
İstihdamı artırmak ve işsizliği azaltmak için; meslekî ve teknik eği-
timin artırılması ve yatırımlarda önceliğin ‘insan ve istihdam’ olması 
gerektiğini belirten Settar Aslan, kamudaki boş kadroların acilen dol-
durulmasını ve geçici işçilere kadro verilmesini istedi.

Son zamanlarda kamuoyunu meşgul eden ‘kamuda çalışanlara 
kadro verilmesi’ konusunun içeriği şöyledir: 

TBMM’de kabul edilen torba yasa ile getirilen kadro düzenlemesi; 
4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personelin, 4A memur statüsüne 
geçirilmesinden ibarettir.

Yasa, 5620 Sayılı Kanuna göre ‘geçici işçi’ olarak çalışan personele 
yönelik, herhangi bir değişiklik getirmemiştir.

HERHANGİ BİR KURUM VEYA KURULUŞTA MEVSİM-
LİK (Geçici) İŞÇİ OLARAK ÇALIŞANLARA KADRO VERİL-
MESİ SÖZKONUSU OLURSA, BUNDAN İLK YARARLA-
NACAK OLAN ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASI’NIN ÜYELERİ 
OLACAKTIR.
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Günümüz dünyasında, üretilen 
mal ve hizmetlerin ‘miktarı’ kadar 
‘kalitesi’ de önem kazanmıştır. 
Kalite, pazardaki rekabetin ana 
öznesi haline gelmiştir.
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Öz Orman-İş, 8-19 Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul’da yapı-
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Settar ASLAN
Genel Başkan

EMEK ve KALİTE
Sevgili orman ve tarım emekçileri…

Öz Orman-İş Genel Eğitim Sekreteri ve YEŞEREN Genel Koordi-
natörü Mustafa Çınar’ın oğlu Hakan Çınar, Derya Kanberi ile ha-
yatını birleştirdi. İstanbul’da gerçekleşen düğünde, genç çiftin nikâh 
şahitliklerini AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İdare Amiri ve Hak-
İş Onursal Genel Başkanı Salim Uslu ile Hak-İş Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan yaptı. Düğüne, 
Çınar ve Kanberi ailelerinin yakınlarının yanısıra, Öz Orman-İş cami-
ası ve Orman Teşkilatından da çok sayıda misafir katıldı. YEŞEREN 
olarak, Çınar ve Kanberi ailelerini kutlar, Hakan ve Derya’ya mutlu 
ve huzurlu bir evlilik hayatı dileriz.

GENEL EĞİTİM SEKRETERİ 
ÇINAR’IN MUTLU GÜNÜ
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İnsanlığın temiz hava ve su 
başta olmak üzere, birçok ya-
şamsal değeri ‘orman varlığı-
na’ borçlu olduğunu hatırlatan 
Aslan, ülkelerin gelişmişlik kri-
terlerine, ‘orman varlığının 
miktarı ve kalitesi’ni de ekle-
menin isabetli olacağını söyledi.

Hak-İş Konfederasyonu Ge-
nel Başkan Yardımcısı ve Öz 
Orman-İş Sendikası Genel Baş-

kanı Settar Aslan, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür-
lüğü tarafından 11-16 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen 
Çölleşmeyle Mücadele konulu uluslararası eğitim toplantısının 11 
Haziran’da Mersin-Erdemli’deki açılışına katılarak, ‘Kamu Çalışan-
larının STK’larda Örgütlenmesi’ konulu bir tebliğ sundu.

Sunumunda, Türkiye’deki sendikacılığın yapısı ve işçilerin örgüt-
lenmesi konusunda bilgi veren Aslan, devamında Hak-İş Konfede-
rasyonu ve Öz Orman-İş Sendikası’nın sendikacılık anlayışını anlat-
tı. Bu anlayışın merkezinde ‘insan’ın ve ‘demokratik değerlere 
saygı’nın yer aldığını belirten Aslan, “Hak-İş ve bağlı sendikalarımız, 
çalışma hayatında ‘çatışma’ değil ‘uzlaşmayı’ esas alan bir çizgiyi 
benimsemiştir.” dedi.

Sermayenin küresel nitelik kazandığı günümüzde, emeğin de kü-
reselleşerek, uluslararası dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini 
belirten Settar Aslan, şöyle devam etti:

“Konfederasyonumuz Hak-İş ve bağlı sendikaları, uluslararası ilişki-
lere önem vermektedir. Sadece ‘gelişmiş Batı dünyasının’ emek 
kuruluşlarıyla değil; aynı zamanda Ortadoğu, Orta Asya ve Af-
rika ülkelerindeki emek örgütleriyle de işbirliğimizi geliştirmekteyiz. 

Sendikam Öz Orman-İş de Azerbaycan, Mısır ve Uganda’da aynı 
işkolunda olan sendikalarla ikili işbirliği başlatmış bulunmaktadır. Kır-
gızistan, Ürdün, Nijerya ve Tanzanya’daki kardeş sendikalarla da te-
maslarımız devam etmektedir.”

Sunumunda, Öz Orman-İş’in tarım-orman sektöründeki örgütlen-
me yapısı hakkında bilgi veren Settar Aslan, orman ve çevre konu-
sunun insanlığın geleceği üzerindeki önemine de atıf yaparak, şunları 
söyledi: 

“Orman ve su kaynakları, sadece bulundukları ülkelerin değil; tüm 
insanlığın ortak değeridir. Küresel ısınma, kontrolsüz karbon salım-
ları, çevreyi gözetmeyen sanayi yapılanması gibi olumsuzluklar, yer-
yüzündeki orman varlığını tehdit etmekte; dolayısıyla temiz hava ve 
temiz su kaynaklarını kirletmektedir.

Ormana sadece sahip olmak yetmiyor; ondan sosyal ve kültürel ola-
rak da faydalanmak lazım. Ormanlarımızı bakımlı tutmak için yapıl-
ması gereken işler, sonuçta ‘insan emeği’ gerektirir. Ormanlarımıza 
hizmet eden işçilerimizin hem sayısal olarak çoğaltılması, hem de yılın 
tamamında istihdam edilmesi isabetli olacaktır.

Buradan hareketle, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini ölçmek için kul-
lanılan; millî gelir, insan hakları, kâğıt ve elektrik tüketimi gibi 
kriterlere, bundan böyle ‘çölleşme ile mücadele’ ve ‘orman varlı-
ğının kalitesi’ kriterini de eklemek mümkündür.”

Settar Aslan konuşmasını, büyük ozan Âşık Veysel’in anlamlı tür-
küsündeki; “Dilediğin var ise iste Allah’tan / Almak için uzak gitme 
topraktan / Cömertlik toprağa verilmiş Hakk’tan / Benim sâdık yârim 
kara topraktır” dizeleriyle tamamladı. 

Erozyonla Mücadele konulu uluslararası eğitim toplantısına, 27 Af-
rika ve Asya ülkesinden 51 uzmanın yanısıra Türkiye’den de çok sa-
yıda uzman ve bürokrat katıldı.

Genel Başkan Aslan, ‘Çölleşmeyle Mücadele’ konulu uluslararası toplantıda konuştu:

“orman kalİtesİ, gelİşmİşlİk ölçüsüdür”
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Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Settar Aslan ‘Ankara İstihdam Günleri’nde konuştu:

“KAMUDAKİ BOŞ KADROLAR ACİLEN DOLDURULMALI”
İstihdamı artırmak ve işsizliği azaltmak için; meslekî ve teknik 

eğitimin artırılması ve yatırımlarda önceliğin ‘insan ve istihdam’ 
olması gerektiğini belirten Settar Aslan, kamudaki boş kadroların 
acilen doldurulmasını ve geçici işçilere kadro verilmesini istedi.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-
İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Çalışma ve İş Ku-
rumu Ankara İl Müdürlüğü tarafından 13-16 Haziran 2013 
tarihleri arasında düzenlenen ve Hak-İş Konfederasyonu’nun 
da katılımcısı olduğu, ‘ANİF-2013 Ankara İstihdam Günleri 
Etkinliği’ açılışında bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, işsizliğin sadece ülkemizin değil, bütün dünya-
nın en yakıcı sorunlarından biri olduğunu hatırlatan Settar Aslan, 
Türkiye’deki işsizliğin yapısal nedenlerinin başında, yaşanan hızlı 
kentleşme ve terörün geldiğini bildirdi. İşsizliğin; ‘genç istihda-
mı’, ‘kadın istihdamı’, ‘engelli istihdamı’ ve ‘eğitimli is-
tihdamı’ gibi boyutları bulunduğunu anlatan Aslan, şöyle devam 
etti:

“Türkiye’de işsizliğin bir yüzünde ‘vasıfsız ve mesleksiz yı-
ğınlar yetiştiren eğitim sistemi’ bulunurken, diğer yüzünde 
ise, ‘istihdam öncelikli olmayan bir kalkınma anlayışı’ yer 
almaktadır. Bu bakımdan, eğitim sistemimizi, meslekî ve teknik 
eğitimi önceleyecek şekilde reforma tabi tutmalıyız. Ayrıca, kalkın-
ma ve ekonomik yatırımlarda, önceliğimiz ‘insan ve istihdam’ 
olmalıdır. İstihdam ağırlıklı yatırımlar daha fazla teşvik edilmeli ve 
teşvik süreleri uzatılmalıdır. İstihdam üzerindeki vergi, fon, sigorta 
ve sair kesinti yükleri azaltılmalıdır. 

Sendikalar demokrasinin erken uyarı sistemleridir. İşsizlikle mü-
cadelede sendikaların gücünden yararlanılmalı, sendikalaşmayı 

teşvik edecek düzenleme-
ler getirilmelidir. Mesela, 
sendikalı işçi çalıştıran iş-
letmelerin ürettiği ürünle-
rin üzerine, (Sendikalı iş-
çiler tarafından ürtilmiştir) 
şeklinde sosyal etiketleme 
yapılabilir.” 

Türkiye’nin su kaynakla-
rı ve orman varlığımızdan 
yeterince yararlanamadı-
ğına da işaret eden Settar 
Aslan, ormancılık ve ba-
lıkçılığın ciddi bir istihdam 
potansiyeli barındırdığını 
belirterek, şunları söyledi:

“22 milyon hektara 
yaklaşan orman varlığı-
mıza, 22 bin civarındaki 
bir emek gücüyle hizmet 
vermeye çalışıyoruz. Ki, 
bu emeğin üçte birini de, 
senenin sadece yarısında çalıştırıyor, kalan yarısında işsiz bırakı-
yoruz. Başta tarım-orman emekçilerimiz olmak üzere, kamuda 
geçici çalıştırılan tüm işçilerimize kadro verilerek, yıl boyunca is-
tihdamları sağlanmalıdır. Ayrıca kamudaki boş kadrolara acilen 
atama yapılmalıdır.”

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Genel Başkanı 
Settar Aslan, Hak-İş’in, çalışma hayatının sosyal partneri olarak, 

üzerine düşen tüm görevleri layıkıyla yerine ge-
tirdiğini de hatırlatarak, “Konfederasyonumuz; İş 
Kanunun etkin uygulanmasından İş Konseylerinin 
oluşturulmasına, çalışan kadınlarımız için kreş uy-
gulamasından afet stratejilerine, ray teknolojisin-
den kent konseylerine, meslekî eğitimden çalışan 
çocuklara, kayıtdışı ile mücadele ve iş sağlığı-gü-
venliğinden kadın ve gençlerin istihdamına kadar 
her alanda, ülkemizin ve örgütlü olduğumuz sek-
törlerin sorunlarına yönelik çözümler üretmekte-
dir.” diye konuştu.

Protokoldeki diğer yetkililerle birlikte, Ankara’nın 
istihdamda başarılı işletmelerinin temsilcilerine pla-
ket takdim eden Settar Aslan, daha sonra Hak-İş’in 
standını ziyaret ederek, görevli personelden bilgi aldı.
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BWI ÜYELİĞİ İÇİN BAŞVURDUK

Öz Orman-İş, Uluslararası Ağaç, Orman ve Yapı İşçileri Federasyo-
nu (BWI) üyeliği için başvurdu. BWI, başvuruyu önümüzdeki aylar-
da karara bağlayacak.

Öz Orman-İş, 8-19 Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul’da yapı-
lan Birleşmiş Milletler Orman Forumu 10. Oturumu sırasında, forum 
için daimi delegelik talebinde bulunmuştu. Forum Başkanı Bayan 
Jan McAlpine ile yapılan özel görüşmede, daimi delegelik için yol 
haritası belirlenmişti.

Bu çerçevede, Genel Başkan Settar Aslan, 14 
Mayıs 2013 tarihinde, İsviçre’nin Cenevre kentinde-
ki Uluslararası Ağaç, Orman ve Yapı İşçileri 
Federasyonu (BWI) Genel Merkezini ziyaret ede-
rek, Genel Sekreter Marion Hellmann ile bir gö-
rüşme yaptı. Aslan, görüşme sırasında Öz Orman-İş 
Sendikası ve üye işçilerin genel durumu hakkında 
bilgi aktararak, Türkiye’deki tarım-orman emekçile-
rinin sorunlarını uluslararası düzeyde dile getirmek 
ve haklarını savunmak amacıyla, BWI’ye üye olma 
talebini iletti. Aslan, ayrıca, Öz Orman-İş ve bağlı 
bulunduğu Hak-İş Konfederasyonu’nun, küresel sen-
dikacılığa bakışı, uluslararası emek dayanışmasına 
verdiği önem ve Türkiye’de işçi hakları için yürütülen 
mücadele konusunda BWI yetkililerine bilgi aktardı.

BWI Genel Sekreteri Hellmann, Öz Orman-İş’in 
üyeliğinden memnuniyet duyacaklarını belirterek, 
üyelik için izlenmesi gereken süreçler hakkında Genel 
Başkan Aslan’ı bilgilendirdi. Hellmann, Türkiye’deki 
çalışma hayatına ve işçi haklarına ilişkin gelişmeler-
den daha fazla haberdar olmak istediklerini, bulun-
duğu işkolunun en güçlü sendikası olan Öz Orman-

İş’in, bu anlamda önemli bir rol oynayabileceğini sözlerine ekledi.

Öz Orman-İş Sendikası, BWI yetkilileriyle mutabık kalınan şekilde, 
Federasyona üyelik başvurusunu gerçekleştirdi. BWI Yönetim Kuru-
lu, bu başvuruyu değerlendirdikten sonra, önümüzdeki aylarda Öz 
Orman-İş’in üyeliğiyle ilgili kararını verecek.

ÖZ ORMAN-İŞ, ILO BALIKÇILIK FORUMU’NDA
Öz Orman-İş Genel 

Başkanı Settar Aslan, 
Birleşmiş Milletler Çalış-
ma Örgütü’nün 15-17 
Mayıs 2013 tarihlerinde 
İsviçre’nin Cenevre ken-
tinde yapılan, Küresel Ba-
lıkçılık Forumu’na katıldı.

Balıkçılık sektörü, Öz 
Orman-İş’in faaliyet gös-
terdiği 1 Nolu İşkolu için-
de yer alıyor. Bu neden-
le, ILO’nun sözkonusu 
toplantı için yaptığı da-
vete, Türkiye’deki sektör 
emekçilerini temsilen Öz 
Orman-İş Sendikası katıl-

dı. Foruma, önceden isim 
bildirilmesine rağmen, Hükümeti temsilen katılan olmadı.

Küresel Balıkçılık Forumu’nda; farklı ülkelerdeki balıkçılık sektörü 
emekçilerinin çalışma şartları, sağlık ve emeklilik güvenceleri gözden 
geçirilerek, yaşanan sorunlar dile getirildi. İşçi, işveren ve hükümet 
kanatlarını temsilen toplantıya katılan delegeler, kendi ülkelerinde 
yaşanan sorunlar ve bunlar için üretilen çözümlere ilişkin deneyim-
lerini paylaştılar.

Toplantıda, ILO’nun, balıkçılık sektöründe çalışan işçilerin çalışma 
şartlarını iyileştirmek amacıyla 2007 yılında almış olduğu 188 nolu 
kararın, ilgili ülkelerde nasıl uygulanabileceğine dair öneriler de göz-
den geçirildi.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-
İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Küresel Balıkçılık Foru-
mu’ndaki konuşmasında, sendikalar olarak Türkiye’deki sektör 
emekçilerinin sorunlarını çözmek amacıyla çaba gösterdiklerini; ya-
şanan en büyük sorunların kayıtdışı istihdam ve sendikal örgütlen-
me yetersizliği olduğunu anlatarak, sektördeki işletmelerin genellikle 
küçük işletmeler olmasından ve yasalardan kaynaklanan bazı zor-
luklardan dolayı, sektör emekçilerinin sendikal örgütlenme haklarını 
yeterince kullanamadıklarını bildirdi. Aslan, 3 tarafı denizlerle çevrili 
olmasına rağmen Türkiye’de balıkçılığın istenilen düzeye henüz ula-
şamadığını da anlatarak, bu konuda Türk Hükümetinin daha teşvik 
edici politikalar izlemesi gerektiğini söyledi.

Forum sonunda; 188 nolu sözleşmenin uygulanması konusunda 
hükümetlerin gerekli adımları atması, balıkçılık sektöründe çalışan-
ların sorunlarının azaltılmasına yönelik olarak dünya çapında farkın-
dalık çalışmaları yürütülmesi, bakanlıklarda ayrıca birimler oluştu-
rulması, hükümetlerin sektörü geliştirmek üzere teşvikleri artırması 
ve sektördeki işçilerin örgütlenmesi önündeki engellerin kaldırılması 
talepleri not edildi.
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Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan ve Genel Yönetim Kurulu 
üyeleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Ankara Merkez Yerleşke-
sinde çalışan üyelerimiz ve Doğa Koruma ve Milli Parklarda çalışan 
üyelerimizle ayrı ayrı bir araya gelerek sohbet etti.
Orman Bakanlığı Toplantı Salonu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 

9. Bölge Müdürlüğü Yemekhane Salonunda  yapılan toplantılarda, 
Genel Başkan Settar Aslan, üyelerimize yeni dönem toplu iş sözleş-
mesinin yetki süreci hakkında bilgi vererek, hiç bir üyesi olmamasına 
rağmen malum sendika tarafından haksız yere açılan yetki itirazı da-
vasının devam ettiğini ve Öz Orman-İş’in, yargı sürecini hızlandırmak 
için elinden geleni yaptığını söyledi. Dava sonuçlanır sonuçlanmaz 
toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin süratle yürütüleceğini kaydeden 
Aslan, yetki sürecinin uzamasından dolayı, üyelerimizin tamamına 
yakınının işverene dilekçelerle başvurup, üye aidatının kesilerek sen-
dikalarına gönderilmesini talep ettiğini belirterek, bu duyarlılıktan do-
layı kendilerine teşekkür etti.

Üyelerimizin çeşitli konulardaki sorularını da cevaplandıran Aslan, 
geçici işçilere kadro verilmesi hususunda ciddi bir ‘bilgi kirliliği’ ol-
duğunu anlatarak, “TBMM’de kabul edilen yasa, sadece sözleşmeli 
memurlara kadro verilmesini öngörüyor. Kamudaki hiç bir geçici 
işçiye kadro imkânı getirmiyor. Bununla birlikte, orman emekçileri-
ne kadro verilmesi için her zemindeki mücadelemiz aralıksız devam 
ediyor. Bunun için, Sayın Başbakan başta olmak üzere, tüm ilgili 
kişilere bilgilendirme dosyaları ilettik. Bu konuda elimizden geleni 
yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

ÜYELERİMİZLE SOHBET TOPLANTISI
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Trafik kazasında vefat eden Dalaman TİGEM çalışanı üyemiz Rasim 
Özmen’in 20 bin TL’lik sigorta bedeli, Genel Başkan Aslan tarafından 
merhumun eş ve çocuklarına verildi.
Dalaman TİGEM İşletmesinde çalışan üyemiz Rasim Özmen, 17 Ni-

san 2013 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmişti. Orman 
Teşkilatındaki üyeleri tüm gibi, Tarım Teşkilatındaki bütün üyelerini 
de Grup Ferdi Kaza Sigortası ile sigortalamış olan Öz Orman-İş Sen-
dikası, merhum Rasim Özmen’in emanetlerini de yalnız bırakmadı. 
Özmen’e yapılan sigortadan dolayı, 20 bin TL’lik tazminat, mirasçıları 
olan eşine ve iki evladına ödendi.
Sigorta bedelinin ödenmesi dolayısıyla, Dalaman’da bir tören dü-

zenlendi. Törende konuşan Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz 
Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, trafik ve iş kazalarının ağır so-
nuçlarına dikkat çekerek, şunları söyledi:
“Maalesef bu konuda çıkarılan yasalar ve 

alınan tedbirler de tam olarak işe yaramıyor. 
Her yıl binlerce canımızı, trafik ve iş kazaları 
sonucunda yitiriyoruz. Teröre kurban verdi-
ğimiz birkaç yüz şehidimiz canımızı fena hal-
de acıtırken, trafik ve iş kazalarına verdiğimiz 
binlerce kurban sanki canımızı acıtmıyor gibi. 
Oysa acıtmalı...  Bu konudaki hassasiyetimizi 
daha diri tutmamız gerektiğine inanıyorum.”
Settar Aslan, daha güvenli bir yaşama ve 

çalışma ortamı oluşturmak için devletin, iş-
verenlerin ve sendikaların yapması gereken 
çok şey olduğuna dikkat çekerek, “Alınacak 
önleyici tedbirlere ilave olarak, işçilerimizin 
trafik ve iş kazalarına karşı eğitilmeleri de bü-
yük önem taşımaktadır. Öz Orman-İş camiası 
olarak, bu konuda çok büyük bir hassasiyet 
göstermekteyiz. Geride kalan 3 yıl içerisinde, 
Türkiye’nin dört bir yanındaki işyerlerinde 
çalışan binlerce üyemize, ‘İş Sağlığı ve Gü-
venliği’ konulu eğitim seminerleri verdik. 

Amacımız; tüm üyelerimizi, iş ve trafik kazalarına karşı olabildiğin-
ce eğitimli ve donanımlı kılmaktır.” dedi.

Genel Başkan Aslan, alınan tedbirlere rağmen yitirilen canların geri-
de kalan emanetlerine sahip çıkmak gerektiğini de hatırlatarak, şöyle 
devam etti:

“Öz Orman-İş Sendikası olarak, bu bilinçle, 28 bini aşkın üyemizin 
tamamını, geride kalan 2 yılı aşkın süredir Grup Ferdi Kaza Sigortası 
ile sigortalıyoruz. Başlangıçta birçok üyemiz, (Acaba sigorta primleri 
bizim maaşımızdan mı kesilecek?) kaygısıyla, gerekli kimlik bilgilerini 
vermek istemedi. Buna rağmen biz onları sigortaladık. Tüm üyeleri-
mizin sigorta primlerini sendikamızın kasasından karşılıyoruz. O üye-
lerimizden biri de, merhum Rasim Özmen kardeşimizdi. Öz Orman-İş 
ailesi olarak, bizim bir düsturumuz var: ‘Üyemizin gülen yüzü, ağla-
yan gözü olmalıyız’... Bu söz; Öz Orman-İş’in üyelerine verdiği değeri 
en güzel şekilde özetlemektedir.”

Törendeki konuşmaların ardından Genel Başkan Settar Aslan, mer-
hum Rasim Özmen’in 20 bin liralık sigorta bedelini, mirasçıları olan 
eşi Meryem Özmen ve oğulları Hüseyin ve Emre’ye verdi.

Törene; Öz Orman-İş Genel Mevzuat-Araştırma Sekreteri Mehmet 
Çelik, Dalaman Kaymakamı Yılmaz Şimşek, Orman Eski Genel Mü-
dürü Mustafa Kurtulmuşlu, Dalaman Garnizon Komutanı  Albay Mu-
rat  Selçuk  Çol, Muğla Orman Bölge Müdürü Ali Yıldırım, Dalaman 
TİGEM İşletmesi Müdürü Şefaattin Zeybek, Dalaman Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Ergün Akdeniz, Dalaman Orman İşletme Mü-
dürü Adem Acar, Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Engin, AK 
Parti Dalaman İlçe Başkanı Onur Tugut, MHP Dalaman İlçe Başka-
nı Bayram Altın, Öz Orman-İş Muğla Şube Başkanı Bilal Güçlü ve 
Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Dalaman TİGEM ve Orman İşletme 
Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimiz ile merhum Rasim Özmen’in ya-
kınları katıldı.

DALAMAN TİGEM ÇALIŞANI MERHUM ÜYEMİZE SİGORTA ÖDEMESİ
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Geçirdiği iş kazası sonucu vefat eden 
Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü 
çalışanı üyemiz Ruhi Olur’un sigorta 
bedeli, düzenlenen törenle varislerine 
verildi.
Ruhi Olur, 14 Nisan 2013 tarihinde 

geçirdiği iş kazası sonucu yaşamı-
nı yitirmişti. Erdemli Orman İşletme 
Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen 
törene, Genel Mali Sekreterimiz Ali 
Bilgin, Mersin Orman Bölge Müdürü 
Abit Baca, Mersin Şube Başkanımız 
Halil Aygün ve Şube Yönetim Kurulu 
üyeleri, Erdemli Orman İşletme Mü-
dürü Kenan Akduman, merhum Ruhi 
Olur’un yakınları ve mesai arkadaşla-
rı ile işletmede görev yapan memur-
lar katıldı.
Törende, Mersin Orman Bölge Mü-

dürü Abit Baca ve Genel Mali Sekre-
terimiz Ali Bilgin birer konuşma yaptı. 

Ali Bilgin, konuşmasında, Öz Orman-İş’in, iyi günlerde olduğu gibi 
zor günlerde de üyelerinin yanında olduğunu ve onlara hizmet ver-
meye çalıştığını anlatarak, şunları söyledi:
“İş kazalarını ve bunlara bağlı can kayıplarını önleyecek her türlü 

tedbiri almak zorundayız. Bu da yetmez; bir kaza ve ölüm yaşandığın-
da, yitirdiğimiz kardeşimizin geride kalan emanetlerine sahip çıkma-
mız gerekir. Öz Orman-İş Sendikası olarak, bu amaçla 28 bini aşkın 
üyemizi 2.5 yıldır Grup Ferdi Kaza Sigortası ile sigortalıyoruz. Sırası 
gelmişken şunu da söylemek isterim: Bizim bu sigorta bedelini öde-
mek üzere tören yapmamız, hiç bir şekilde bir gösteriş merakından 
değildir. Güzel bir işi, tevazudan dolayı gizli yapmak doğru olabileceği 
gibi; aynı işi, başkalarına örnek olsun diye açıktan yapmak da isabetli 
olabilir. Biz, Öz Orman-İş olarak üyelerimize verdiğimiz güzel hizmet-
lerin, başka sendikalara ve kurumlara da örnek olmasını istiyoruz.”
Konuşmalardan sonra, merhum Ruhi Olur’un kaza sigortası bedeli-

nin çeki, Ali Bilgin tarafından, merhumun eşi Fatma Olur ve kızı Se-
miha Olur’a takdim edildi.

ERDEMLİ’DEKİ MERHUM ÜYEMİZİN EMANETLERİ 
DE SAHİPSİZ DEĞİL
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FAZLA MESAİ 
GENELGESİ YAYINLANDI

Orman emekçilerinin yapacağı fazla mesailer ve bunun ücretinin 
ödenmesine ilişkin Orman Genel Müdürlüğü genelgesi, tüm bölge mü-
dürlüklerine gönderildi. Yıllık 270 saati aşan fazla mesailerin karşılığı da 
ödenecek.

Öz Orman-İş Genel Yönetiminin Orman Genel Müdürlüğü ile yaptı-
ğı görüşmeler sonucunda, Genel Müdür Yardımcısı M. Zeki Temur im-
zasıyla bölge müdürlüklerine gönderilen genelgede, Yargıtay içtihatları 
gereği, 270 saati aşan çalışmalara da fazla mesai ödenmesi gerektiği 
hatırlatıldı.

Koca bir çınar ağacı düşünün, sayısız dalları olan, dallarında ren-
garenk çiçekleri olan, çiçekleriyle tabiata renk veren, devasa gövdesi 
nice canlının barınağı olup, onları kardan ve yağmurdan koruyan, 
fırtınalardan sakınan bir ağaç, tıpkı aile gibi… Aile en genel tanımıyla 
anne –baba ve çocuklardan oluşan toplumun temel taşıdır. Ama biz-
ce aile bir sığınak, bir güvence, yaşamın kendisi ve hatta geleceğidir. 
Kendi hayatımızı ve geleceğimizi nasıl koruyup düşünüyorsak aileyi 
korumalı ve ona can katmalıyız. Bunu da aileyi oluşturan bireyleri 
koruyarak, onlara saygı duyarak yapabiliriz. Çünkü şunu bilmeliyiz 
ki toplumun temel taşı insandır. İnsanı korudukça aileyi ve toplumu 
koruyabiliriz. 
Ne yazık ki kimi zaman çevremizde kimi zaman haberlerde, gaze-

telerde kadına-çocuğa- erkeğe yapılan şiddete tanık olmaktayız. Ve 
bu şiddetin çoğunlukla mağdurları da kimilerince daha zayıf olarak 
adlandırılan kadınlar ve çocuklar; şiddetin yaşandığı yerler ise belki 
de sadece dört duvarın tanık olduğu yuvalar...
Son zamanlarda sık olarak kullanılan iki deyim var: Bunlardan biri 

‘aile içi şiddet’, diğeri de ‘kadına karşı şiddet’. Peki bu kavramlardan 
ne anlamamız lazım? Aile içi şiddet: Şiddet mağduru ve şiddet uygu-
layanla aynı haneyi paylaşan veya paylaşmayan, aynı aileye mensup 
kişiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve 
ekonomik şiddeti ifade etmektedir. Kadına yönelik şiddet ise:  Kadın-
lara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen 
cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan 
fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya 
acı çekmesiyle sonuçlanan her türlü tutum ve davranışlardır. Şidde-
tin bir çözüm olmadığı, aile bireylerinin birbirlerine saygı duyarak ve 
gerektiğinde kusurları tolere ederek uzlaşmaları önemlidir. Aile içinde 
yaşanan sorunları karşımızdakini dinleyerek, yeri geldiğinde susarak 
yeri geldiğinde medeni bir biçimde konuşarak çözüme kavuşturmalı-
yız. Karşımızdaki insana, onunla aynı evde yaşadığımızı, aynı amaç 
için uğraştığımızı, bu hayatta bize en yakın insanın o olduğunu bilerek 
ve bunu unutmadan davranmalıyız. Aslına bakılırsa aynı evin içinde 
sen veya ben olmamalı, biz olmalıdır. Biz ne yapmalıyız demeli bunun 
cevabını aramalıyız. İnsanın çok öfkelendiği anlar olabilir. Böyle an-

larda kırıcı olup olmamak bizim elimizde. Karşımızdaki insana hakaret 
etmek, bağırmak yapılabilecek belki de en kolay şey. Oysa öfkemize 
yenilmemek, sakinleştikten sonra konuşmak karşı tarafta onarılmaz 
yaraların oluşmaması için gereklidir. Unutulmamalıdır ki, söylenen 
söz ağızdan bir kez çıktı mı geri dönüşü olmaz ve dil yarası dedikleri 
şey affedilse bile kolay kolay unutulmaz.
Her ailede olabilecek tartışma ve gerginliklerin dışında, kötü mua-

mele, dayak, işkence kabul edilmesi imkansız ve aileyi içten çürüten 
nedenlerdir. Devlet öncelikle insanı korumak ve insanı korursa eğer 
aileyi de koruyabileceğinin bilinciyle olarak 8.3.2012 tarihinde 6284 
sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 
Kanunu yürürlüğe sokmuştur. Kanunun; şiddete uğrayan veya şidde-
te uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin 
ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu ki-
şilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzen-
lemektir. Dikkat edilecek olursa kanun sadece kadını değil, çocukları, 
erkekleri kısaca mağdur edilenleri korumaktadır. Tedbirler ise şiddet 
mağdurları ve şiddet uygulayanlar hakkında hakim, kolluk görevlileri 
ve mülki amirler (vali, kaymakam) tarafından istem üzerine veya re-
sen verilecek kararlardır. Ayrıca, Kanun sadece meydana gelen şidde-
ti değil, şiddet uygulanmasının ihtimal dahilinde olduğu hallerde de 
uygulanmaktadır.

ŞİDDET KARŞISINDA NE YAPMALIYIZ?

Şiddete uğrayan kişilerin talep edebilecekleri tedbirler vardır. Bu ted-
birlerin neler olduğunu ve 6248 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına 
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanununun öngördüğü hakları bir 
sonraki sayıda anlatacağız.

YEŞEREN/SENDİKADIN

SEN YA DA BEN DEĞİL, BİZ VARIZ!
SÖZE BAŞLARKEN...

Öz Orman-İş Sendikası’nın temel düşüncesi gerek üyeleriyle gerekse de çalışanlarıyla bir hukuki ilişki kurmak değil; kendilerini büyük bir ailenin fertleri gibi 
hissetmelerini sağlamaktadır. Öz Orman-İş Sendikası çatısı altında benzer sıkıntıları, sevinçleri, mücadeleleri, mutlulukları paylaşarak çoğalmakta ve güçlenmekte-
yiz. Her bir aile bireyimizin birbirine olan inancı ve güveni bizleri cesaretlendirmektedir. Bu köşemizde bundan böyle hepimizi yakından ilgilendiren aile ve kadın 
eksenindeki konuları işleyerek sizlere daha faydalı olmak için yazılar yazacağız. Sizler de bu köşenin belirleyicileri olarak bizlere merak ettiğiniz konular hakkında 

sorular sorabilir ve yazılar hazırlanmasını talep edebilirsiniz.

SENDİKADIN
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     Hizmet borçlanması; sosyal güvenlik primi ödenmeden geçen ça-
lışma süresinin daha sonra borçlanılarak ödenmesi suretiyle uzun vadeli 
sigorta kollarına (yaşlılık, ölüm ve malullük sigortaları) eklenen sigorta-
lılık süresidir. Diğer bir deyişle borçlanılan süre sigortalı hizmet süresine 
eklenmektedir. 

İşbu makalede doğum ve askerlik borçlanması açıklanacaktır.

A) Doğum Borçlanması:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, kadın 
sigortalılara (4/I-a)  iki önemli borçlanma hakkı tanımıştır. Bunlardan il-
kine göre; kadın sigortalılar İş Kanununa göre verilen ücretsiz doğum ya 
da analık izni sürelerini borçlanabilirler. İş Kanununun 74. maddesine 
göre, kadın işçiler doğumdan önceki 8 ve doğumdan sonraki 8 hafta ol-
mak üzere toplam 16 hafta çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik ha-
linde ise, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta daha eklenir. İsteği 
halinde kadın işçiye, 16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul 
gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra, altı aya kadar ücretsiz izin ve-
rilir. İşte kadın işçiler hem doğum öncesi hem de doğum sonrası çalışma-
nın yasak olduğu süreyi (16 haftayı), hem de 6 aya kadar ücretsiz doğum 
izni süresini borçlanabilirler.  Kanun herhangi bir sınırlama getirmediği 
için, kadın işçiler bu olanaktan her doğum sonrası faydalanabilirler. 

Kadın sigortalılara tanınan ikinci borçlanma hakkı ise; iş akdine daya-
lı herhangi bir işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla, 
doğum tarihinden sonra en fazla iki yıllık süreye ilişkindir. Kanun açıkça, 
‘her bir doğum sonrasında en fazla iki yıllık süre borçlanabilir’ dediğine 
göre, kadın işçiler isterlerse daha kısa bir süreyi de borçlanabilirler. An-
cak bu iki yıllık sürenin aşılması mümkün değildir. Burada dikkat edilme-
si gereken husus ise, bir kadın sigortalı en çok iki kez doğum sonrası iki 
yıllık süreyi borçlanabilir. Yani, yukarıda bahsetmiş olduğumuz gebelik 
halinde çalışmanın yasak olduğu 16 hafta ve istenirse devamındaki 6 
aylık ücretsiz izin süresini, bir kadın işçi her doğum sonrası borçlanabile-
cekken, burada süre sınırlaması yapılmıştır. Kadın sigortalı, en çok iki kez 
bir doğum sonrası iki yıllık süreyi borçlanabilir. Yani kadın iki doğumla 
sınırlı olarak en çok 4 yıllık süreyi borçlanabilir.

Buradaki olanaktan faydalanabilmek için ise, çocuğun sağ olarak doğ-
ması ve kadın sigortalının bu süre zarfında herhangi bir yerde iş akdiyle 
çalışmaması gerekir. 

Yargıtay’a göre; sigortalı kadının doğum borçlanması yapabilmesi için, 
doğumun ilk defa sigortalı olunan tarihten sonra olması gerekmektedir. 

Yine Yargıtay’a göre, ilk doğumu-
nu yaptıktan sonra, iki yıllık borç-
lanılacak süre dolmadan ikinci do-
ğumunu yapan kadın sigortalı, ilk 
doğumdan ikinci doğuma kadar ge-
çen süre ile ikinci doğum için borç-
lanabileceği iki yıllık sürenin topla-
mı kadar borçlanabilecektir.

Şu hususa dikkat edilmelidir: Ka-
dın sigortalının doğum borçlanma-
sı yapacağı süre için, kendisi adına 
prim ödenmemesi gerekir. Zira si-
gortalılık hali ile borçlanma çakışa-
cak ve bir anlamı kalmayacaktır. 

Doğum borçlanması, sigortalıların veya hak sahiplerinin prime esas 
günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince be-
lirlenecek günlük kazancın yüzde 32’si üzerinden hesaplanmaktadır. He-
saplama, borçlanma yapılmak istenildiği dönemde geçerli prime göre 
esas günlük kazancın alt ve üst sınırlarından yapılmaktadır.

B) Askerlik Borçlanması:

Askerlik borçlanması, askerlikte geçen sürenin sigortalılık süresi veya 
prim ödeme gün sayısı bakımından değerlendirilmesi anlamına gelmek-
tedir. Peki, borçlanılabilecek askerlik süresi hangi dönemi kapsamakta-
dır? Bu süre askere sevk ve askerden terhis olunan tarihler arasında ge-
çen tüm süreyi kapsamaktadır. Hastalanma dolayısıyla askerlere verilen 
hava değişimi süreleri her ne kadar askerlikten sayılmasa da bu süreler 
de borçlanılabilecektir.

Ancak adı üstünde, askerlik borçlanmasından bahsettiğimize göre, 
borçlanılabilecek süre askerlik süresini aşamaz. Askerlik yapmayanlar 
veyahut askerden muaf olanlar askerlik borçlanması yapamazlar.

Sigortalı, askerlik süresinin tamamını borçlanmak zorunda değildir. İh-
tiyacına göre kısa bir süreyi de borçlanabilir. Kişi borçlanma yapmadan 
evvel durumunu iyice gözetmeli ve ona göre borçlanma yapmalıdır. Aksi 
halde yersiz prim ödemesi söz konusu olacaktır. 

Kişi askerlik borçlanması için Kuruma başvurduğunda, kendisi için he-
saplanan borç tutarını işbu durumun tebliğinden itibaren 1 ay içinde 
Kuruma ödemelidir. Aksi halde talep geçersiz sayılır. Ancak, yeniden ta-
lepte bulunmaya engel değildir.

5510 SAYILI KANUN UYARINCA DOĞUM ve ASKERLİK BORÇLANMASI 
Hukuk Köşesi\

Berna ÖZTÜRK
Öz Orman-İş Avukatı

T. Orman-İş’in, orman emekçilerinin toplu iş sözleşmesiyle ilgili Öz 
Orman-İş’in yetkisine karşı açtığı davada mahkeme, duruşmayı 20 
Eylül 2013 tarihine erteledi.

Ankara 2. İş Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşması, 
3 Haziran 2013 tarihinde yapıldı. Mahkeme hâkimi, 29 Nisan 2013 
tarihli duruşmada, toplanan deliller doğrultusunda, dosyayı bilirkişiye 
göndermişti. Mahkemece tayin edilen bilirkişi, aradan geçen sürede 
dosyayı almadığından, mahkeme hâkimi biz kez daha dosyanın aynı 
bilirkişi tarafından incelenmesini istedi.

Hâkim ayrıca, bilirkişi raporunun hazırlanıp mahkemeye sunulması 
için, dosyanın kapsamlı olmasını ve araya giren Adli Tatili (20 Tem-
muz-1 Eylül tarihleri arası) de dikkate alarak, bir sonraki duruşmayı 
20 Eylül 2013 tarihine erteledi. 

Orman Teşkilatında hiçbir üyesi olmayan T. Orman-İş, orman 
emekçilerinin tamamı Öz Orman-İş üyesi olmasına rağmen, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Öz Orman-İş lehine verdiği yetki 
tespiti kararına karşı dava açmıştı.

Öz Orman-İş Genel Yönetim Kurulu, sözleşmenin gecikmesi ha-
linde, yıllardır olduğu gibi Kamu Çerçeve Protokolu zamlarının Öz 
Orman-İş üyelerine de aynen uygulanacağını belirterek, T. Orman-
İş’in lüzumsuz itirazları yüzünden orman emekçilerinin mağdur olma-
sına izin verilmeyeceğini bildirdi.

TİGEM YETKİSİ

Öte yandan, TİGEM işçilerinin toplu sözleşmesi için Öz Orman-İş’in 
yetkisine karşı Tarım-İş tarafından açılan davanın dosyası da bilirkişi-
ye gönderildi.

TİGEM’lerde çalışan 2.500 işçinin Toplu İş Sözleşmesi için yetki tes-
piti Öz Orman-İş lehine çıkmıştı. Ancak Tarım-İş Sendikası, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu tespitine itiraz ederek, iptali için 
10 Ocak 2013 tarihinde mahkemeye başvurmuştu.

6 Mayıs 2013’te Ankara 6. İş Mahkemesinde görülen duruşmada, 
çoğunluğun hangi sendikada olduğunun tespiti amacıyla dosya bilir-
kişiye gönderildi ve sonraki duruşma 15 Temmuz 2013’e ertelendi.

YETKİ DAVASI 20 EYLÜL’E ERTELENDİ
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Konfederasyonumuz Hak-İş, kardeş ülke Mısır’da yaşanan ve halkın 
oylarıyla göreve gelmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi deviren 
askerî darbeyi protesto amacıyla, Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği önün-
de eylem yaptı.
Memur-Sen ve Mazlumder ile birlikte gerçekleştirilen protesto eyle-

mine, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Konfederasyon Yö-
netim Kurulu üyelerinin yanısıra, bağlı sendikaların yönetici ve üyeleri 
katıldı. Eyleme, AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İdare Amiri ve 
Hak-İş Onursal Genel Başkanı Salim Uslu da katıldı ve destek verdi. 
Hak-İş önünde toplanan Hak-İş, Memur-Sen ve Mazlumder’in yöneti-
cileri ve üyeleri, slogan ve pankartlarla Mısır Büyükelçiliği’ne yürüdü. 
Burada atılan slogan ve açılan pankartlarla Mısır’daki darbe protesto 
edildi.  Eylem sırasında, ‘Mısır’da Darbeye Hayır!’, ‘Mısır’daki Darbe-
yi Kınıyoruz’, ‘Sandık İradesine Saygı!’, ‘Darbelere Dur De!’, ‘Demok-
rasiden Vazgeçilmez!’, ‘Firavuna Karşı Omuz Omuza!’, ‘Kahrolsun 
Darbeciler!’ yazılı dövizler taşınarak sloganlar atıldı.
Hazırlanan bildiri, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan tarafından 

okundu. Bildiride, “Dost ve kardeş ülke Mısır’da seçimle işbaşına gel-
miş ilk sivil yönetime karşı yapılan askerî darbeyi nefretle kınıyoruz. 
Halkın özgür iradesiyle ortaya koyduğu tercihine yapılan darbeyi ve 
darbecileri lanetliyoruz. Biz HAK-İŞ olarak demokrasiye ve demok-
ratik çözüm reflekslerine inanıyoruz. Mısır’daki sivil iradeye yapılan 
saldırı sonucu ortaya konulan haksızlığın giderilmesini istiyoruz. Mısır 
ordusu aslî görevine geri çekilmeli, yönetimi halkın seçtiklerine bırak-
malıdır.

Başta ABD olmak üzere Batı Dünyasının Mısır’da yapılan askeri dar-
be karşısındaki ikiyüzlü ve çifte standartlı tutumlarını nefretle kınıyo-
ruz. Batı Dünyasının demokrasi konusundaki samimiyetsiz tutumunu 
ibretle takip ediyoruz. Emperyalist güçler ve onların yerli işbirlikçileri 
Mısır’da iğrenç ve kirli bir oyun oynamaktadır. Mısır halkının iş başına 
getirdiği sivil yönetime yapılan bu hukuksuz ve gayrimeşru müdahale 
esasen Mısır halkının iradesine yapılan bir müdahaledir. Mısır halkı-
nın onurunu, hukukunu hiçe sayan bu darbe, Mısır halkına açıkça 
yapılmış bir ihanettir” denildi.

ASLAN’DAN MISIR TARIM İŞÇİLERİ SENDİKASINA MESAJ

Bu arada, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Genel 
Başkanı Settar Aslan, Mısır Tarım, Balıkçılık ve Arazi Islahı İşçileri 
Sendikası Genel Başkanı Mohamed Salem Mourad’a bir mesaj gön-
dererek, Mısırlı emekçilerin ve halkın iyiliği için bir an önce demokra-
tik nizama dönülmesi temennisinde bulundu. Aslan’ın mesajı şöyle:

“Kardeş ülke Mısır’da yaşanan darbe, Türkiye’de yapılan darbelerin 
acısını çekmiş olan Öz Orman-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu ve 
üye işçiler tarafından üzüntüyle karşılanmıştır.
Bizim ülkemiz Türkiye de, çok partili demokrasi döneminde çok sa-

yıda darbe ve darbe girişimi yaşamıştır. Bu darbeleri yaşamış insanlar 
olarak, en kötü demokratik rejimin bile tüm darbe yönetimlerinden 
daha iyi olduğunun bilincindeyiz. Çünkü işçiler, çalışan emekçiler, 
bütün kazanımlarını, elde ettikleri hakları, demokrasinin güçlü olduğu 
dönemlerde almışlardır. Bu açıdan, işçilerin bir taraf olması gereki-
yorsa, demokrasiden yana olmaları gerektiğine inanıyoruz.
Darbe dönemleri, en büyük zararı emek kesimine vermiş, en ağır 

baskıları işçiler üzerinde kurmuştur. Darbe dönemlerinde, işçilerin 
daha evvel elde ettiği haklar geriye götürülmüştür. Yeniden demok-
rasiye dönüldüğünde, darbenin geriye götürdüğü işçi haklarını geri 
alabilmek için büyük mücadeleler vermek gerekmiştir.
Ayrıca Türkiye ve Türk halkı, darbe dönemlerini ebediyen kapatabil-

mek için büyük mücadeleler vermiş, bedeller ödemiş; ancak sonunda 
başarmıştır.
Mısır’daki işçi kardeşlerimizin de haklarını ancak demokrasi içinde 

alabileceğine inancımız tamdır.
Hem Mısır emekçilerinin haklarının korunması ve geliştirilmesi, hem 

de tüm Mısır halkının huzur ve güveni için, yaşanan kargaşanın kısa 
sürede sona ermesi ve demokratik nizamın yeniden tesis edilmesi en 
büyük dileğimizdir.
Selam ve muhabbetlerimle...”

MISIR’DAKİ DARBEYİ PROTESTO ETTİK
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Adını ‘yangın mevsimi’ koymak içimizden gelmese de, bu bizim gerçe-
ğimiz: Her yıl bu zamanlar, tam anlamıyla ‘yangın mevsimi’ yaşıyoruz. 
Gönlümüz yangınsız mevsimler arzuluyor. Fakat gerçeklerden kaçama-
yız.

Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren ülkemizin dört bir yanından or-
man yangını haberleri gelmeye başladı. Yaz sıcaklarının bastırmasıyla, 
yangın haberleri iyice yoğunlaştı. Çok şükür, bu satırların kaleme alındı-
ğı gün itibarıyla, içimizi acıtacak büyüklükte bir yangın haberi almadık. 
İnşallah bundan sonra da almayız.

Geçen seneki yangınları hatırlayalım: Orman Teşkilatımızın ve işçi kar-
deşlerimizin onca başarılı mücadelesine rağmen, geçen yıl beklenenden 
çok daha fazla sayıda orman yangını yaşadık. Tesellimiz, o yangınların 
nispeten az hasarla atlatılmış olmasıdır. Bu sene hem işçi kardeşlerimiz, 
hem de Orman Teşkilatımızın yönetim kademesi, yangınlara karşı daha 
bir teyakkuz halinde bulunmaktadır. Yangın işçisinin teyakkuzu, sadece 
‘dikkat kesilmek’ diye geçiştirilemez. Tüm emekçilerimiz bilir ki; yangın 
dönemi teyakkuzu demek, izinlerin askıya alınması, mesailerin sınırsız 
hale gelmesi, evin-ocağın unutulması ve hatta hastalanmanın bile erte-
lenmesi demektir.

İşte böylesine özverili bir çalışmanın içindedir, tüm orman emekçileri-
miz. Sadece onlar mı? Tarımda çalışan emekçilerimiz de öyledir. Onlar 
için de hem hasat zamanı, hem de yılın en tehlikeli dönemidir, yaz ayla-
rı. Öyle ya, Allah korusun, küçük bir kıvılcım, binlerce hektarlık buğda-
yın, arpanın ve diğer ürünlerin kül olması demektir. Bu yüzden onlar da 
yaz dönemini uykusuz ve sınırsız mesaiyle geçirirler.

Orman ve tarım emekçisi, emeğinin toprağa, suya, havaya ve iklime 
bağlı olduğunu bildiğinden, çalışmasını, mesela bir sanayi işçisi gibi sa-
atle-dakikayla sınırlandırmaya çalışmaz. Fakat, bir ‘kadro meselesi’ var-
dır ki, yıl boyu zihnini meşgul eder, moralini bozar, hevesini kursağında 
bırakır. Kendisi dağ başlarında ülkesine hizmet için çabalarken, geride 
bir ailesi, çocukları vardır, geçim isteyen. Yılın yarısında çalışmakla, tüm 
yıl geçim sağlanamıyor ki... Ülkesinden, devletinden tek bir isteği var-
dır: Bütün bir yıl boyunca çalışmak. Ülkesinin geleceği olan ormanlar 
için senenin 12 ayında hizmet vermek, alınteri dökmek...

Devlet ailesini yönetenlerin, ailenin 
‘memur evlatlarına’ kadro verirken, 
‘işçi evlatlarını’ unutması düşünüle-
mez. Onlar da bu ülkenin evlatlarıdır 
ve canla-başla hizmet vermektedir. 
Onların da geçindirilecek birer ailesi, 
okula giden çocukları vardır. Beklerler ki, onların emeğinden, hizmetin-
den bütün bir yıl boyunca istifade edilsin. Hiç biri, “Ben çalışmayayım, 
ama devlet bana bütün yıl maaş versin.” heveslerinde değildir. Tersine, 
ülke ormanlarının, bütün bir yıl boyunca hizmet beklediğinin bilincin-
dedirler. Ve o emeği vermeye hazırlardır.

Evet... 22 milyon hektar orman varlığımız hizmet beklemektedir. Ağacı 
dikip sulamakla ve yangınlara karşı korumakla iş bitmiyor. Bir de orman 
varlığının kalitesini yükseltme meselemiz vardır. Eğer yoksa, olmalıdır. 
Bir ülkenin orman kalitesi, o ülkenin toplam kalitesini de etkiler. Or-
manları kendi vahşi tabiatına terk edilmiş bir ülkenin kalkınmışlığından, 
çağı yakalamışlığından söz edilemez.

Orman varlığının insan emeğiyle yoğrulması, bakımlı ve medenî hale 
getirilmesi lazım. Ki, ormanımızdan sosyal-kültürel anlamda da yarar-
lanalım.

Diğer taraftan, ormanlarımıza emek verirken, bunu bir ‘kâr-zarar’ ya 
da ‘getiri-götürü’ denklemiyle değerlendiremeyiz. Eğer Orman Teşkila-
tımızın ürettiği hizmetleri; ‘verilen-alınan’ hesabıyla ele alırsak, ‘gele-
ceğe yatırım’ vizyonunu kaybederiz. Bazıları farkında olmayabilir; ama 
soluduğumuz temiz havayı, içtiğimiz temiz suyu ormanlara borçluyuz. 
Ne yazık ki, en önemli doğal varlıklarımız olan hava ve suyumuzun de-
ğerini, Orman Teşkilatımızın ‘gelir hanesine’ yazamıyoruz. Toplumun 
genel sağlığını korumak ‘temiz hava-temiz su-yaşanır çevre’ değerleri-
ne bağlıysa ve eğer toplum sağlığını korumanın, ‘sağlık masraflarından 
tasarruf gibi’ bir sonucu varsa; işte orada oturup yeniden düşünmeliyiz.

Sözün özü; ormanlarımız emek ve hizmet, emekçilerimiz ise kadro 
bekliyor. Bu haklı talep görmezden gelinemez.

Yönetici Köşesi

CİĞERLERİMİZ YANIYOR

Bayram AYAZ
Genel Sekreter

 

Antalya’da yangına müdahaleye giden arazöz ekibi işçilerimiz, dö-
nüşte kaza geçirerek hafif şekilde yaralandı.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Merkez Orman İşletme 
Müdürlüğü’ne bağlı Kemer İşletme Şefliği Gedelme Ekibi A-39 Ara-
zözü, 9 Temmuz 2013 tarihinde çıkan yangına müdahaleden geri dö-
nerken, Antalya-Konyaaltı ilçe sınırları içindeki Hisarçandır mevkiin-
de, freninin tutmaması üzerine kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada hafif yaralanan arazöz ekibindeki işçilerimiz Özgür Teker, 
Hüseyin Kuru, Yaşar Samga, Enver Gürel ve Mustafa Turpçu am-
bulanslarla Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve 

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavilerinin 
ardından aynı gün taburcu edildi.

Kazada büyük hasar gören arazöz, çekiciyle olay yerinden kaldırılır-
ken, yaşanan kaza, kasko sigortası yapılmayan arazözlerin, aracı kul-
lanan işçilerimiz için ne büyük bir maddî risk oluşturduğu gerçeğini bir 
kez daha gündeme getirdi.

ANTALYA’DA ARAZÖZ KAZASI
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FİDAN
Yanaştım vardım ben bir fidana 

Büyü de dinlenmeye gelirim altına 
Buyur gel dedi fidan yine de

Ama güven olmuyor dedi insana

Keşke yanımda dost göreyim dedi
Hem gölgemi hem oksijenimi vereyim dedi

Bu olacak şey mi söyleyin bir fidanken 
İnsanoğlu elinden yanayım öleyim dedi

Ağaç insandan şikâyetçiymiş meğer
Siz olur muydunuz biz olmasak eğer 

Biz fazla bir şey istemeyiz sizden 
Tek bizi rahat bırakırsanız eğer

Gine odun yapın kuruyan dalımızı 
Kuşlar bize yapar yuvasını              

Hem dünyalık ihtiyacınızı görürsünüz 
Bizden yaparsınız hem de salınızı

Yazın güneşinde otur da gör
Bizsiz hayat olur mu biti de gör 
Nimetin kıymetini bilemezsen

O nimeti bir yitir de gör

İnsanın emrindeyim dua ederim Yaradana
Ben daha yararlıyım beni büyütüp yaşatana 

Ben de hakkımı helal etmiyorum onlara
Kıymetimi bilmeyip de kesip yakana

03.09.2011
Şemin GİRGİN

Akseki Orman İşletme Müdürlüğü

Şiir 

EVİ YANAN ÜYEMİZE EŞYA YARDIMI YAPTIK

Uşak Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Murat 
Başkan’ın evinde çıkan yangında kullanılamaz halen gelen eşyaları, 
Öz Orman-İş tarafından yenilendi.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Uşak Or-
man İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Murat 
Başkan’ın, babası ile birlikte müşterek olarak kullandığı 
evi 22 Kasım 2012 tarihinde çıkan yangında tamamen 
yandı. Yangında, evdeki eşyalar da kullanılamaz hale 
geldi.

Öz Orman-İş Sendikası, yangın felaketine uğrayan 
üyesi Murat Başkan’ı zor gününde yalnız bırakmadı. 
Denizli Bölge Temsilcisi Halil Turan, Sendika Genel 
Merkezinin aldığı karar doğrultusunda, Murat Başkan’ın 
evini ziyaret ederek, yangında hazar gören eşyalarını 
tespit etti.

Daha sonra satın alınan ev eşyaları, Denizli Bölge 
Temsilcisi Halil Turan, Uşak Orman İşletme Müdürü 
Mehmet Çelik, İşyeri Baştemsilcisi Yaşar Yılmaz ve İş-
yeri Temsilcisi Nevzat Atak tarafından, mağdur Murat 
Başkan’a 7 Mayıs 2013 tarihinde teslim edildi.

Denizli Bölge Temsilcisi Halil Turan, eşya teslimi sıra-
sında, Öz Orman-İş’in, güzel günlerde olduğu gibi zor 
günlerde de üyelerinin yanında yer aldığını söyledi. Evi 

yanan üyemiz Murat Başkan da, zor gününde kendisini yalnız bı-
rakmayan Öz Orman-İş Sendikasına ve yöneticilerine teşekkür etti.
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Son zamanlarda kamuoyunu meşgul eden ‘kamuda çalışanlara kad-
ro verilmesi’ konusunun içeriği şöyledir: 
TBMM’de kabul edilen torba yasa ile getirilen kadro düzenlemesi; 

4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personelin, 4A memur statüsüne 
geçirilmesinden ibarettir.
Yasa, 5620 Sayılı Kanuna göre ‘geçici işçi’ olarak çalışan personele 

yönelik, herhangi bir değişiklik getirmemiştir.

HERHANGİ BİR KURUM VEYA KU-
RULUŞTA MEVSİMLİK (Geçici) İŞÇİ 
OLARAK ÇALIŞANLARA KADRO VE-
RİLMESİ SÖZKONUSU OLURSA, BUN-
DAN İLK YARARLANACAK OLAN ÖZ 
ORMAN-İŞ SENDİKASI’NIN ÜYELERİ 
OLACAKTIR.
 Öz Orman-İş, 2007 yılında çıkan 5620 Sayılı Kadro Kanundan ya-

rarlanarak, üyelerinin yüzde 98’ine kadro sağlamak suretiyle, rüştü-
nü ispatlamıştır. Biz, geçici çalışan üyelerimizin kadro alması için dur 
durak bilmeden, her kapıyı çalmaktayız. Çağımızda 6 ay çalışarak 12 
ay geçim sağlamanın adeta cambazlık gerektirdiğini bilmekteyiz. Üye-
lerimizin hiç şüphesi olmasın ki, sendikamız, kadro konusunun hiç bir 
zaman peşini bırakmayacaktır.
Bu gerçeğin ışığı altında, 4/B sözleşmeli personelin (4/C hariç) me-

mur kadrosuna alınmasını öngören ve TBMM’de kabul edilen yasa-
nın özü şöyledir:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin A/B/C/D fık-

ralarına göre;
4/A) Memur: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer 

kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve 
sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygu-
lanmasında memur sayılır. 
Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, 

araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde 
görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

4/B) Sözleşmeli personel (12 ay boyunca çalıştırılan): Kalkınma pla-
nı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin ha-
zırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri 
ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve 
ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Dev-
let Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakan-
lar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen 
ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. (36’ncı maddenin II 
- Teknik Hizmetler Sınıfında belirtilen görevlerde yukarıdaki fıkra uya-
rınca çalıştırılanlar için, işin geçici şartı aranmaz.) 

Bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları Bakanlar Kurulunca ka-
rarlaştırılır. 

4/C) Geçici personel: Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet ol-
duğunda Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüş-
lerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve 
belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi 
sayılmayan kimselerdir. 

4/D) İşçiler: (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan kişi-
lerdir. Bunlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

Görüldüğü gibi, TBMM’de kabul edilen yasa, 4/B statüsündeki söz-
leşmelileri, 4/A memur statüsüne geçirmektedir. Esasen 4/B’de çalı-
şan sözleşmeliler, zaten yılın 12 ayında çalıştırılmaktadır. Burada yeni 
bir kadro ihdası söz konusu değildir.

4/C statüsünde çalışanlar ise işçi sayılmayan; ancak yılda bir yıldan 
az çalıştırılan personeldir. Bunlar için de herhangi bir kadro getirilme-
mektedir.

4/D kapsamında ise; hem 12 ay çalışan daimi işçiler, hem de 5620 
Sayılı Kanununa göre 5 ay 29 gün çalıştırılan geçici işçiler mevcuttur.

Tekrar etmek gerekirse, TBMM’de kabul edilen yasaya göre, kamu-
daki 4/C ve 4/D statüsünde yer alan personel için herhangi bir statü 
değişikliği söz konusu değildir.

Öz Orman-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

KADRO KONUSUNDA ÖNEMLİ DUYURU

Resmi verilere göre ülke topraklarının yüzde 60’ının eroz-
yonla karşı karşıya ve orman varlığının da yüzde 48’inin 
‘bozuk’ nitelikli olduğunu belirten Settar Aslan, “Bu rakam-
lar, ormanlarımız için ‘daha fazla emek’ vermemiz gerek-
tiğini göstermektedir.” dedi.
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz 

Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, ‘17 Ha-
ziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü’ dolayısıyla 
yaptığı açıklamada, çölleşmeyle mücadelede bu yılın sloga-
nının ‘Geleceğimizin Kurumasına İzin Vermeyelim/
Geleceğimizi Kurutmayalım’ olarak belirlendiğini ha-
tırlatarak, “Çölleşmeyle mücadelenin tematik sloganlarda 
kalmaması; toprağa ve ormana sahip çıkmak üzere, ‘emek 
yoğun’ bir eyleme dönüştürülmesi gerekir.” dedi.
Dünya Çölleşme Risk Haritasına göre Türkiye’nin önemli 

bir bölümünün çölleşmeyle karşı karşıya bulunduğunu, ayrı-
ca ülke topraklarının yüzde 60’tan fazlasının erozyona maruz 
kaldığını belirten Settar Aslan, şunları söyledi:

“Çölleşmenin panzehiri, ağaca ve orma-
na sahip çıkmaktır. Resmi verilere göre, 
ormanlarımızın yüzde 48’i bozuk vasıf-
lıdır. Erozyon olgusunu da dikkate aldı-
ğımızda, ormanlarımız için ‘daha faz-
la emek’ harcamamız gerektiği açıktır. 
Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel 
Eroğlu, geride kalan 10 yılda 2.8 milyar 
fidan dikildiğini açıkladı. Bu fidanlar di-
kildikten sonra bakımının yapılması, yaşatılması ve ormana 
dönüştürülmesi lazım. Bu da emek gerektirir.

Orman varlığımızın artırılması ve geliştirilmesi için, daha 
fazla işçiye ihtiyacımız vardır. 22 milyon hektarlık orman ala-
nına 22 bin işçiyle hizmet veremeyiz. Orman Teşkilatımıza 
acilen 10 bin kadrolu işçi alınmalı ve yılın yarısında işsiz bıra-
kılan 7.600 geçici işçimize de kadro verilmelidir. Ormana ve 
ülke toprağına sahip çıkmak için buna mecburuz.”

ORMANDAN ‘EMEĞİ’ ESİRGEMEYELİM

BASIN AÇIKLAMASI\ Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan: 17 Haziran 2013



16

Temmuz 2013  Sayı: 22

Üye işçilerimiz ve işverenlerce oluşturulan 
Mersin Ormanspor Futbol Takımı, İkinci Ama-
tör Lig şampiyonu olarak, Birinci Amatör Lig’e 
yükseldi.
2012 yılında kurulan ve ilk defa 2012-2013 

Futbol Sezonunda sahalara çıkan Mersin Or-
man Spor, yaptığı maçlarda üstün bir perfor-
mans sergileyerek, top koşturduğu İkinci Ama-
tör Lig’de şampiyon oldu. Böylece Mersin 
Ormanspor Futbol Takımı, önümüzdeki se-
zonda Birinci Amatör Lig’de sahalara çıkmayı 
hak etti.

Yeni kurulmasına rağmen, katıldığı ilk lig ya-
rışında şampiyonluk ipini göğüsleyen Mersin 
Ormanspor Futbol Takımı, elde ettiği başarıyla 
futbol çevrelerinden de büyük takdir topladı. 
Öz Orman-İş Sendikası ve YEŞEREN olarak, 
takımımızı kutluyor, başarısını Birinci Amatör 
Lig’de de göstermesini diliyoruz.

ŞAMPİYON MERSİN 
ORMANSPOR

Badminton sporu yapan, sendikamız üyesi Narin Uluç, 3-7 Nisan 2013’te Antalya’da yapılan 
Enescup Uluslararası Bedensel Engelliler Badminton Turnuvası’nda çiftler dalında ikinci oldu.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü İSİ Servisinde çalı-
şan üyemiz Narin Uluç, 21-24 Mart 2013’te Konya’da yapılan Türkiye Bedensel Engelliler Bad-
minton Şampiyonası’nda, Tek Bayanlar Türkiye İkincisi olmuştu.

Narin Uluç, Kasım 2013’te Almanya’da yapılacak olan Bedensel Engelliler Badminton Dünya 
Şampiyonası’nda yarışacak millî takımda yer alarak ülkemizi temsil edecek.

Narin Uluç, Enescup İkincilik ödülünü aldıktan sonra, Öz Orman-İş Genel Merkezini ziyaret 
ederek, Genel Mali Sekreter Ali Bilgin ile görüştü. Ali Bilgin, başarısından dolayı Uluç’u kutlaya-
rak, Öz Orman-İş’in, sosyal ve sportif etkinliklerde de üyelerinin yanında ve destekçisi olduğunu 
söyledi.

BADMİNTONCU ÜYEMİZİN BAŞARISI

TEŞEKKÜRLER ENGELSİZ CEYLANLAR
Öz Orman-İş Sendi-

kası sponsorluğundaki 
Ceylanpınar Bedensel 
Engelliler Spor Kulübü 
Basketbol Takımı, Playy-
Off grubunda yarıştığı 39 
takım içinde 4. olma ba-
şarısını gösterdi.

2012 – 2013 Sezonun-
da Türkiye Bedensel En-

gelliler Spor Federasyonu Bölgesel 2. Lig D Grubunda mücadele 
eden Ceylanpınar Engelliler Basketbol Takımı, sezonu tek yenilgi 
ve ikincilikle tamamladı. Sezon sonunda Türkiye genelinde 1. Lige 
yükselmek için 25-31 Mayıs 2013 tarihlerinde Diyarbakır’da yapı-
lan Playy-Off grubu maçlarına çıkan Engelsiz Ceylanlar, eleme gru-
bunda yaptığı 5 maçtan dördünü kazanarak, final grubuna yükseldi. 

Final grubunda oynadığı 3 maçtan birisini kazanıp ikisini kaybeden 
Engelsiz Ceylanlar, grubu dördüncü sırada tamamladı. Finalde 3 
takım Birinci Lige yükseldiğinden, Engelsiz Ceylanların birinci lige 
yükselme umudu gelecek sezona kaldı.

Öz Orman-İş Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, 
Diyarbakır’da yapılan play-off müsabakalarını yerinde izleyerek, 
Öz Orman-İş Genel Merkezinin Engelsiz Ceylanlara olan desteğini 
ortaya koydu. Kızılkaya, sezonu büyük bir başarıyla tamamlayan 
Ceylanpınar Bedensel Engelliler Spor Kulübü Basketbol Takımı’nın, 
bu başarısını play-off maçlarında da tescillediğini belirterek, “Elbette 
müsabakanın galibi ve mağlubu olur. Engelsiz Ceylanlarımız ellerin-
den gelenin en iyisini ortaya koymuştur. Türkiye genelinde yapılan 
müsabakalarda dördüncü olmak da büyük bir başarıdır. Her spor 
dalı gibi basketbol da bir centilmenlik mücadelesidir. Takımımız bu 
mücadeleyi en güzel şekilde vermiştir. İnşallah gelecek sezon sonun-
da takımımızı birinci ligde görmeyi umuyoruz.” dedi.
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BASINDA ÖZ ORMAN-İŞ
İlke Gazetesi

Hürses Gazetesi

Başkent GazetesiBizim Gazete

Milli Gazete

Milli Gazete
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BASINDA ÖZ ORMAN-İŞ
Ankara Belde Gazetesi Ankara Belde Gazetesi

Olay Ankara Gazetesi

Ege Telgraf Gazetesiİlke Gazetesi

İlke Gazetesi
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BASINDA ÖZ ORMAN-İŞ

Yeni Güney Gazetesi

İlke Gazetesi

İlk Haber

Çukurova Pres Gazetesi

Çukurova Merhaba GazetesiAyrıntılı HaberMersin Kadın Gazetesi

Mersin İmece Gazetesi
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BASINDA ÖZ ORMAN-İŞ
Kent Gazetesi

Haberci Gazetesi

Çağrı Gazetesi

Akdeniz Gazetesi

Çorum Gazetesi
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BASINDA ÖZ ORMAN-İŞ
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Genel Başkan Settar Aslan, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nden Adana Or-
man Bölge Müdürlüğü görevine atanan Abdurrahman Acer’i ziyaret ederek, yeni 
görevinde başarılar dileriz. Ziyaret sırasında Aslan’a, Genel Mali Sekreter Ali Bil-
gin ve Adana Şube Başkanı Şahin Cerit ile Şube Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

SETTAR ASLAN SETTAR ASLAN

Genel Başkan Settar Aslan Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, 
burada çalışan üye işçilerle bir sohbet toplantısı yaptı. Toplantıda işçilerin sorun-
ları ve beklentileri dile getirildi.

SETTAR ASLAN SETTAR ASLAN

Genel Başkan Settar Aslan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, 
burada çalışan üye işçilerle bir araya geldi. Ziyaret ve toplantıya, Genel Mevzuat-
Araştırma Sekreteri Mehmet Çelik ve Muğla Şube Başkanı Bilal Güçlü ile Şube 
Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Yozgat Yerköylüler Derneği Başkanı Mesut Kaya ve Yönetim Kurulu üyeleri, 
hemşehrileri olan Genel Başkan Settar Aslan’ı ziyaret etti. Aslan’ı, başarılı sendi-
kacılık hizmetlerinden dolayı kutlayan dernek yöneticileri, bu başarının devamı 
dileğinde bulundu.

SETTAR ASLAN SETTAR ASLAN

ETKİNLİKLERİMİZ

Genel Başkan Settar Aslan, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü görevine atanan 
Abit Baca’yı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu. Aslan’ın ziyaretine, 
Genel Mali Sekreter Ali Bilgin ve Mersin Şube Başkanı Halil Aygün ile Şube Yö-
netim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

Genel Başkan Settar Aslan, Genel Mali Sekreter Ali Bilgin ile birlikte, Adana 
Orman Bölge Müdürlüğü’nde çalışan üye işçileri ziyaret etti. Ziyaret sırasında Böl-
ge Müdürü Abdurrahman Acer ile de görüşen Aslan, daha sonra işçilerle birlikte 
toplu resim çektirdi.
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Genel Başkan Settar Aslan, Adana Orman Bölge Müdürü Abdurrahman Acer 
ile birlikte, Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Dörtler Yangın Gözetleme 
Kulesini ziyaret etti. Ziyarete, Genel Mali Sekreter Ali Bilgin ve Adana Şube Baş-
kanı Şahin Cerit de katıldı.

Settar ASLAN Settar ASLAN         

Genel Mali Sekreter Ali Bilgin, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerle-
rinde çalışan üyeleri ziyaret etti. Ziyaretler sırasında, işçilerin sorun ve beklentileri 
üzerinde duruldu.

Ali BİLGİN

Genel Başkan Settar Aslan, Adana Orman Bölge Müdürü Abdurrahman Acer 
ile birlikte, Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekiplerinde görevli üye 
işçileri ziyaret etti. Ziyarete, Genel Mali Sekreter Ali Bilgin ve Adana Şube Başkanı 
Şahin Cerit de katıldı.

Ali BİLGİN

Genel Mali Sekreter Ali Bilgin, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’nde çalışan üye 
işçileri ziyaret ederek, onlarla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, Denizli Bölge 
Temsilcisi Halil Turan ile işyeri temsilcileri de katıldı.

ETKİNLİKLERİMİZ

Genel Sekreter Bayram Ayaz, Konya-Altınova TİGEM’de çalışan üyelerimizi zi-
yaret ederek, onlarla bir toplantı gerçekleştirdi. Konya Bölge Temsilcisi Ali Serin 
ve Bölge Yönetim Kurulu üyelerinin da hazır bulunduğu toplantıda, TİGEM işçi-
lerimizin sorunları üzerinde duruldu.

Bayram AYAZ

Genel Sekreter Bayram Ayaz, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Finike 
Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizi ziyaret etti. Antalya Şube Baş-
kanı Ramazan Gün ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziya-
ret sırasında üyeler, işyerinde yaşadıkları sorunlar konusunda Ayaz’a bilgi verdi.

Bayram AYAZ
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Genel Mevzuat-Araştırma Sekreteri Mehmet Çelik, Eskişehir Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı Afyonkarahisar İşletme Müdürlüğü Gazlıgöl Merkez Yangın 
Arazöz Ekibinde görev yapan üye işçileri ziyaret ederek, sorunları hakkında bilgi 
aldı.

Mehmet ÇELİK

Genel Mevzuat-Araştırma Sekreteri Mehmet Çelik, Muğla Orman Bölge Mü-
dürü Ali Yıldırım’la birlikte, Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kemer Orman İşletme 
Müdürlüğü’nde çalışan üye işçileri ziyaret etti. Ziyarette, Muğla Şube Başkanı Bilal 
Güçlü de hazır bulundu.

Mehmet ÇELİKMehmet ÇELİK

Genel Mevzuat-Araştırma Sekreteri Mehmet Çelik, Muğla Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı Kemer Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üye işçileri zi-
yaret etti. Ziyarette, Muğla Şube Başkanı Bilal Güçlü de hazır bulundu.

ETKİNLİKLERİMİZ

Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar, TBMM İdare Amiri, Çorum Milletvekili ve 
Hak-İş Onursal Başkanı Salim Uslu’yu TBMM’deki makamında ziyaret etti. Çınar, 
ziyaret sırasında, Öz Orman-İş’in orman emekçilerine yönelik faaliyetleri hakkın-
da bilgi vererek, emeğin hakkını arama yolundaki çabalarından dolayı Uslu’ya 
teşekkür etti.

Mustafa ÇINAR 

Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar, göreve yeni atanan İstanbul Orman İş-
letme Müdürü Göksel Gök’ü ziyaret etti. İstanbul Bölge Temsilcisi İlhan Genç’in 
de katıldığı ziyaret sırasında, İşletme Müdürü Gök’e yeni görevinde başarı dileyen 
Çınar, ayrıca işletmede çalışan orman emekçilerinin sorunları ve beklentileri ko-
nusunda da bilgi verdi.

Mustafa ÇINARZeki Sungur KIZILKAYA

Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, Gümrük ve Ticaret Bakanı Ha-
yati Yazıcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile TBMM İdare Amiri, 
Çorum Milletvekili ve Hak-İş Onursal Başkanı Salim Uslu’yu TBMM’de ziyaret 
etti. Ziyaret sırasında Kızılkaya, geçici orman işçilerinin sorunlarını dile getirerek, 
bu işçilere kadro verilmesi için desteklerini istedi.
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Genel Mevzuat-Araştırma Sekreteri Mehmet Çelik, Muğla Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üye işçileri zi-
yaret etti. Ziyarete, Muğla Şube Başkanı Bilal Güçlü ve Şube Mali Sekreteri Serpil 
Demirel de katıldı.

Mehmet ÇELİK

Mehmet ÇELİK

Genel Mevzuat-Araştırma Sekreteri Mehmet Çelik, Denizli Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üye işçileri ziyaret ederek, sorunları ko-
nusunda bilgi aldı. Ziyaretlere, Denizli Bölge Temsilcisi Halil Turan da eşlik etti.

Mehmet ÇELİK

Genel Mevzuat-Araştırma Sekreteri Mehmet Çelik, Muğla Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı Milas Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üye işçileri ziya-
ret etti. Ziyarete, Muğla Şube Başkanı Bilal Güçlü ve Şube Eğitim Sekreteri Nazif 
Türköz de katıldı.

ETKİNLİKLERİMİZ

AMASYA

  Amasya Şube Başkanı Hayrettin Özben ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, 
Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üye işçilere olan 
ziyaretlerini sürdürdü. Ziyaretlerde, üyelerin sorunları dile getirildi.

Genel Mevzuat-Araştırma Sekreteri Mehmet Çelik, göreve yeni atanan Muğla 
Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve Vali Yardımcısı Mestan Yayman’ı ziyaret ede-
rek, yangın sezonu için ağır nöbet tutan yangın işçilerinin sorunları hakkında bilgi 
verdi.

Mehmet ÇELİK

Mehmet ÇELİK

Genel Mevzuat-Araştırma Sekreteri Mehmet Çelik, Muğla Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı Köyceğiz İşletme Müdürlüğü Ölemez Yangın Gözetleme Ku-
lesinde görev yapan Mustafa Özcan ve eşi Dudu Özcan ile Resul Şahin’i ziyaret 
etti. Çelik, kulede görev yapan işçilerin sorunları hakkında bilgi aldı.
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Balıkesir Şube Başkanı Ramis Fidan ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üye işçilere olan ziyaretlerini 
sürdürdü. Ziyaretler sırasında, üye işçilerin sorunları ve beklentileri üzerinde duruldu.

BALIKESİR BALIKESİR

ETKİNLİKLERİMİZ

Antalya Şube Başkanı Ramazan Gün ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üye işçilere yönelik ziyaret ve 
toplantılara devam etti. Toplantılarda, üye işçilerin sorunları ve çözümleri hakkında fikir alışverişi yapıldı.

ANTALYAANTALYA

Ankara Şube Başkanı Erdoğan Çubuk ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üye işçilere yönelik ziyaret ve 
toplantılara devam etti. Yapılan toplantılarda, üye işçilerin sorunları ve çözüm yolları üzerinde duruldu.

ANKARAANKARA
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Bolu Bölge Temsilcisi İsmet Yılmaz ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, Ak Parti 
Düzce İl Başkanı Metin Kaşıkoğlu’yu ziyaret etti. Ziyaret sırasında, geçici orman 
işçilerinin sorunlarını dile getiren Yılmaz, İl Başkanı Kaşıkoğlu’ya, işçilerin kadro 
talebini içeren bir dosya sundu.

Bolu Bölge Temsilcisi İsmet Yılmaz ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, çeşitli te-
maslar için bölgeye giden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile görüşerek, 
geçici orman emekçilerinin kadro talebini kendisine iletti.

BOLU BOLU

Ceylanpınar Şube Başkanı İbrahim Dondurmacı ve Şube Yönetim Kurulu üye-
leri, Ceylanpınar TİGEM’e bağlı işyerlerinde çalışan üye işçilere olan ziyaretlerini 
sürdürdü. Ziyaretler sırasında, üye işçilerin karşılaştığı sorunlar ve bunların çö-
zümleri hakkında fikir alışverişi yapıldı.

CEYLANPINAR

Eskişehir Bölge Temsilcisi Abdürrahim Cerit ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, 
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üye işçilere olan 
ziyaretleri sürdürdü. Yapılan toplantılarda, üye işçilerin sorunları ve beklentileri 
üzerinde duruldu.

ESKİŞEHİR

Artvin Bölge Temsilcisi Süleyman Şeyhoğlu ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerindeki üye işçilere yönelik ziyaretlere 
devam etti. Yapılan toplantılarda, üye işçilerin sorunları ve talepleri not edildi.

ARTVİN ARTVİN

ETKİNLİKLERİMİZ
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ETKİNLİKLERİMİZ

Denizli Bölge Temsilcisi Halil Turan ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üye işçileri ziyarete devam etti. 
Yapılan toplantılarda, üye işçilerin sorunları ve beklentileri üzerinde duruldu.

Bursa Bölge Temsilcisi Yavuz Balcı ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerindeki ve TİGEM işyerlerindeki üye işçilere yö-
nelik ziyaretlere devam etti. Sendikanın faaliyetleri hakkında üyelere bilgi veren Balcı, üyelerin sorun ve taleplerini de not etti.

BURSA BURSA

DENİZLİ DENİZLİ

Elazığ Şube Başkanı Mustafa Tepe ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üye işçilere olan ziyaretlerini sürdür-
dü. Ziyaretler sırasında, üyelerin sorunları ve beklentileri tespit edilerek, çözüm yolları konuşuldu.

ELAZIĞ ELAZIĞ
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ERZURUM

Erzurum Bölge Temsilcisi İmdat Dallı ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, Erzu-
rum Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üye işçileri ziyarete 
devam etti. Bu arada, Erzurum Bölge Sekreteri Remzi Çelik, Sarıkamış Orman 
İşletme Müdürlüğü’ndeki görevinden emekli olan üye Mustafa Durdi için düzenle-
nen veda yemeğinde kendisine bir plaket verdi.

Giresun Bölge Temsilcisi Muhittin Çelebi ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, Gi-
resun Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üye işçileri ziyarete 
devam etti. Üye işçilerle yapılan toplantılarda, kendilerinin fikir ve önerileri değer-
lendirildi.

GİRESUN

Isparta Bölge Temsilcisi Süleyman Atasoy ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerindeki üye işçileri olan ziyaretleri sürdür-
dü. Ziyaretler sırasında, üye işçilerin sorunları ve beklentileri hakkında fikir alışverişi yapıldı.

ISPARTA ISPARTA

ETKİNLİKLERİMİZ

İstanbul Bölge Temsilcisi İlhan Genç ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üye işçileri ziyarete devam etti. 
Yapılan toplantılarda, üye işçilerin durumları, sorunları, beklenti ve önerileri not edildi.

İSTANBUL İSTANBUL
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ETKİNLİKLERİMİZ

Kahramanmaraş Şube Başkanı Latif Çoban ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelere olan 
ziyaretlerini sürdürdü. Ziyaretlerde, işçilerin sorun ve beklentileri üzerinde duruldu.

KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ

Kastamonu Bölge Temsilcisi Hüseyin Erdoğan, Kastamonu Orman Bölge 
Müdürlüğü’nü ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’ya, geçici 
orman emekçilerinin kadro beklentisini ve bunun haklı gerekçelerini anlatan bir 
dosya sunarak, bu konuda yardımcı olmasını istedi.

Kastamonu Bölge Temsilcisi Hüseyin Erdoğan ve Bölge Yönetim Kurulu üye-
leri, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üye işçileri 
ziyarete devam etti. Yapılan toplantılarda, üye işçilerin durumları, sorunları, bek-
lenti ve önerileri konuşuldu.

KASTAMONU KASTAMONU

İZMİR

İzmir Şube Başkanı Hamiyet Boyacı ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelere olan ziyaretlerini sürdürdü. 
Ziyaretler sırasında, işçilerin durumları ve çalışma şartları ile sorunları hakkında görüş alışverişi yapıldı.

İZMİR
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KONYA

Konya Bölge Temsilcisi Ali Serin ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, Konya Or-
man Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üye işçilere yaptığı ziyaretleri 
sürdürdü. Ziyaretlerde, üye işçilerin sorunları, beklenti ve önerileri üzerinde du-
ruldu.

Konya Orman Bölge Müdürü Necati Alıç, Öz Orman-İş Konya Bölge Temsil-
ciliğini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Konya Bölge Temsilcisi Ali Serin, bölgedeki 
işyerlerinde çalışan üye işçilerin sorunlarını ve beklentilerini Bölge Müdürü Alıç’a 
iletti.

KONYA

Kütahya Bölge Temsilcisi Doğan Cebeci ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üye işçilere olan ziyaretlere 
devam etti. Ziyaretler sırasında, üye işçilerin sorunları dile getirilerek, çözüm yolları üzerinde duruldu.

KÜTAHYA KÜTAHYA

ETKİNLİKLERİMİZ

Mersin Şube Başkanı Halil Aygün ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Mersin Or-
man Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerindeki üye işçilere yönelik ziyaretlerini sür-
dürdü. Ziyaretler sırasında, işyerlerinde yaşanan sorunlar dile getirilerek, çözüm 
yolları konuşuldu.

MERSİN

Elazığ Şube Başkanı Mustafa Tepe ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Elazığ Or-
man Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üye işçilere olan ziyaretlerini 
sürdürdü. Ziyaretler sırasında, üyelerin sorunları ve beklentileri tespit edilerek, çö-
züm yolları konuşuldu.

MERSİN
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ZONGUDAK

Zonguldak Bölge Temsilcisi Yaşar Çaylı ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üye işçilere olan ziyaretlere 
devam etti. Bu ziyaretlerde, üye işçilerin sorunları dile getirilerek, bunlar için neler yapılması gerektiği konuşuldu.

ZONGUDAK

ETKİNLİKLERİMİZ

Trabzon Bölge Temsilcisi Fikri Bulut ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, Trabzon 
Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerindeki üye işçilere olan ziyaretleri sür-
dürdü. Fikri Bulut, işyeri temsilcileriyle birlikte, Ak Parti Trabzon İl Başkanı Adnan 
Günnar’ı da ziyaret ederek, geçici orman işçilerinin kadro talebini kendisine iletti 
ve bu konuda destek istedi.

Sinop Bölge Temsilcisi Nermin Yılmaz ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, bölge-
deki işyerleri ve yangın kulelerinde hizmet veren üyelere olan ziyaretlere devam 
etti. Ziyaretlerde, üyelerin sorun ve beklentileri gündeme geldi.

TRABZON SİNOP

Sakarya Bölge Temsilcisi Adem Öz ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üye işçilere olan ziyaretlere devam 
etti. Bu ziyaretlerde, üye işçilerin sorunları ve çözüm yolları üzerinde duruldu.

SAKARYA SAKARYA


