmaları yürütebilmek için, deyim yerin-
deyse tüm teşkilatımız teyakkuz halinde çalışmaktadır.

Peki, eğitim konusuna neden bu kadar çok önem veriyoruz?
Bu soruya uzun uzun cevap vermek mümkündür. Ama biz, kısaca, 

“Çünkü çağdaş sendikal mücadele, ancak bilgiyle yürütülebilir. Bilgi-
nin kaynağı da eğitimdir.” şeklinde cevap vermekle yetinelim.

Evet... Bugünün dünyasında ‘hak mücadelesi’, ‘bilgi’ temeline da-
yanmak zorundadır. Bu, yaşadığımız ‘Bilgi Çağı’nın bir gereğidir. Eğer 
hak mücadelemizde bilgi unsurunu ihmal edersek, yeni kazanımlar 
elde etmek bir yana, mevcut haklarımızı bile korumada zorlanırız. 
Onun için, her işimizin başına ‘Eğitim’ unsurunu komaya devam 
edeceğiz.

KADRO KONUSU
Öz Orman-İş camiası olarak karşı kar-

şıya bulunduğumuz en önemli sorunla-
rımızdan biri, ‘geçici işçilik’ yani ‘kadro’ 
meselesidir. 2007’de büyük bir mücade-
leyle elde ettiğimiz kadrolardan sonra, 
geçici işçi sayımız 1.500 civarına düşmüştü. Emekli olan işçilerimizin 
yerine, yasa gereği geçici işçi alınması sebebiyle, maalesef bugün 
kadrosuz işçilerimizin sayısı 7.600’ü aşmış bulunuyor.

Sendika olarak, geçici işçilerimize kadro alma mücadelemiz sür-
mektedir. Bu konudaki girişimlerimizin büyük bölümünü, sendikamı-
zın internet sitesinde ve gazetemiz YEŞEREN’in sayfalarından takip 
etmektesiniz. Bakanlar, milletvekilleri, siyasî partilerin teşkilat yö-
neticileri ve bürokrasi nezdinde, deyim yerindeyse ‘tam saha pres’ 
yapmaktayız. Başbakan dâhil, Türkiye’nin dört bir yanında kime rast 
gelsek, haklı talebimizi içeren bir dosyayı kendisine takdim etmek-
teyiz.

Elbette kadro sorunu, herhangi bir bakan veya bürokratın inisiya-
tifiyle çözebileceği bir iş değildir. Çünkü yasal düzenlemeyi gerek-
tirmektedir. Devlet bütçesine yük getirecek bir yasayı TBMM’den 
geçirmenin ne kadar zor bir iş olduğu, herkes tarafından bilinmekte-
dir. Bu zorluğa rağmen bizler, elimizdeki tüm imkânları sonuna ka-
dar kullanmak suretiyle, orman emekçilerimizin haklı kadro talebini 
gündeme getirmeye ve herkese anlatmaya çaba göstermekteyiz. Bu 
çabalarımızın, sorumluluk mevkiindeki insanları ikna etmeye ve ha-
rekete geçirmeye dönük olduğu malumdur.

İnşallah, bu gayretlerimizin, orman emekçilerimizin sabırsızlıkla 
beklediği kadroları getireceğini umuyor ve diliyoruz.

Sağlık, huzur ve mutlulukla kalın.
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TİGEM’lerde toplu iş sözleşmesi yetkisinin Öz Orman-İş’te olduğu-
nun netleşmesiyle birlikte, buralardaki diğer sendikaya üye işçilerin Öz 
Orman-İş’e geçişleri hızlandı. Bazı TİGEM’lerde toplu geçişler yapılıyor. 
Genel Sekreter Bayram Ayaz ile bir toplantı yapan Konya Altınova ve 
Gözlü TİGEM’lerde çalışan 110 işçi de topluca Öz Orman-İş’e üye oldu. 
Konya’daki toplantıya, Öz Orman-İş Genel Sekreteri Bayram Ayaz, Kon-
ya Bölge Temsilcisi Ali Serin, Bölge Yönetim Kurulu üyeleri ve işçiler 
katıldı.

 Genel Sekreter Bayram Ayaz, Türkiye genelindeki TİGEM’lerde ça-
lışan tarım emekçilerinin büyük çoğunluğunun Öz Orman-İş saflarında 
toplandığını anlatarak, önümüzdeki dönem TİGEM Toplu İş Sözleşme-

sinin Öz Orman-İş tarafından 
yapılacağını söyledi. Toplantıya 
katılan 110 TİGEM işçisi, daha 
sonra toplu olarak Öz Orman-
İş’e üye oldu.

Diğer taraftan, Adapazarı, Kır-
şehir-Malya, Kırklareli-Lülebur-
gaz ve Sivas-Ulaş başta olmak 
üzere, diğer TİGEM işletmelerin-
deki işçilerin Öz Orman-İş’e top-
lu geçişleri de sürüyor.

TİGEM İŞÇİLERİ TOPLUCA 
ÖZ ORMAN-İŞ’E GEÇİYOR

TİGEM’LERDE ÇOĞUNLUK ÖZ ORMAN-İŞ’İN
Çalışma Genel Müdürlüğü, 31.12.2012 tarihli yazısıyla, TİGEM işlet-

melerinde Öz Orman-İş’in yasanın aradığı gerekli çoğunluğa sahip oldu-
ğunu bildirdi.

Öz Orman-İş Sendikası, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı 
işletmelerde örgütlenerek, 3 Eylül 2012 tarihinde ‘çoğunluk tespiti’ 
için Çalışma Genel Müdürlüğü’ne başvurmuştu.

Başvuru tarihini esas alan Çalışma Genel Müdürlüğü’nün tespitinde, Tİ-
GEM’lerde çalışan 2.451 işçiden 1.503’ünün Öz Orman-İş Sendikası’na 
üye olduğu belirtildi. 3 Eylül 2012’tarihinden sonra geçenlerle birlikte, 
TİGEM’lerdeki Öz Orman-İş üyelerinin sayısı 2 bini aşmış bulunuyor.

Öz Orman-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, karşı sendikada kalan 
az sayıdaki TİGEM işçilerinin de bir an önce Öz Orman-İş çatısı altında 
toplanmalarının kendi menfaatleri icabı olduğunu belirterek, “Artık hak 
alma mücadelesi dönemi başlamıştır. TİGEM emekçilerine ve 
tüm üyelerimize hayırlı olsun.” mesajını verdi.

Bu arada, Tarım-İş Sendikası, Çalışma Bakanlığı tarafından TİGEM’ler 
için Öz Orman-İş Sendikamıza verilen yetki çoğunluğu tespitine itiraz et-
miştir. Dava, Ankara 6, İş mahkemesinde görülecektir. Mahkeme henüz 
duruşma gününü belirlememiştir. Bundan dolayı, TİGEM’lerde toplu iş 
sözleşmesi müzakerelerini başlatmak için, açılan bu davanın sonucunu 
beklemek gerekmektedir. Dava, sözleşme sürecini uzatsa da sonuç de-
ğişmeyecektir. Neticede TİGEM’lerde toplu iş sözleşmesini sendikamız 
imzalayacaktır. Sonucun, şimdiden TİGEM’lerdeki üyelerimize hayırlı 
olmasını dileriz.
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Erzurum’da yapılan eğitim seminerine; Erzurum, Erzincan, Art-
vin, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır’daki Öz Orman-İş Sendikası İş-
yeri Temsilcileri ile Bölge Temsilciliği yöneticileri katıldı.

Öz Orman-İş Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar, seminerin 
açış konuşmasında, geride kalan süreçte TBMM’nin çalışma ha-
yatıyla ilgili 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve 6356 
Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nu çıkardığını 
anlatarak, şunları söyledi:

“İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, işyerlerimizdeki güvenlik tedbir-
leri konusunda son derece önemli düzenlemeler getirmiştir. Türkiye, iş 
kazaları ve bunlara bağlı ölümlerde, ne yazık ki dünyada ön sıralarda 
yer almaktadır. Ortalama olarak yılda 64 binden fazla iş kazası meydana 
gelen ülkemizde, her yıl 1.200 kadar işçimiz iş kazaları sonucu hayatını 
kaybetmekte ve 2.000’e yakın işçimiz de sakat kalmaktadır.

Yaşanan kazaların çok büyük bir bölümü, alınacak tedbirlerle önlenebi-
lecek niteliktedir. Bu tedbirlerin bir kısmı işyerlerinde alınacak fizikî ted-
birlerden, diğer bölümü ise eğitim ve bilinçlendirmeden geçmektedir.”

Öz Orman-İş’in, eğitim çalışmalarında ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ 
konusuna büyük önem verdiğini belirten Çınar, şöyle devam etti:

“Geride kalan 2 yıllık sürede, çeşitli bölgelerde yaptığımız eğitim semi-
nerleriyle, binlerce üyemizi İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilinçlen-
dirdik. Bu konudaki eğitim çalışmalarımız gelecekte de sürecektir.

Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi yasası, çalışma hayatımız için 
bir hayli değişiklik öngörmektedir. Bunların bir bölümü, maalesef bizim 
açımızdan kabul edilemez hükümler içermektedir. Bununla birlikte, ya-
sanın olumlu yönleri ağır basmaktadır. Yasanın olumsuzluklarının gi-
derilmesi için, her zeminde mücadelemiz devam edecektir.” şeklinde 
konuştu.

Öz Orman-İş Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya’nın 
oturum başkanlığını yaptığı seminerde; Hukuk Müşaviri Muhar-
rem Özkaya ‘Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu-
nun Getirdikleri’, Emekli Yargıtay Üyesi Utku Öztürk ‘Toplu İş 
Hukuku ve Yargıtay Kararları’, Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz ‘İş 
Sağlığı ve Güvenliği’ ve Öz Orman-İş Genel Sekreter Yardımcı-
sı Mehmet Çetin de ‘Kimlik, İnsan İlişkileri ve İletişim’ konulu 
sunum yaptı.

Açılışına Erzurum Orman Bölge Müdürü Cafer Orhan’ın da ka-
tıldığı seminer sonunda, katılımcılara birer sertifika takdim edildi.

EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ DEVAM EDİYOR
Sf 1’den Devam
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Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Öz Orman-İş işyeri temsilcileri-
nin katıldığı eğitim semineri Rize’nin İkizdere ilçesinde gerçek-
leştirildi. Seminerin açış konuşmasını yapan Öz Orman-İş Genel 
Başkanı Settar Aslan, milyonlarca işçinin sigortasız ve her türlü 
sosyal güvenceden mahrum şekilde çalıştırıldığı ülkemizde, 11.7 
milyon dolayındaki sigortalı işçiden sadece 900 bin kadarının 
sendika üyesi olduğunu, bunun da sadece 550 bininin toplu iş 
sözleşmesi hakkından yararlanabildiğini anlatarak şunları söyle-
di:

“Her yüz işçiden sadece 5 tanesi örgütlenmenin nimetinden yarar-
lanabilmektedir. Kalan 95 işçinin her türlü hak ve menfaati, işverenin 
insafına kalmıştır. Bu görüntü Türkiye’ye yakışmamaktadır. Taşeron-
laşma da kayıtdışılığı ve sendikasızlığı besleyen en büyük bataklıktır. 
Türkiye, artık kangren haline gelen bu taşeronluk sorununa kalıcı bir 
çözüm getirmelidir. Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası, her 
ne kadar bizim taleplerimizi karşılamasa da, önceki yasalardan ileri dü-
zenlemeler getirmiştir. Biz, işçilerimizin hak ve menfaatlerini korumada 
yeni yasanın getirdiği imkânlardan yararlanırken, diğer taraftan yasa-
nın bizi tatmin etmeyen hükümlerinin değişmesi yolundaki mücadele-
mizi sürdüreceğiz.”

KADRO İSTİYORUZ
Genel Başkan Aslan, konuşmasında kadro bekleyen geçi-

ci orman işçilerinin sorunlarına da temas ederek, yılda 5 ay 29 
gün çalıştırılan 7 bin 602 orman emekçisinin Başbakan Tayyip 
Erdoğan’dan kadro müjdesi beklediğini bildirdi.

Emekli olan orman işçisinin kadrosunun da emekli olduğunu, 
bu durumun Orman Teşkilatındaki hizmeti aksattığını ve niteli-
ğini düşündüğünü de belirten Settar Aslan, şöyle devam etti.

“Kadrolu işçilerimiz emekli olduğunda, kadroları iptal oluyor. On-
ların yerine, kadrosuz ve geçici işçi alınabiliyor. İşçilerimizin üçte biri 
yılın yarısında çalıştırılmadığı için, ormancılıktaki hizmetler aksıyor. 
Tohumu dalından toplayıp fidan yapan, sonra fidanı dikip ağaç yetişti-
ren, ağacı kesip ekonomiye kazandıran orman işçilerinin işi, bir bebeği 
hassasiyetle büyüten annenin sevgisini gerektiren işlerdir. Bunun ne 
demek olduğunu taşeronlar bilmez. Yangınları önlemede çok önemli 
olan dip temizliği ve alt dalların budanması gibi işlerin, yangın mevsi-
mi gelmeden yapılması lazım. Hatta artık kış mevsiminde bile çok sayıda 
orman yangını yaşıyoruz. Bu yangınları söndürecek eğitimli işçiler iş-
siz kalırken, çıkan orman yangınlarına köylüler müdahale ediyor.”

“EN BÜYÜK SORUNUMUZ ÖRGÜTLENME”
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Giresun, Ordu, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon ve Rize’deki 
işyerlerindeki işyeri temsilcilerinin katıldığı eğitim semine-
rinde, Öz Orman-İş Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kı-
zılkaya ve Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar da birer ko-
nuşma yaparken; Hukuk Müşaviri Muharrem Özkaya ‘Yeni 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Getirdik-
leri’, Emekli Yargıtay Üyesi Utku Öztürk ‘Toplu İş Hukuku 
ve Yargıtay Kararları’, Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz ‘İş Sağ-
lığıve Güvenliği’ ve Öz Orman-İş Genel Sekreter Yardımcısı 
Mehmet Çetin de ‘Kimlik, İnsan İlişkileri ve İletişim’ konu-
lu sunum yaptı.
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Genel Başkan Settar Aslan, Çorum’da yapılan ve Öz Orman-İş 
Sendikası Amasya Şube Başkanlığı’na bağlı işyeri temsilcilerinin 
katıldığı eğitim seminerinde yaptığı konuşmada, yeni Sendikalar 
ve TİS Yasasının, sendikal rekabetin önünü açtığını söyledi.

Genel Başkan Settar Aslan,  başarının yolunun eğitimden geçti-
ğini belirterek, “Yaşadığımız çağ, her türlü iş ve eylemi ‘bilgi teme-

linde’ yapmayı gerekli kılmaktadır. Bilgi artık en büyük hazinedir. Bil-
giye erişmenin yolu da ‘eğitim’den geçmektedir.” şeklinde konuştu.

Konuşmasında, yeni yürürlüğe giren 6356 Sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun getirdiği düzenlemelere de te-
mas eden Settar Aslan, “Hak-İş camiası olarak, çalışma hayatımızın 
12 Eylül zihniyetinden kurtarılması adına, 2821 ve 2822 sayılı sendikal 
yasaların değiştirilmesi için büyük mücadele verdik. Yasanın çıkarılma-
sı için, sadece işverenlerle ve Hükümetle değil; aynı zamanda Türk-İş ve 

DİSK’le de mücadele ettik. O yüzden, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanunu’nun çıkmasında en büyük pay Hak-İş’e aittir.” 
dedi.

Yeni yasa, çalışma hayatında epeyce değişiklik öngördüğünü, 
birçok hükmün çalışanlar lehine olduğunu anlatan Aslan şunları 
söyledi:

“Elbette getirilen düzenlemeler, tamamen bizim istediğimiz şekilde 
olmamıştır. Yasanın, kesinlikle kabul edilemez hükümleri de bulunmak-
tadır. Fakat, yasanın olumlu ve olumsuz yanlarını karşılaştırdığımızda, 
emeğin menfaatine olduğunun bilincindeyiz. Yasadaki eksik ve yanlış-
ların giderilmesi için mücadelemiz sürecektir. Ancak, MÜKEMMEL’i 
ararken, olabilecek İYİ’yi kaybetmek de istemiyoruz.

Yasanın getirdiği en önemli değişikliklerden biri, sendika üyeliğin-
de noter şartının kaldırılmasıdır. Tüm sendikalar, yıllardan beri noter 
şartının kaldırılmasını savunagelmiştir. Çünkü noter şartı, bir yandan 
sendikaların malî kaynaklarını tüketirken, diğer yandan örgütlenmeyi 
zorlaştırmaktadır. İşçileri mesai saatinde notere götürmenin neredeyse 
imkânsız olduğunu herkes bilir.

Noter şartının kaldırılması, sendikalara üye olmayı kolaylaştırdığı 
gibi, sendikalardan ayrılmayı da kolaylaştırmaktadır. İşte bu noktada, 
işçiye kaliteli hizmet götürmek ön plana çıkacaktır. Ankara’da ve şube-
lerde masa başında oturup, 2 yılda bir toplu iş sözleşmesi imzalamak 
suretiyle sendikacılık yapma dönemi kapanmıştır. Bir anlamda sendikal 
rekabetin önü açılmıştır. Tüm sendikalar, bir yandan daha geniş taban-
da örgütlenmeye mecbur olurken; diğer taraftan üyelerine daha kaliteli 
hizmet sunmak zorundadır. Biz Öz Orman-İş olarak, bu rekabete hazı-
rız.”

“SENDİKAL REKABETİN ÖNÜ AÇILDI”
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Amasya, Çorum, Sivas, Yozgat, Samsun ve Tokat’taki Öz Orman-İş 
Sendikası işyeri temsilcilerinin katıldığı ve oturum başkanlığını Ge-
nel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya’nın yürüttüğü seminer-
de; Hukuk Müşaviri Muharrem Özkaya ‘Yeni Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanununun Getirdikleri’ ve Doç. Dr. İsmail Gökde-
niz ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ ve ‘İnsan İlişkileri ve Etkili İletişim’ 
konulu sunum yaptı.
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Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-
İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, sermayenin küresel ni-
telik kazandığı dünyada, emek mücadelesinin de küreselleşmesi 
gerektiğini söyledi.

Çorum’da gerçekleştirilen, Kastamonu ve Sinop bölgelerinde-
ki Öz Orman-İş Sendikası İşyeri temsilcileri ile Bölge Temsilciliği 
yöneticilerinin katıldığı eğitim seminerinde konuşan Settar As-
lan, Hak-İş Konfederasyonu ve bağlı sendikaların, sendikacılıkta 

çağdaş yöntemleri benimsediğini anlatarak, “Bizler, demokrasi ve 
emek mücadelesini birbirinden ayırmadık. Ekmeğimizin peşinde koşar-
ken, özgürlüğümüzü de feda etmedik. Demokrasimize kasteden her ha-
reketin karşısında durduk. Darbelere karşı direndik, bunun için bedeller 
ödedik. Yürüdüğümüz yolda, leke değil iz bıraktık. Geçmişte yaşanan-
lar, Hak-İş’i ve mücadelesini haklı çıkarmıştır. Bundan dolayı, haklı ola-
rak gururlanmaktayız.” dedi.

Hak-İş ailesinin, emek mücadelesinde çatışma yerine uzlaşma-
yı benimsediğini belirten Aslan, “Uzlaşmayı bir ‘zaaf’ değil, ‘erdem’ 
sayıyoruz. İşçisiyle, işvereniyle aynı gemide olduğumuzun bilincini ta-
şıyoruz. Sendikalar olarak, Hükümetlerin alternatifi olmadık. Hiç bir 
partinin yandaşı, candaşı ve oyundaşı da değiliz. Temsil ettiğimiz kitle-
nin ve ülkemizin menfaatlerini ön planda tutuyoruz. Doğrularda ittifak 
ederken, yanlışlara karşı çıkıyoruz.” diye konuştu.

Settar Aslan, bugünün Türkiye’sinin 10 yıl önceki Türkiye’den 
çok daha ileri bir noktada bulunduğunu kaydederek, şöyle de-
vam etti:

“Elbette her şey hallolmuş değildir. Çözüm bekleyen çok sayıda soru-
numuz bulunmaktadır. Yazık ki Türkiye 12 Eylül darbesini yargılarken, 
halen 12 Eylül Anayasası ile yönetilmektedir. Gelir dağılımını ve sosyal 
dengemizi bozan, kamu finansmanı ve adil rekabet düzenini alt-üst eden 
kayıtdışılık, azalmasına rağmen halen sürmektedir. Örgütlü toplum yo-
lunda aldığımız mesafe, bir arpa boyunu geçmemiştir. Taşeronlaşma, 

çalışma hayatımızı bir ur gibi sarmış, adeta bir kangrene dönüşmüştür. 
Asgarî ücret, hâlâ bilimsellikten ve gerçekçilikten uzak belirlenmekte; 
maalesef halen asgari ücretten vergi kesilmektedir. Vergilendirmedeki 
adaletsizlik sürmekte; vergilerin büyük çoğunluğu dolaylı yollardan 
alınmaktadır. Vergi henüz tabana yayılmamıştır. Kıdem tazminatla-
rının güvence altına alınması, bunun için adil ve düzgün işleyen bir 
fon kurulması noktasındaki beklentilerimiz karşılanmamıştır. Konunun 
gündeme gelmesi bile, kıdem tazminatının tırpanlanması fırsatçılığına 
dönüştürülmüştür.”

EMEK MÜCADELESİ
Genel Başkan Aslan, Hak-İş ve bağlı sendikaların, sendikacılık-

ta yerel değerleri öncelemekle birlikte, küresel birikime de değer 
verdiğini anlattığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hak-İş, son yıllarda, kuruluş yıldönümlerini küresel düzeyde katı-
lımla kutlamaktadır. Bu kutlamalara Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerin-
den çok sayıda sendikacı katılmaktadır. Son olarak, 21-22 Ekim 2012 
tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirdiğimiz etkinliklere, 35 ülkeden 80 
kadar sendikacı katılmıştır. Böylece Hak-İş’in kuruluş yıldönümü, bir 
‘küresel emek platformu’ niteliği kazanmıştır.

Konfederasyonumuzun uluslararası açılımına paralel olarak, bağ-
lı sendikalar da uluslararası ikili ve çoklu ilişkilerini geliştirmektedir. 
Sendikamız Öz Orman-İş de, diğer ülkelerdeki partnerimiz olan sendi-
kalarla ikili ilişkiler başlatmak üzere harekete geçmiştir. Bu kapsamda, 
Azerbaycan, Mısır, Belarus ve Uganda’dan gelen sendika ve konfederas-
yon temsilcileri, Öz Orman-İş Dış İlişkiler Birimi’nin organizasyonuy-
la, 23 Ekim 2012 tarihinde sendikamızı ziyaret etti. Onlarla karşılıklı 
fikir alışverişinde bulunduk ve deneyimlerimizi paylaştık. Önümüzdeki 
süreçte, uluslararası ilişkilerimizi kurumsal düzeyde sürdüreceğiz. Ser-
mayenin küresel nitelik kazandığı bir dünyada, emeğin yöresel düzeyde 
kalarak hak mücadelesi vermesi düşünülemez. Emek mücadelesi de kü-
reselleşmek zorundadır.”

“EMEK MÜCADELESİ DE KÜRESELLEŞMEK 
ZORUNDA”
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Kastamonu ve Sinop’taki Öz Orman-İş Sendikası işyeri temsilcilerinin katıldığı seminerde, Hak-İş Onur-
sal Başkanı, TBMM İdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu ile Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Çı-
nar da birer konuşma yaptı.

Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızıklaya’nın yönettiği seminer oturumlarında; Hukuk Müşaviri 
Muharrem Özkaya ‘Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Getirdikleri’ ve Doç. Dr. İsma-
il Gökdeniz ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ ve ‘İnsan İlişkileri ve Etkili İletişim’ konulu sunum yaparak, işyeri 
temsilcilerinin sorularını cevaplandırdı.
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Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar: 
Elazığ’da yapılan İşyeri Temsilcileri Eğitim Seminerinde konu-

şan Öz Orman-İş Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar, sendi-
kacılık mücadelesinin ‘bilgi’ temelinde yürütülmesi gerektiğini 
söyledi.

Elazığ’da yapılan İşyeri Temsilcileri Eğitim Seminerinde konu-
şan Mustafa Çınar, çağdaş sendikacılığın en önemli konuların-
dan birinin ‘eğitim’ olduğunu belirterek, “Sendikamız, başarının 
eğitimden geçtiğine inanmaktadır. İşçi hareketi, geçmişte hak mücade-
lesini ‘bilek gücüyle’ yürüttü. Fakat bu dönem geride kaldı. Yaşadığımız 
çağ, her türlü iş ve eylemi ‘bilgi temelinde’ yapmayı gerekli kılmaktadır. 
Bilgi artık en büyük hazinedir. Bilgiye erişmenin yolu, eğitimden geç-
mektedir.” dedi.

Konuşmasında ‘örgütlü toplum’un önemi de temas eden Mus-
tafa Çınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Demokrasinin bir ayağı, örgütlü toplum temeline oturur. Toplu-
mun örgütlenmediği ülkelerde, demokrasi çok kolay yitirilebilmektedir. 
Bu gerçeğe rağmen, emeğin örgütlenmesinde maalesef övünülecek bir 
yerde değiliz. Ülkemizdeki 21 milyon işçiden 9.5 milyonu, her türlü 
sosyal güvenceden mahrum ve kayıtdışı çalıştırılmaktadır.  11.7 mil-

yon sigortalının ise yalnızca 550 bini 
toplu iş sözleşmesi hakkından yarar-
lanabilmektedir. Demek ki, sendikal 
hareketin öncelikli ve acil meselesi ör-
gütlenmedir.”

Seminerde konuşan Elazığ Orman 
Bölge Müdürü Ata Kâhya, orman 
işçilerinin fedakârca hizmet yürüt-
tüğünü anlatarak, “Geçmişte kadro 
olmadığı dönemlerde, işçilerimizin ne 
büyük sıkıntılar yaşadığını iyi biliyo-
rum. Çalıştırmak istediğimiz halde, 
işçilerimizi çalıştıramıyorduk. O sı-

kıntılı dönemleri atlattık. Hepimiz kadrolu çalışmanın kıymetini bilme-
liyiz.” dedi.

Öz Orman-İş Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya 
da, Orman Teşkilatındaki işçilerin 7.600’ünün geçici ve kadrosuz 
çalıştığını ve emekli olan işçilerin kadrosunun iptal edildiğini be-
lirterek, Hükümetin, gerekli yasal düzenlemeyi yaparak, orman 
işçilerine kadro vermesi gerektiğini söyledi.

“BİLEK GÜCÜYLE SENDİKACILIK DÖNEMİ BİTTİ”
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Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Van, Hakkâri, Şırnak, Siirt, Batman, Mardin ve Diyarba-
kır’daki işyerlerinden toplam 150 işyeri temsilcisinin katıldığı seminerde; Hukuk Müşaviri Muharrem Öz-
kaya ‘Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Getirdikleri’ ve Doç. Dr. İsmail Gökdeniz de 
‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ ve ‘İnsan İlişkileri ve Etkili İletişim’ konularında sunum yaparak, işyeri temsil-
cilerinin sorularını cevaplandırdı.
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Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, Türkiye ormanlarının 
gelişmesi ve bakımı için daha çok çaba göstermek gerektiğini be-
lirterek, geçici işçilerin kadroya alınmasını ve ilave işçi alınarak, 
üçlü vardiya sistemine geçilmesini istedi.

Öz Orman-İş’in Hatay’da düzenlediği İşyeri Temsilcileri Eğitim 
Semineri’nin açılışında konuşan Settar Aslan, Türkiye’nin üçte 
birinin ormanlarda oluştuğunu belirterek, mevcut işçi sayısının 
yetersizliği ve geçici işçilik uygulamasının ormancılık işlerinde 
zaaf doğurduğunu söyledi. Ormancılıktaki çalışmaların ‘sevgi ve 
aidiyet’ gerektirdiğini kaydeden Settar Aslan, şöyle devam etti:

“Taşeron aracılığıyla ucuz emek olarak çalıştırılan ve gelecek yıl aynı 
işe alınıp alınmayacağını bilmeyen işçilerle ormancılık faaliyetleri yü-
rütülemez. Maalesef Maliye Bakanlığı, Orman Teşkilatımıza kadro ver-
me konusunda sıkıntı çıkarmaktadır. Ormanlarımızı, gelir-gider hesabı 
içinde değerlendiremeyiz. Evet, ormanlarımız aynı zamanda gelir de 
getirmektedir. Fakat, soluduğumuz temiz havayı ve içtiğimiz sağlıklı 
suyu da ormanlarımıza borçluyuz, ki bunun hesabını yapmak mümkün 
değildir.”

Ormancılıkta yılın 12 ayı boyunca yoğun şekilde çalışılması ge-
reken işler bulunduğunu da ifade eden Aslan, “Bir kere, yılın yarı-
sında çalıştırılan 7.600 işçimize acilen kadro verilmelidir. İkinci olarak, 
artık ormancılıkta tek vardiya ile çalışmak yetmemektedir. Mümkünse 
Orman Teşkilatımız üçlü vardiyaya geçmeli; bu olmuyorsa en azından 
ikili vardiya yapılmalıdır. Bunun için de gerekli işçi takviyesi sağlanma-
lıdır.” diye konuştu.

Settar Aslan, konuşmasında ‘eğitimin önemine’ de temas ede-
rek, Türk sendikacılığının artık ‘kol gücüne’ değil ‘bilgiye’ ağır-
lık vermesi gerektiğini bildirdi. Aslan, Öz Oran-İş olarak, tüm 
teşkilatlarını diri tutmak için sürekli eğitim çalışması yaptıklarını 
da belirterek, “Yaz aylarında tüm işçilerimiz 24 saat teyakkuz halin-
de olduğundan, eğitimlerimizi kış dönemlerinde hızlandırmaktayız. Bu 
eğitimlerde, işyeri temsilcilerimizle birlikte, işyerlerindeki disiplin ku-
rulu üyelerimizi de eğitimden geçirmekteyiz.” dedi.

Çalışma hayatının en önemli sorunlarından birinin de ‘örgüt-
lenme yetersizliği’ olduğunu da belirten Settar Aslan, 11 milyon 
sigortalı işçiden sadece 600 bininin sendikal haklarını kullanabil-
diğini anlatarak, işçilerin yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Yasasının sağladığı imkânlardan da yararlanarak, hızla örgütlen-
mesi gerektiğini sözlerine ekledi.

“ORMAN TEŞKİLATI ÜÇLÜ VARDİYAYA GEÇMELİ”
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Seminere katılan Kahramanmaraş Orman Bölge Mü-
dürü Halil Coşkun da, hizmet içi eğitimin önemine te-
mas ederek, sürdürdüğü kapsamlı eğitim faaliyetlerin-
den dolayı Öz Orman-İş’i kutladı.

Öz Orman-İş eğitim seminerine; Hatay, Kahraman-
maraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis’teki 
100 kadar sendika işyeri temsilcisi katıldı. Seminerde; 
Öz Orman-İş Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kı-
zılkaya, Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar, Hukuk Müşaviri Muharrem 
Özkaya, Emekli Yargıtay Üyesi Utku Öztürk ve Doç. Dr. İsmail Gökdeniz 
tarafından; yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu, İşyerlerinde Etkili İletişim ve İnsan İlişkileri ile Toplu İş 
Sözleşmesi Uygulamaları konusunda eğitim verildi. Seminerin açılışına, An-
takya ve çevre illerdeki Orman İşletme Müdürleri ile İl Orman ve Su İşleri 
Müdürleri ve Fidanlık Müdürleri de katıldı.
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AK PARTİLİ ÇELİK: KADRO TALEBİNİZİ DESTEKLİYORUM

Çorum’daki İşyeri Temsilcileri Eğitimi Seminerinde Öz Orman-İş 
Sendikası İşyeri Temsilcilerine hitabeden Hak-İş Onursal Başkanı, Ço-
rum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, iklim değişikliğine 
bağlı olarak orman yangınları mevsiminin daha da uzadığını anlata-
rak, yangınla mücadelenin, teknik bilgi ve beceri yanında, sahiplen-
me duygusu ve fedakârlık gerektirdiğini bildirdi. Uslu, “Bu mücadele, 
normal mesaiyle değil, 24 saat tetikte, sorumluluk, vatanseverlik ve 
duyarlılıkla sürdürülür.” dedi.

Ormancılığın tek meselesinin üretip satmak olmadığını, ülkedeki or-
man varlığının ve niteliğinin artırılmasının da gerekli olduğunu, do-
layısıyla ormancılık konusunun kâr-maliyet denklemiyle değerlendi-
rilemeyeceğini kaydeden Salim Uslu,“Orman işletmelerinin işlerinde 
süreklilik vardır. Orman işlerinde geçici işçilik olmaz. O yüzden, işçiler 
için daimi kadro olması gerektiğini savunuyoruz. Bu noktada, orman 
işletmelerin döner sermaye imkânları, hazineden ilave kaynak talep 
ettirmeyecek kadar yeterlidir.” şeklinde konuştu.

MÜCADELEYİ ELDEN BIRAKMAYIN
Orman işçilerinin de kadro elde etmek adına mücadeleyi sürdürmesi 

ve işi sadece kendilerine havale etmemeleri gerektiğini anlatan Uslu, 
şunları söyledi:

“Kadro talebiniz konusunda, ben ve birçok arkadaşımız sizin yanı-
nızdayız ve sorunun çözümü için elimizden geleni yapıyoruz. Ama 
elimizde sihirli bir değnek yok. Akşamdan sabaha sorun çözülmüyor. 
Sizlerin de bu konuyu sürekli gündemde ve canlı tutmanız gerekir. 
Ben bu sorunun çözüme kavuşacağına inanıyorum. Bu noktada za-
man zaman Maliye Bakanlığı ile de temaslarımız sürüyor. Çalışma-
larımızda mesafe de aldık. Ama bazı bürokratların ‘emsal olacağı’ 
gerekçesiyle direnmesi sözkonusu.

Kendimizi boş hayallere ve rehavete kaptırmadan, mücadelemizi 
sürdürmemiz lazım. Ayrıca tek sorunumuz kadro değildir, bunu da 
bilelim. Orman varlığımızın geliştirilmesi lazım. Taşerondan hizmet 
alımına meydan vermemek de bizim meselemiz. Bir de, sendikanıza 
ve yöneticilerinize sahip çıkın. Geçmişte başka sendikalarda testiyi kı-
ranlar oldu. Siz, suyu getirenle testiyi kıranı bir tutarsanız, kendinize 
kötülük etmiş olursunuz”

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim 
Uslu da, 2007’de yapılan yasal düzenlemeyle, kamudaki 200 
binden fazla geçici işçiye kadro verildiğini, ancak Orman Teş-
kilatında emekli olan daimi işçilerin kadrolarının iptal edilip, 
yerine kadrosuz ve geçici işçi alındığını, bu yüzden kadro so-
rununun sürüp gittiğini söyledi. Uslu, orman işçilerine kadro 
verilmesinin Orman Teşkilatına malî yük getirmeyeceğini; 
tam tersine, üretim artışı sayesinde ekonomiye katkı sağlana-
cağını bildirdi.

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Başkan Yardımcısı Hü-
seyin Çelik, AK Parti’nin ülke meselelerini çözmeye ve eko-
nomiyi büyütmeye odaklı politikalar uyguladığını belirterek, 
“Parti olarak, haklı olan talepleri her zaman karşılamaya ça-
lışıyoruz. Kadro meselesinde orman işçilerinin yanındayım. 
Konu hükümet gündemine geldiğinde destekleyeceğim.” 
dedi.

Ağaçlandırma ve yaşanabilir, güzel bir çevrenin ‘millî mese-
le’ olduğunu da belirten Hüseyin Çelik,“Bunun için orman-
larımıza çok önem vermek zorundayız. Türk Milleti, tarih bo-
yunca doğanın, ağacın, yeşilin ve suyun peşinden gitmiştir. 
Sahip olduğumuz doğanın kıymetini bilmeli ve sahip çıkmalı-
yız.” şeklinde konuştu.

Sf 1’den Devam

Sf 1’den Devam

“MÜCADELE EDİN,  SENDİKANIZA 
SAHİP ÇIKIN”

Hak-İş Onursal Başkanı Salim Uslu, Öz Orman-İş İşyeri Temsilcilerine Seslendi: 
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Öz Orman-İş’in yaptırdığı Grup Ferdi Kaza Sigorta-
sı kapsamında, trafik kazası sonucu vefat eden Na-
zillili orman işçisi Erdal Gül ve iş kazası sonucu vefat 
eden Milaslı orman işçisi Muzaffer Yılmaz’ın dul ve 
yetimlerine, sigorta tazminatı çekleri takdim edildi. 
Bu amaçla Nazilli ve Milas’ta tören düzenlendi. Öz 
Orman-İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Ali Bilgin 
törenlerde yaptığı konuşmada, trafik ve iş kazaları 
yüzünden her yıl binlerce hayat kaybedildiğini an-
latarak, bu kazaları önleme konusunda alınacak 
tedbirlerin yanında, verilecek eğitimlerin de büyük 
önem taşıdığını söyledi. Öz Orman-İş’in, iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda binlerce üyesini eğitimden ge-
çirdiğini ve bu eğitimlerin halen devam ettiğini kay-
deden Bilgin, şöyle devam etti:

“Alınacak önleyici tedbirler önemli olmakla birlik-
te, arzu etmediğimiz sonuçlar meydana geldiğinde 
yapılması gerekenler de önemlidir. Vefat edeni geri getiremeyiz. Ama geride 
kalan emanetlerine sahip çıkmak elimizdedir.

Öz Orman-İş Sendikası olarak, 28 bini aşkın üyemizin tamamını Grup Ferdi 
Kaza Sigortası ile sigortaladık. Sigorta primlerinin tamamını sendikamızın kasa-
sından ödedik. Sigortayı başlattığımız 1.5 yıllık süreden beri, 15 üyemiz sigorta 
kapsamına girecek şekilde yaşamını yitirdi. Bu üyelerimizden 10’unun sigorta 
ödemeleri olan 20’şer bin lirayı mirasçılarına ödedik. Bugün de merhum üye-
miz Erdal Gül’ün mirasçılarına 20 bin lira sigorta bedelini takdim ediyoruz.

Dileğimiz odur ki, hiçbir üyemizin burnu kanamasın ve biz de bu törenleri 
yapmak zorunda kalmayalım.”

Nazilli Orman İşletme Müdür Yardımcısı Suat Ataş, Öz Orman-İş Sendikasının, 
üyelerinin tamamına ferdi kaza sigortası yaptırmasının alkışlanacak bir hizmet 
olduğunu belirterek, yapılan sigortayla, vefat eden işçilerin eş ve çocuklarının 
mağduriyetinin büyük ölçüde önlendiğini söyledi.

Milas Orman İşletme Müdürü Tayfur Kazakoğlu da, zor günde insanlara sahip 
çıkmanın önemini anlatarak, işçilerinin tamamına ferdi kaza sigortası yaptırma-
sından dolayı Öz Orman-İş’i kutladı.

Merhum Erdal Gül’ün eşi Nurten Gül, duygularını, “Çok teşekkür ederim, Al-
lah sendikamızdan razı olsun.” sözleriyle dile getirdi.

Merhum Muzaffer Yılmaz’ın kızı Meral Yılmaz da, ferdi kaza sigortası yapıl-
dığında işin ciddiyetine pek inanamadıklarını, ancak babasının vefatı üzerine, 
Öz Orman-İş’in yaptığı sigortanın ne anlama geldiğini gördüklerini belirterek, 
“Sendikamızın yöneticilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok 
büyük bir hizmet yapıyorlar. Zor günümüzde bizi mağdur etmediler.” diye ko-
nuştu.

20’şer bin liralık sigorta tazminatı çekleri, Öz Orman-İş Genel Mevzuat ve Araş-
tırma Sekreteri Mehmet Çelik tarafından, Nazilli’deki törende, merhum Erdal 
Gül’ün eşi Nurten Gül ve çocukları Gülcan ve Nuri Gül’e; Milas’taki törende 
de merhum Muzaffer Yılmaz’ın eşi Fatma Yılmaz ile çocukları Aytekin ve Meral 
Yılmaz’a takdim edildi.

Törenlere, Öz Orman-İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Bilal Güçlü ve Şube 
Yönetim Kurulu üyeleri ile orman işletme şefleri, merhumların aile fertleri ve 
mesai arkadaşları katıldı.

ÖZ ORMAN-İŞ, ZOR GÜNDE ÜYESİNİN YANINDA
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Öz Orman-İş ile Mısır Tarım, Balıkçılık ve Arazi Islahı İşçileri Sendi-
kası arasında işbirliği başlatıldı.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş 
Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan başkanlığında bir heyet, Mısır 
Tarım, Balıkçılık ve Arazi Islahı İşçileri Sendikasının (GTUWA) daveti 
üzerine bu ülkeyi ziyaret etti. Genel Başkanla birlikte Genel Eğitim 
Sekreteri Mustafa Çınar ve Dış İlişkiler Uzmanı Benül Topuzoğlu’nun 
yer aldığı heyetin Mısır ziyareti sırasında; GTUWA’nın yanısıra, Mısır 
İşçi Sendikaları Federasyonu ve Mısır Çalışma Bakanlığı da ziyaret 
edildi.

Öz Orman-İş heyeti ilk olarak, GTUWA Genel Merkezinde, sendika 
Genel Başkanı Mohamed Said Murad ve yönetim kurulu üyeleriyle 
bir araya geldi. Görüşme sırasında Mohamed Said Murad, Türkiye ve 
Mısır’ın geçmişte kader birliği yaptığını, bugün de Türkiye’nin tecrü-
belerinin, Mısır’ın yaşadığı demokratik dönüşümde önemli bir örnek 
oluşturduğunu anlatarak, yaşanan süreçte emek örgütlerinin de işbir-
liği içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan da, gösterilen ilgiye teşek-
kür ederek, Türkiye ile Mısır’ın, kökleri tarihe ve ortak medeniyete 
dayanan bir kardeşlik ilişkisine sahip olduğunu anlatarak, işçi örgütleri 

arasında sağlanacak işbirliğinin her iki ülkedeki emekçilerin yararına 
olacağını bildirdi.

Yapılan görüşmede, her iki ülkedeki sendikacılık modelleri hakkında 
karşılıklı bilgi verilerek, hangi alanlarda işbirliğine gidilebileceği müza-
kere edildi. Görüşmeler sonunda, Öz Orman-İş ile GTUWA arasında 
‘İşbirliği Protokolu’ için mutabakat sağlandı. Önümüzdeki dönem-
de Ankara’da imzalanacak olan protokol; her iki ülkedeki emekçilerin 
işbirliği ve dayanışmasını sağlamak adına, öncelikle karşılıklı deneyim 
paylaşımına yönelik olarak iki taraflı eğitim programları düzenlenme-
sini ve fikir alışverişi yapılmasını öngörüyor.

Öz Orman-İş heyeti, Mısır’daki ikinci ziyaretini Mısır İşçi Sendikaları 
Federasyonu’na yaptı. Burada Federasyon Genel Başkanı Gebaly Mo-
hamed başkanlığındaki heyetle yapılan görüşmede, karşılıklı olarak iyi 
niyet, işbirliği ve deneyimlerin paylaşılması niyeti dile getirildi. Genel 
Başkan Settar Aslan, sermayenin küreselleştiği bir dünyada, emeğin 
de küresel düzeyde dayanışma geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

Öz Orman-İş heyeti son ziyaretini, Mısır Çalışma Bakanı Khaled 
Alazhary’ye yaptı. Federasyon Başkanı Gebaly Mohamed’in girişi-
miyle gerçekleşen ziyaret sırasında, ev sahibi Bakan, Türkiye’nin çok 
önemli bir ülke olduğunu ve özellikle yaşanan süreçte iki ülke arasın-
da yapılacak işbirliğinin çok daha büyük önem taşıdığını anlatarak, 
en kısa zamanda Türkiye Cumhuriyeti Çalışma Bakanı Faruk Çelik’i 
ziyaret etmek istediğini söyledi.

Ziyareti kabul etme nezaketinden dolayı ev sahibi Çalışma Bakanı’na 
teşekkür eden Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Genel 
Başkanı Settar Aslan da, kardeş sendikalarla işbirliği başlatma ama-
cıyla Mısır’a gerçekleştirdikleri ziyaretin son derece anlamlı ve yararlı 
olduğunu anlatarak, başlatılacak işbirliğinin her iki ülkeye ve emekçi-
lerine hayırlı olması temennisini dile getirdi.

Ziyaretler sırasında Genel Başkan Settar Aslan muhataplarına 
Türkiye’den götürdüğü hediyeleri ve Öz Orman-İş rozetlerini takdim 
ederken, Mısırlı muhatapları da Aslan’a plaketler verdi.

MISIRLI TARIM EMEKÇİLERİYLE İŞBİRLİĞİ
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KIZILKAYA 
KANAL-23 TV’DE
Öz Orman-İş Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, 

Elazığ’da yayın yapan Kanal-23 TV’nin canlı yayınında, orman 
işçilerinin talep ve beklentilerini dile getirdi.

Kanal-23’te 30 Kasım 2012 akşamı canlı olarak yayınlanan 
Detay Haber isimli programa katılarak, program sunucusu İbra-
him Menengiç’in sorularını cevaplandıran Zeki Sungur Kızılkaya, 
ormancılıkta yılın 12 ayı boyunca yapılacak işler bulunmasına 
rağmen, işçilerin önemli bir kısmının yılın sadece 5 ay 29 gününde çalıştırıldığını 
anlattı.

Yılın kalan yarısında, ormancılık işlerinin taşeron marifetiyle yürütülmeye çalışıl-
dığını belirten Kızılkaya, “Oysa ormancılıktaki işler sevgi ile yürür. Bizim işçilerimiz, 
ormandaki her bir ağacı kendi evlatları gibi sever ve korur. Çünkü tohumlanma-
sından yetiştirilmesine kadar, her aşamada emek vermiştir. Gelecek yıl işbaşı yapa-
cağını bile bilmeyen taşeron işçisiyle ormandaki işler yürütülemez.” diye konuştu.

Öz Orman-İş Sendikasının kendi mülkü olan, Elazığ Şube Başkanlığının yeni 
binası hizmete girdi.

Yeni hizmet binasının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene; Öz Orman-İş Sendi-
kası Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, Genel Eğitim Sekreteri Mus-
tafa Çınar ve Elazığ Orman Bölge Müdürü Ata Kâhya ile Bölge Müdürlüğü bü-
rokratlarının yanısıra, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Van, Hakkâri, 
Şırnak, Siirt, Batman, Mardin ve Diyarbakır’daki işyerlerinden gelen sendika işye-
ri temsilcileri ve Elazığ’daki üye işçiler katıldı.

Açılış kurdelesini, Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, Genel Eğitim 
Sekreteri Mustafa Çınar, Elazığ Orman Bölge Müdürü Ata Kâhya ve Öz Orman-İş 
Elazığ Şube Başkanı Mustafa Tepe kesti. Genel Teşkilat Sekreteri Kızılkaya, Öz 
Orman-İş’in ‘sevgi temelinde’ bir sendikacılık anlayışını benimsediğini belirterek, 
Elazığ Şubesi yeni hizmet binasının orman emekçilerine hayırlı olmasını diledi.

Orman Bölge Müdürü Ata Kâhya da, orman işçilerinin büyük bir özveriyle çalış-
tığını anlatarak, bu yüzden onların her türlü hizmete layık olduğunu söyledi.

ELAZIĞ ŞUBEMİZ YENİ BİNASINDA
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Öz Orman-İş, Mersin ve Çanakkale’de sel felaketine maruz kalan üyelerini zor gün-
lerinde yalnız bırakmadı. Genel Yönetim Kurulunun aldığı kararla, üyeler Halil İbra-
him Akar ve Ender Aydın’ın selden zarar gören eşyaları yenilendi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü’nde 
çalışan Öz Orman-İş üyesi Halil İbrahim Akar’ın Erdemli’deki evi, meydana gelen sel 
felaketinden zarar görmüştü.

Halil İbrahim Akar’ın selden zarar gören eşyaları, sendikası tarafından yenilendi. 
Öz Orman-İş Mersin Şube Başkanı Halil Aygün, Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve 
işyeri temsilcileri, Akar’ın yenilenen eşyalarını evine götürerek kendisine teslim etti.

Çanakkale-Çan Orman İşlet-
me Müdürlüğü’nde çalışan Öz 
Orman-İş üyesi Ender Aydın’ın 
Çan ilçe merkezindeki evi ve 
eşyaları da selden zarar görmüş-
tü. Ender Aydın’ın, sendikası 
tarafından yenilenen eşyaları, 
Çanakkale Bölge Temsilcisi Ali 
Ünal ve Bölge Mali Sekreteri 
Hikmet Benli tarafından kendisi-
ne teslim edildi.

SELZEDE ÜYELERİMİZE YARDIM

Karabük Demir-Çelik İşletmeleri’nde devam eden yetki 
mücadelesini, Hak-İş üyesi, kardeş sendika Çelik-İş kazandı.

Yaklaşık 2 yıldır devam eden ve yargıya taşınan yetki mü-
cadelesi, Çelik-İş lehine sonuçlandı. Toplu iş sözleşmesi yet-
kisini alan Çelik-İş, Kardemir Haddehane Meydanı’nda bir 
miting düzenleyerek, yetki başarısını işçilerle paylaştı. 

Mitinge katılan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, şid-
detli yağmura rağmen meydanda toplanan binlerce işçiye 
hitaben yaptığı konuşmada, yargının verdiği kararla Çelik-
İş’in yetkisini teslim ettiğini belirterek, “Ne mutlu size ki, ba-
şınızı namertlerin önünde yere indirmedik. Karabük’te yeni 
bir dönem başlıyor. Bundan sonra yeni şeylere imza ataca-
ğız. Karabük ayakta kalacak, KARDEMİR işçisi de namerde 
muhtaç olmayacak. KARDEMİR işçisi hak ettiği ücreti, hak ettiği statü-
yü, saygıyı da alacak.” diye konuştu.

Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Cengiz Gül de yaşanan iki yıllık 
yetkisizlikten kendilerinin sorumlu olmadığını vurgulayarak: “Bu sü-
reci yaşatanlar, KARDEMİR işçisine hesap vereceklerini unutmasın-

lar. Bu süreçten birlik beraberliğimizi koruyarak çıkmak konusunda 
büyük gayretler gösterdik. Tahriklere, yalanlara rağmen asla ve asla 
ilkemizden, sendikal anlayışımızdan, KARDEMİR sevdamızdan taviz 
vermedik. Birlik ve beraberliğimizi bozmayalım.” dedi.

Karabük’teki mitinge, Öz Orman-İş Genel Teşkilat Sekreteri Zeki 
Sungur Kızılkaya da katıldı.

KARDEMİR’DE YETKİ ÇELİK-İŞ’İN
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Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, Öz Orman-
İş Sendikası’na toplu üyeliklerin gerçekleştiği ve toplu iş 
sözleşmesi yetkisini veren üyeliklerden dolayı, TİGEM’le-
re teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor.

Settar Aslan, Ceylanpınar’ın ardından, Konya-Altıno-
va ve Ankara-Polatlı TİGEM işletmelerini ziyaret etti. Zi-
yaretler sırasında işçilerle sohbet eden Settar Aslan, Öz 
Orman-İş’i tercih etmede gösterdikleri kararlılıktan dolayı 
kendilerine teşekkür etti.

Aslan, TİGEM emekçilerinin 2013-2014 dönemi Toplu 
İş Sözleşmelerinin Öz Orman-İş tarafından yapılacağını 
belirterek, Öz Orman-İş’i seçmelerinden dolayı hiç bir iş-
çinin başının öne eğilmeyeceğini söyledi.

Aslan’ın konuşmasını büyük bir ilgi ve coşkuyla dinle-
yen TİGEM emekçileri de, ziyaretinden dolayı kendisine 
teşekkür ettiler. Aslan’ın TİGEM ziyaretlerine, Genel Sek-
reter Bayram Ayaz ile Konya Bölge Temsilcisi Ali Serin 
ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri de iştirak etti.

ASLAN’DAN TİGEM’LERE  TEŞEKKÜR ZİYARETİ
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Aslan, Öz Orman-İş tarafından konuya ilişkin hazırla-
nan dosyayı Bakan Eroğlu’ya takdim ederek, yaşanan 
sıkıntının, emekli olan orman işçilerinin kadrosunun ip-
tal edilmesinden kaynaklandığını söyledi. Bu sebeple, 
Orman Teşkilatında çalışan işçiler için bir norm kadro 
oluşturulması ve emeklilikle bu kadroların iptal edilme-
mesi gerektiğini ifade eden Settar Aslan, ormanlardaki 
işlerin 12 ay boyunca devam ettiğini ve küresel ısınma-
ya bağlı olarak yangın mevsiminin uzadığını, hatta kı-
şın bile orman yangınları yaşandığını belirterek, Bakan 
Veysel Eroğlu’dan kadro konusunda destek istedi. Or-
man ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Aslan’ın kadro 
talebi konusunda kendisine sunduğu dosyayı inceleye-
ceğini söyledi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Veysel 
Eroğlu’yu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndaki başa-
rılı çalışmalarından dolayı kutladı. Arslan, Hak-İş’in 
2009’da İstanbul’da ve 2012’de Marsilya’da yapılan 
Dünya Su Forumlarına aktif olarak katıldığını anlatarak, 
aynı zamanda Bakan Eroğlu’yu, Hak-İş/Hizmet-İş’in 24 
Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirileceği ‘Su, Sanitas-
yon ve HIV’ konulu uluslararası konferansa davet etti. 
Arslan ayrıca, 81 ilde ‘Hak-İş Hatıra Ormanı’ kurul-
ması önerisini de Bakan Eroğlu’ya iletti.

KADRO TALEBİMİZİ 
BAKAN EROĞLU’YA İLETTİK

Sf 1’den Devam

                 BAŞKANIM

Erzurum ilinde topladın bizi
Güzel bir çalışma kutlarız sizi
Sendikamız temiz aydınlık özü
Toplantı faydalı oldu Başkanım

Yasayı anlattı Muharrem Özkaya
İnşallah kanunlar yürümez yaya
Bizler kavuştuysak büyük bir paya
Katkınız büyüktür inan Başkanım

Hizmet için bizler girdik bu yola
Ayrım yapmadınız sağ ile sola
Arkadaşlar biriz girdik kol kola
Bu hizmet devamlı sürsün Başkanım

Palandöken zirvesinde buluştuk
Bir araya geldik hoşça gülüştük
Arkadaşlar tanışıp birlik oluştuk
Havalar burada güzel Başkanım

Hasan’ım benim de Artvin mekânım 
Burada sizlerle sıkılmaz canım
Şiirler yazmaktır en güzel yanım
Netice hayırlı olsun Başkanım

Hasan ERDEM
Artvin Orman İşletme Müdürlüğü

ŞİİR KÖŞESİ

Bu öyle çetin bir mücadeledir ki;
Ekmekle ateşin mücadelesidir,

Bu öyle bir alın teridir ki:
Ateşi de söndürür,
Ocağı da tüttürür...

Ocağın hep tütsün,
Hanen hep şen olsun 

ormancı...
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Öz Orman-İş Sendikası Genel Yönetimi, Orman Genel 
Müdürlüğü’ne atanan İbrahim Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. 
Ziyarette; Genel Başkan Settar Aslan, Genel Sekreter Bayram 
Ayaz, Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya ve Genel 
Mevzuat-Araştırma Sekreteri Mehmet Çelik hazır bulundu.

ORMAN GENEL MÜDÜRÜNE ZİYARET

Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Akman, Öz Orman-İş 
Sendikası Genel Merkezini ziyaret etti. Öz Orman-İş Genel Baş-
kanı Settar Aslan ve Genel Mevzuat-Araştırma Sekreteri Meh-
met Çelik’in hazır bulunduğu ziyaret sırasında, Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nde çalışan işçilerin 
sorunları üzerinde duruldu.

BAKAN YARDIMCISI AKMAN 
ÖZ ORMAN-İŞ’İ ZİYARET ETTİ

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, eğitim semineri için 
gittiği Rize’de, yerel habercilerin isteği üzerine bir TV mülakatı 
verdi. Habercilerin, ormanların korunmasına ilişkin soruları üze-
rine, Aslan, Türkiye arazisinin yaklaşık üçte birinin ormanlardan 
meydana geldiğini anlatarak, “Bu kadar geniş alanda hizmet yü-
rütmek için yeterli sayıda orman işçisi istihdam edilmeli ve bu 
işçiler yılın 12 ayında çalıştırılmalıdır.” dedi.

RİZE’DE TV SÖYLEŞİSİ HAK-İŞ YÖNETİMİ MHP’Yİ ZİYARET ETTİ
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardım-

cısı ve Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan ve Genel Sek-
reter Dr. Osman Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi 
ziyaret etti.

Genel Başkan Arslan, ziyarette Türkiye’nin ihtiyacı olan yeni 
Anayasa çalışmalarına değinerek, bu konuda toplumsal ve siyasî 
bir mutabakatın aranması gerektiğini söyledi. Terörün çözümü-
ne yönelik adımların da ele alındığı ziyarette, sendikaların içinde 
bulunduğu durum da konuşuldu. Hak-İş olarak, belediyelerdeki 
taşeronlaşmanın meydana getirdiği olumsuzluklara karşı müca-
dele verdiklerini anlatan Mahmut Arslan, bu konuda hazırlanan 
bir raporu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sundu. Arslan 
sendikal örgütlenmedeki sorunlara da temas ederek, Hak-İş’in 
bu konudaki görüş ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Arslan, 
ayrıca Bahçeli’yi Hak-İş’e davet etti. MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hak-
İş’in önemli sivil toplum örgütü olduğunu söyledi. Devlet Bah-
çeli, Hak-İş’in sağduyulu sendikacılık anlayışını takdirle izledik-
lerini belirterek, Türkiye’nin yaşadığı hassas süreçte, Hak-İş gibi 
kuruluşlara önemli görevler düştüğünü söyledi. Bahçeli, uygun 
bir zamanda Hak-İş’i ziyaret edeceğini de bildirdi.

BİRAND VE ATEŞ’İ KAYBETTİK
Türk basını, 2 büyük duayenini, Mehmet Ali Birand ve Prof. Dr. 

Toktamış Ateş’i kaybetti. Her iki değerli isim de, hem mesleğin 
çilesini çekmiş hem de demokratik bir duruş sergilemeyi başar-
mıştır. Vefatları, hem basın camiası hem de ülkemiz için büyük 
bir kayıp olmuştur. Her iki merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet, 
ailelerine, basın camiasına ve ülkemize başsağlığı dileriz.
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BASIN AÇIKLAMASI

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Settar Aslan:

“ORMAN İŞÇİSİ DE MÜJDE BEKLİYOR”

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar As-
lan, kamudaki sözleşmeli memurlara kadro verilirken, geçici çalıştırılan orman işçilerinin de Başbakan 
Erdoğan’dan müjde beklediğini söyledi.

Settar Aslan, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve çoğunluğu yangın mücadelesinde gö-
revli olan 7 bin 602 geçici işçinin, yılın sadece 5 ay 29 gününde istihdam edildiğini, geri kalan 6 ay 1 
günde işsiz bırakıldıklarını belirterek, “Bu işçilerimiz, yılın kalan yarısında iş bulamıyor. Kimse 6 ay sonra 
işten ayrılacak birini işe almak istemiyor.” dedi.

Öz Orman-İş Genel Başkanı Aslan, ormancılıkta yılın 12 ayı boyunca üretilmesi gereken hizmetler 
bulunduğunu, buna karşılık işçilerin üçte birinin yılın yarısında hizmet dışı kaldığını kaydederek, şunları 
söyledi:

“Orman Teşkilatındaki işçilerimiz emekli olduğunda, kadroları iptal oluyor. Onların yerine, kadrosuz 
ve geçici işçi alınabiliyor. Şu anda işçilerimizin üçte biri yılın yarısında çalıştırılmadığı için, ormancılık-
taki hizmetlerde aksamalar oluyor. Yangınları önlemede çok önemli olan dip temizliği ve alt dalların 
budanması gibi işlerin, yangın mevsimi gelmeden yapılması gerekiyor. Hatta artık kış mevsiminde bile 
çok sayıda orman yangını yaşıyoruz. Bu yangınları söndürecek eğitimli işçiler işten uzak kaldığından, 
yangına köylülerle müdahale ediliyor.

AK Parti’nin Kızılcahamam kampında, yerel yönetim kökenli bazı milletvekili ve yöneticiler, beledi-
yeler ve özel idarelerdeki kadrosuz memurlara kadro verilmesini gündeme getirdi. Sayın Başbakan da 
sorunun çözümü için talimat verdi. Bu doğru oldu. Ama, 5 ay 29 gün çalışıp, bununla 12 ay yaşamak 
zorunda olan geçici işçiler de mağdur edilmemeli. Hükümetin, sözleşmeli memurlara kadro verirken, 
kadrosuz orman işçilerine üvey evlat muamelesi yapması doğru olmaz. 5 ay 29 gün çalışan geçici işçile-
rimiz de, ‘Kimsesizlerin kimsesi’ olan Sayın Başbakandan müjde beklemektedir.”

Öz Orman-İş Sendikası
Basın Müşavirliği
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Çalışanların büyük çoğunluğu, bir üstüyle sorun yaşamakta. Hayatımıza çok 
yeni giren bir kavram olan ‘mobbing’, aslında “Müdürüm bana kafayı taktı...” 
lafıyla hep var olan, kulaklarımızın aşina olduğu bir kavramdır.

Mobbing konusuyla ilgili bilgile-
rimiz maalesef yeterli ve istenilen 
seviyede değil.

Önce ‘mobbing’in genel tanı-
mıyla başlayalım; bir kişinin ya 
da grubun, hedef seçilmiş kişiye 
(ve daha çok bayanlara) uygula-
dığı, ısrarlı, sistematik, aşağılayıcı, 
hakir görücü, yıldırıcı, haksız söz 
veya davranışlardır. İşyerinde 
ruhsal taciz, zorbalık, sindirme, 
mağdurun benliğini öldürme ve 
psikolojik şiddet de bu kapsama 
girmektedir.

Mobbing kavramı; çalışanın 
yüzüne bağırma, yüksek sesle 
azarlama, yaptığı işi sürekli eleş-
tirme, sözlü olarak tehdit etme, 
diğer çalışanlardan soyutlayıcı iş 
verme, gülünç duruma düşürme-
ye çalışma, dini ve siyasi görüşleri 
veya özel yaşamıyla alay etme, 

sahip olduğundan daha az yetenek gerektiren işleri verme, çalışanın işini sürekli 
değiştirme, özgüvenini olumsuz etkileyecek işler verme ve fiziksel olarak ağır işler 
yapmaya zorlama şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Genelde kadın-erkek oranının eşit olduğu işyerlerinde, fiziksel taciz daha az 
oranda ortaya çıkmaktadır. Erkek-yoğun iş çevrelerinde, fiziksel şiddet daha yo-
ğunken; kadınların yoğun olduğu iş yerlerinde ise psikolojik taciz şeklindeki mob-
bing daha sıklıkla görülmektedir.

 Kadın yöneticilerden kadın çalışana yönelen mobbing, kadınların özellikle 
diğer kadınlara karşı pasif-saldırgan davranışlar sergilemesiyle açıklanmaktadır. 
Yine, cinsiyet açısından, her ne kadar bazı çalışmalarda aksi bir sonuç olsa da, 
genel olarak kadınlar, erkeklerden daha fazla psikolojik tacize maruz kalmaktadır.

Yapılan araştırmalar, mobbinge maruz kalan kişilerin çalışma hayatlarında 
zekâ, dürüstlük, yaratıcılık, başarı gibi birçok olumlu özellik gösteren, duygusal 
zekâsı yüksek kişiler olduklarını ortaya koymaktadır. Yasal dayanak olmadığı ve 
yasalarda tanımlanmadığı için, ispatı çok kolay olmayan mobbing uygulamala-
rının, kişiyi yalnızlaştırdığı ve rekabet gücünün azalmasına sebep olduğu belirtil-
mektedir.

Türkiye’de Mobbing Ne Kadar Yaygın?
Mobbing Bilgilendirme, Araştırma ve Destek Merkezi tarafından yapılmış olan 

bir anket çalışması, Türkiye’deki mobbing uygulamalarının yaygınlığı konusunda 
bir fikir vermektedir.

2008-2009 döneminde, 135 mobbing başvurusu esas alınarak yapılan sözko-
nusu araştırmada yer alan bazı veriler aşağıda yer almaktadır:

Cinsiyet Yaş Eğitim Düzeyi

Kadın    % 67 61- üstü   % 1 Yüksek lisans   % 32

Erkek    % 33 51-60      % 7 Üniversite        % 57

41-50      % 17 Lise                 % 11

31-40      % 36

21-30      % 35

0-20        % 4

Gelir Düzeyi Çalışma Alanı

5000 TL -üstü     % 13 Özel sektör                    % 70

2500 -5000 TL   % 23 Kamu                            % 28

1000-2500 TL    % 45 Sivil toplum örgütleri     % 1

550-1000 TL      % 11

Asgari ücret        % 8

Dünyada ve ülkemizde bu kadar yaygın olmasına rağmen, Türk hukukunda 
henüz başlı başına mobbingle mücadele eden, bu suçu önleme amaçlı yaptırım-
ları, cezaları belirleyen özel düzenleme, özel bir kanun ya da yasa henüz yoktur. 
Kanunlar arasına serpiştirilmiş birkaç maddelik hükümle mobbinge karşı yaptı-
rımlar sağlanıp suçun önüne geçmeye çalışılıyor.

Başbakanlık, 19 Mart 2011’de Resmi Gazete’de, mobbingin önlenmesine dair 
bir genelge yayınlamıştır. Bu genelgeyle, çalışanların psikolojik tacizden korun-
ması amaçlanmıştır. Genelgenin sağladığı en somut unsur, mobbing uygulamala-
rının şikâyet edilebileceği bir telefon hattının ‘ALO 170’ adıyla hizmete sokulması 
olmuştur. 

Diğer taraftan, psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla ‘Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi’  kurulmuştur.

Tüm bunlar olumlu gelişmeler olmakla birlikte, ülkemizde işyerlerindeki siste-
matik taciz (mobbing) sorunlarını azaltmak için; kapsamlı, tanımlamaları uygun 
şekilde yapılmış ve caydırıcı hükümler içeren bir yasal düzenlemeye gidilmesi 
isabetli olacaktır.

Çalışma Hayatını Zehir Eden Kâbus: Mobbing
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Öz Orman-İş Genel Mali Sekreteri Ali Bilgin ve Genel Mevzuat-Araştırma Sek-
reteri Mehmet Çelik, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Milas Orman İşlet-
me Müdürlüğü’nde çalışan üye işçileri ziyaret ederek bir toplantı gerçekleştirdi. 
Toplantıya, Muğla Şube Başkanı Bilal Güçlü ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri de 
katıldı.

GENEL MERKEZ ADANA

Öz Orman-İş Genel Sekreteri Bayram Ayaz, Adapazarı Bölge Temsilciliğine 
bağlı işletmelerdeki İşyeri Temsilcileriyle bir toplantı yaptı. Toplantıda, işyerlerin-
deki bazı sorunlar ve çözüm yolları üzerinde duruldu.

GENEL MERKEZ GENEL MERKEZ

Öz Orman-İş Genel Malî Sekreteri Ali Bilgin, Denizli Bölge Temsilcisi Halil Tu-
ran ile birlikte Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Eskere Orman İşletme 
Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, işçilerle toplantı yaptı. Toplantıda, üye işçilerin so-
runları ve beklentileri masaya yatırıldı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Çal Orman İşletme Müdürlüğü’nde 
çalışan üyelerden dördü emekli oldu. Emekli olan üyeler için, Çal Orman İşletme 
Müdürü Ferat Sevi tarafından bir yemek verildi. Yemeğe, Öz Orman-İş Genel 
Mali Sekreteri Ali Bilgin ve Denizli Orman Bölge Müdürü Mümtaz Kanat ile Bölge 
Temsilcisi Halil Turan da katıldı.

GENEL MERKEZ GENEL MERKEZ

ETKİNLİKLERİMİZ

Öz Orman-İş Genel Sekreteri Bayram Ayaz, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı Ardanuç Orman Fidanlık Müdürlüğü’nde çalışan üye işçileri ziyaret etti. Zi-
yaret sırasında, işçilerin çeşitli sorunları üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Öz Orman-İş Adana Şube Başkanı Şahin Cerit ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, 
bölgedeki işyerlerinde çalışan üye işçilere yönelik ziyaretlerini sürdürdü. Ziyaret-
lerde, yaşanan sorunlar üzerinde duruldu.
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Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, Merkez İşletme Müdürlüğü bünyesinde ça-
lışan mevsimlik işçiler, Öz Orman-İş Ankara Şube Başkanı Erdoğan Çubuk ve 
Şube Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Genel Merkezi ziyaret etti. Genel Sekreter 
Bayram Ayaz ve Genel Mali Sekreter Ali Bilgin ile görüşen işçiler, kadro talebini 
dile getirdiler.

Öz Orman-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Ramazan Gün ve Şube Yönetim 
Kurulu üyeleri, Antalya’daki işletmelerde çalışan Öz Orman-İş üyelerine yönelik 
ziyaretlere devam etti. Yapılan toplantılarda işçilerin sorunları ve çözüm yolları 
konuşuldu.

Öz Orman-İş tarafından desteklenen Antalya Ormanspor, 1. Amatör Kümedeki 
liderliğini sürdürüyor. Takım, geride kalan sürede oynadığı 6 maçın tamamını 
galibiyetle sonuçlandırma başarısını gösterdi. Şampiyon olması halinde takım, 
Amatör Süper Lig’e yükselecek.

Ankara Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya, Öz Orman-İş Sendikası Ankara 
Şube Başkanlığı’na bir nezaket ziyaretinde bulundu. Ankara Şube Başkanı Erdo-
ğan Çubuk, ziyaret sırasında Bölge Müdürü Özkaya’ya, işçilerin talep ve beklen-
tilerini aktardı.

AMASYA ANKARA

ANKARA ANKARA

ANTALYA ANTALYA

Öz Orman-İş Amasya Şube Başkanı Hayrettin Özben ve Şube Yönetim Kurulu 
üyeleri, bölgedeki işyerlerinde çalışan üye işçilere yönelik ziyaretlere devam etti. 
Yapılan toplantılarda, üyelerin sorunları dile getirildi.

Öz Orman-İş Ankara Şube Başkanı Erdoğan Çubuk ve Şube Yönetim Kurulu 
üyeleri, bölgedeki işletmelerde çalışan orman işçilerine yönelik ziyaret ve toplan-
tıları sürdürdü. Toplantılarda işçilerin sıkıntıları ve beklentileri üzerinde duruldu.

ETKİNLİKLERİMİZ
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Öz Orman-İş Sendikası Artvin Bölge Temsilcisi Süleyman Şeyhoğlu ve Bölge 
Yönetim Kurulu üyeleri, bölgedeki işçilere dönük ziyaretleri sürdürdü. Bu arada, 
işyerlerindeki baştemsilci ve temsilcilerle yapılan istişare toplantısında, yıl içindeki 
çalışmalar değerlendirildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan dozerci ve greyder-
cilerin sorunları, Öz Orman-İş Bursa Bölge Temsilcisi Yavuz Balcı, Bursa Orman 
Bölge Müdürü Köksal Coşkun ve diğer yöneticilerin de katıldığı toplantıda masa-
ya yatırıldı.

Öz Orman-İş Sendikası Bolu Bölge Temsilcisi İsmet Yılmaz ve Bölge Yönetim 
Kurulu üyeleri, bölgedeki işyerlerinde çalışan sendika üyelerine dönük ziyaretlere 
devam etti. Ziyaretlerde, işçilerin sorunları, önerileri ve beklentileri konuşuldu.

ARTVİN BALIKESİR

BOLU BURSA

BURSA ÇANAKKALE

Öz Orman-İş Çanakkale Bölge Temsilcisi Ali Ünal ve Bölge Yönetim Kurulu 
üyeleri, Çanakkale çevresindeki işletmelerde çalışan üye işçilere yönelik ziyaret ve 
toplantıları sürdürdü. Toplantılarda, sahadaki sorunlar üzerinde duruldu.

Öz Orman-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Ramis Fidan ve Şube Yönetim 
Kurulu üyeleri, sorumluluk bölgesindeki işyerlerinde çalışan işçilere yönelik ziya-
retlere devam etti. Ziyaretlerde, sahada yaşanan sorunlar belirlendi.

Öz Orman-İş Sendikası Bursa Bölge Temsilcisi Yavuz Balcı ve Bölge Yönetim 
Kurulu üyeleri, Bursa bölgesindeki işyerlerinde hizmet veren üye işçilere olan ziya-
retleri sürdürdü. Ziyaretlerde, üye işçilerin sorunları üzerinde duruldu.

ETKİNLİKLERİMİZ
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Öz Orman-İş Denizli Bölge Temsilcisi Halil Turan ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, bölgedeki işyerlerinde çalışan üye işçilere dönük ziyaretlere devam etti. Bu ziyaret-
ler sırasında, işçilerin ofislerde ve sahada yaşadığı sorunlar dile getirilerek, bunların çözümüne dair beklentiler dile getirildi.

Öz Orman-İş Sendikası Erzurum Bölge Temsilcisi İmdat Dallı ve Bölge Yönetim 
Kurulu üyeleri, bölge sorumluluk alanındaki işyerlerine yönelik ziyaretleri sürdür-
dü. Ziyaretler sırasında yapılan toplantılarda, üye işçilerin sorunları ele alındı.

Hak-İş üyesi Hizmet-İş Sendikası yöneticilerinden Genel Sekreter Devlet Sert, 
Genel Mali Sekreter Metin Eser ve Genel Teşkilat Sekreteri Zekeriya Koca, Öz 
Orman-İş Erzurum Bölge Temsilciliğini ziyaret ederek, Bölge Temsilcisi İmdat Dal-
lı ile görüştü. Ziyaret sırasında, Erzurum’daki emekçilerin sorun ve beklentileri 
üzerinde duruldu.

Öz Orman-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamiyet Boyacı ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, bölge sorumluluk alanındaki işyerlerinde çalışan üye işçilere dönük ziya-
retleri sürdürdü. Bu ziyaretlerde, üye işçilerin yaşadığı sorunlar dile getirilerek çözüm önerileri üzerinde duruldu. Bu arada Boyacı, bölgedeki fidan dikme çalışmalarına 
da katıldı.

DENİZLİ DENİZLİ

ERZURUM ERZURUM

İZMİRİZMİR

ETKİNLİKLERİMİZ
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Öz Orman-İş Sendikası Isparta Bölge Temsilcisi Süleyman Atasoy ve Bölge Yö-
netim Kurulu üyeleri, sorumluluk alanına giren işyerlerinde çalışan üye işçilere 
yaptıkları ziyaretleri sürdürdü. Ziyaretler sırasında üye işçiler, yaşadıkları sorunları 
ve beklentilerini aktardılar.

ISPARTA

Öz Orman-İş Sendikası Konya Bölge Temsilcisi Ali Serin ve Bölge Yönetim Ku-
rulu üyeleri, bölge sorumluluk alanındaki işyerlerinde çalışan Öz Orman-İş üyesi 
işçilere olan ziyaretlere devam etti. Ziyaretler sırasında, üyelerin sorunları ve çö-
züm yolları üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Öz Orman-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Latif Çoban ve Şube 
Yönetim Kurulu üyeleri, bölge sorumluluk alanındaki işyerlerinde çalışan üye iş-
çilere olan ziyaretlere devam etti. Ziyaretler sırasında yapılan toplantılarda, üye 
işçilerin yaşadığı sorunlar ve beklentiler dile getirildi.

Öz Orman-İş Sendikası Kastamonu Bölge Temsilcisi Hüseyin Erdoğan ve Bölge 
Yönetim Kurulu üyeleri, bölgedeki işyerlerinde çalışan üye işçilere dönük ziyaret-
leri sürdürdü. Yapılan toplantılarda işçilerin beklentileri dile getirildi.

Öz Orman-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Halil Aygün ve Şube Yönetim Ku-
rulu üyeleri, bölgedeki işyerlerinde çalışan sendika üyesi işçilere yönelik ziyaretle-
re devam etti. Ziyaretler sırasında üye işçilerin sorunları tespit edilerek, çözümler 
üzerinde duruldu.

Öz Orman-İş Sendikası Kütahya Bölge Temsilcisi Doğan Cebeci ve Bölge Yö-
netim Kurulu üyeleri, bölge sorumluluk alanındaki işyerlerinde çalışan üye işçilere 
olan ziyaretleri sürdürdü. Yapılan toplantılarda, işçilerin sorunları ve beklentileri 
dile getirildi.

KAHRAMANMARAŞ

KASTAMONU KONYA

KÜTAHYA MERSİN

ETKİNLİKLERİMİZ
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Öz Orman-İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Bilal Güçlü ve Şube Yönetim Ku-
rulu üyeleri, bölgedeki işyerlerinde çalışan sendika üyesi işçilere olan ziyaretlerini 
sürdürdü. Bu ziyaretler sırasında, işçilerin sahada yaşadığı sıkıntılar üzerinde du-
rularak, çözüm beklentileri dile getirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Abdurrahman Acer, Öz Orman-İş Sendikası Mer-
sin Şube Başkanlığı’nı ziyaret etti. Mersin Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve bazı 
işyeri temsilcilerinin de hazır bulunduğu ziyaret sırasında, işçilerin sorunları da 
dile getirildi.

Öz Orman-İş Sendikası Zonguldak Bölge Temsilcisi Yaşar Çaylı ve Bölge Yö-
netim Kurulu üyeleri, bölgedeki işyerlerinde çalışan sendika üyesi işçilere olan 
ziyaret ve toplantıları

Muğla Ormanspor yöneticileri ve oyuncuları, Öz Orman-İş Sendikası Muğla 
Şube Başkanlığını ziyaret etti. Ormanspor’u kabul eden Şube Başkanı Bilal Güçlü, 
takımın durumu hakkında bilgi aldı.

Öz Orman-İş Sendikası Trabzon Bölge Temsilcisi Fikri Bulut ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, bölge sorumluluk alanındaki işyerlerinde çalışan üye işçilere yönelik 
ziyaretlere devam etti. Yapılan toplantılarda, üye işçilerin sahada yaşadığı zorluklar, çözüm önerileri ve beklentiler dile getirildi.

MERSİN MUĞLA

MUĞLA

TRABZON TRABZON

ZONGULDAK

ETKİNLİKLERİMİZ


