
Sayın Maliye Ba-
kanlığı yetkilileri!...

Orman Teşkilatımıza tahsis 
edeceğiniz hiç bir ilave ödenek, 
Balıkesir-Kepsut’ta veya Hatay’da 
birkaç gün içinde kaybettiğimiz bin-
lerce hektarlık orman varlığının de-
ğerinden daha fazla olamaz. Lütfen 
bakış açınızı değiştirin.
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Bir yangın ihbarı olduğunda, 
trafiğe uygun olmayan yol şart-
larında ve yangına acil müda-
hale telaşıyla sürülen arazözler 
kaza yaptığında, yürürlükteki 
trafik mevzuatına göre, arazöz 
sürücüsü de mutlaka kusurlu bu-
lunuyor. Bu durumda, yüzbin-
lerce lira değerindeki arazözün 
bedeli, senenin yarısında işsiz ve 
maaşsız kalan emekçilerin sırtına 
sarılıyor.

KASKOSUZ - ADALETSİZ 
ZİMMET

13. Sayfa 10. Sayfa

Sözleşmeyle; 1 Kasım 2010 
tarihinden önce işe girenlerin 
ücretine yıllık yüzde 7 zam alın-
dı. O tarihten sonra işe girenle-
rin ücretleri ise 100 ila 200 TL 
arasında iyileştirme yapılarak, 
skalaya oturtuldu. Aylık sosyal 
yardım paketi 344. 63 TL’ye 
ve günlük yemek parası da 
10.45 TL’ye yükseldi.

İSTANBUL AĞAÇ A.Ş. 
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

6. Sayfa

14 Ağustos 2013 tarihinde, 
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 
geçirdiği kalp krizi sonucu vefat 
eden İstanbul Bölge Başkanımız 
İlhan Genç, İstanbul-Sarıyer’e 
bağlı Derbent mahallesindeki 
Çamlıtepe Merkez Camii’nde 
ikindi namazını müteakip kılı-
nan cenaze namazının ardın-
dan, Sarıyer-Bahçeköy’deki Or-
mancı Mezarlığı’nda defnedildi.

İLHAN GENÇ’İ 
EBEDİYETE UĞURLADIK

Konfederasyonumuz Hak-İş’in Hükümet ile imzaladığı 
Çerçeve Protokolu ile; 1.100 TL altındaki ücretler bu raka-
ma çekildi, 1.850 TL altındaki ücretlere, bunu aşmayacak 
şekilde 200 TL iyileştirmeden sonra; birinci yıl yüzde 4+4, 
ikinci yıl yüzde 3+3 zam yapılması hükme bağlandı. Proto-
kole, TİS yetkisi mahkemede olan orman ve tarım emekçi-
lerimizin de yararlanması için özel hüküm kondu.

KAMU ÇERÇEVE PROTOKOLU TAMAM

FİRAVUN’A KARŞI 
MUSA’NIN YANINDAYIZ

YANDIK KÜL OLDUK

Bu yılın başından Temmuz ayı sonuna kadar çıkan 1.462 yan-
gında 3 bin 194 hektarlık orman alanı kül oldu. Ağustos başından 
itibaren; başta Balıkesir, Hatay ve Muğla olmak üzere, birçok 
bölgede çıkan büyük yangınlarda en az 5 bin hektarlık ormanımız 
daha yandı.

Mısır ve Suriye’deki zalim diktatörleri protesto ve mazlumlara des-
tek için Sıhhiye Meydanında yapılan mitingde, onbinlerce emekçi, 
gür sesle haykırdı: “Bir Musa gelir, dersini verir.”

Konfederasyonumuz Hak-İş’in Hükümet ile im-
zaladığı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçe-
ve Anlaşma Protokolu’nun imzalanmasının 
ardından, tarım ve orman emekçilerimizin 1 Ocak 
2013 tarihinden itibaren geçerli olacak toplu iş 
sözleşmeleri için, yetkimize karşı açılmış olan da-
vaların sonuçlanmasını bekliyoruz.

TİS’LER İÇİN YETKİ DAVASINI EKLİYORUZ

Hak-İş ve Memur-
Sen’e bağlı sendika-
lar, 1 Eylül Dünya 
Barış Günü’nde, 
Mısır ve Suriye’deki 
zulmü duyarsız kalan 
BM’yi protesto etti.

ZULÜM HER YERDE, BM NEREDE?

14. Sayfa
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Settar ASLAN
Genel Başkan

Orman yangınları bakımından talihsiz bir yıl geçiriyoruz. Senenin 
başından bu yana çıkan yangın sayısı ve yanan ormanlık alan miktarı, 
geçmiş yıllardaki ortalamanın hayli üzerinde gerçekleşti.

Orman Teşkilatımız ve yangın işçilerimiz, çıkan yangınlara olabildi-
ğince süratli ve etkili şekilde müdahale edebilmek için seferber olmuş 
durumda. Belki onların insanüstü mücadelesi olmasaydı, yanan or-
man alanı birkaç kat daha fazla olabilirdi.

Hepimizin amacı, mümkünse orman yangınlarını ‘çıkmadan ön-
lemek’; bu mümkün olmuyorsa, çıkan yangınları ‘en kısa zaman-
da’ ve ‘en az zararla’ söndürmek...

Evet, ülkemiz Akdeniz kuşağında bulunuyor. Ormanlarımızın yarı-
dan fazlası, ‘yangına çok hassas’ bölgelerde yer alıyor. Rüzgâr sert 
ve değişken yönlerden esiyor. Yangınların büyük çoğunluğu insan 
kaynaklı. Bazı yangınlar, aynı anda birden fazla noktadan başlıyor. 
Kimi yangınlar üzerinde ciddi bir ‘sabotaj şüphesi’ yer alıyor.

Tüm bunlar, orman yangınları konusundaki ‘eksi’lerimiz. Artı ha-
nemizde; Orman Teşkilatımızın teknolojiyi kullanmadaki istek ve uy-
gulamaları var. Geçmiş deneyimleri bilimsel yöntemlerle analiz etmek 
suretiyle, yangın söndürmede yeni ve etkili yöntemler geliştirme ye-
teneği var. Orman emekçilerimizin deneyim ve birikimlerini, fedakâr 
çabalarıyla birleştirme istekleri var.

Ve elbette, yapılması mümkün iken yapamadıklarımız bulunuyor. 
Bu ‘mümkün’lerin başında, ormanlarımıza hizmet edecek kadroların 
güçlendirilmesi konusu geliyor. Kimse kafasını kuma gömmesin; Or-
man Teşkilatımızın kadro takviyesine ihtiyacı bulunuyor. 22 milyon 
kilometrekarelik orman varlığına, çoğunluğu ‘yarım yıl’ çalıştırılan 
10 bin kadar emekçiyle hizmet verilemez.

Elbette devleti idare edenler, kamu kurumlarının yaptıkları işten 
sağlanan gelir ve katma değer ile bu uğurda yapılan harcamaları kar-
şılaştıracaktır. Hizmette verimliliği sağlamak için, ‘gelir’ ile ‘gider’ 
arasında bir denklem olması gerekir.

Fakat bazı hizmetler vardır ki, onların 
‘gider’ hanesini ölçmek mümkün olsa 
da, ‘gelir’ hanesini ölçemezsiniz. O hiz-
metlerin başında, ‘ormanlara verilen 
hizmet’ gelir. Orman Teşkilatımızın yıllık 
giderleri bellidir. ‘Gelir’lerinin de bir kıs-
mı bilinir. Ama o ‘gelir’lerin hepsini bil-
mek mümkün değildir. Çünkü hiç kimse, 
soluduğumuz temiz havanın ve içtiğimiz 
sağlıklı suyun değerini hesaplayamaz. İşte 
o temiz havayı ve lezzetli suyu, bir türlü ‘gelir’ hanesine yazamasak 
da, ormanlarımıza borçluyuz.

O halde, ormanlarımız için yaptığımız yatırımları, verdiğimiz emek-
leri, harcadığımız paraları ‘gelir-gider denklemi’ içinde kurgulamaktan 
vazgeçelim. Ormana yapılan yatırım, ülkenin geleceğine ve yaşam ka-
litesine yapılan yatırımdır. Ve bir ‘uygar ülke tavrı’dır.

Bu gerçeği kavramak için, daha ne kadar ormanımızı feda etmemiz 
lazım? 

Ülke ormanlarına hizmet eden emekçilerin ‘Genel Başkanı’ sıfa-
tıyla, buradan tüm siyasî ve bürokratik sorumlulara bir kez daha çağ-
rı yapmak istiyorum: Orman Teşkilatımızın en az 10 bin ilave 
kadroya ihtiyacı var. Bu da yetmez; tüm orman emekçileri-
mizin, yılın yarısında değil, tamamında çalıştırılması lazım. 
Bu bir lütuf veya sosyal koruma önlemi değil; tam tersine, ormanları-
mızın hizmet ihtiyacıdır.

Sayın Maliye Bakanlığı yetkilileri!...

Orman Teşkilatımıza tahsis edeceğiniz hiç bir ilave öde-
nek, Balıkesir-Kepsut’ta veya Hatay’da birkaç gün içinde 
kaybettiğimiz binlerce hektarlık orman varlığının değerinden 
daha fazla olamaz. Lütfen bakış açınızı değiştirin.

DAHA NE KADAR ORMAN YANMALI?

ASRIN İNSANINDA YOK, YOK!Şiir
Duanın özü ubudiyettir,
Kulluk nedir bilen yok.

Bu dünyada kula kulluk edenler,
Yüzünü dönecek Kıblesi yok.

Mazlum hakkı yiyenler,
Yatacak yeri yok.

Şu dünyanın üç yüzü var,
Hangi yüze baktığını bilen yok.

Mazlumun âhı çıkmış arş-ı âlâya
Koptu kopacak kıyamet, sabır yok.

Gıybet-dedikodu ziynet olmuş,
Dar ağacından haberi yok.

Gemisini kurtaran kaptan olmuş,
Pusula nedir bilen yok.

Kardeş, akraba, eş, dost yılan olmuş,
Zehrini kusan yok.

İnsanlık bitmiş,
Dönüp ardına bakan yok.

Nerde sabah, orda akşam,
Yarından haber yok.

Bir Fatiha gönderir, kırık Yasin ister,
Özünde İhlâs yok.

Ey İnsan! Senin Fatiha’n sende kalsın,
Aman deyim! Bende kırk Yasin yok.

İman bir intisabdır, bir nurdur,
Nur’umu kaybettim, görenim yok.

Yirmi üçüncü söz, koyun kefenime,
Kalkarım bir gün, başka dostum yok.

Adıyaman’ın tepesinde bir gül,
Yüzün hep gülsün, sana sözüm yok.

Dünya dönüyor mahşer alanında,
Oraya uçacak biletim yok.

Annan babam dahi gitmiş, bir ben kalmışım,
Şu gurbette, şafak sayan yok.

Emanet-i Kübrayı omzuna almış,
Dünya’ya gelmiş sırtından atmış,

Kalbini, ruhunu yok saymış,
Elbet hesap sorulacak, unutma ki; yok olmak, yok!

Kimi biriktirir mal mülk, kimisi sevap,
Yoksa, Rıza-yı İlahi, ikisi de olmuş harap.
Eğer Yaradan’ın; “Senden razıyım” derse,

İstersen, atla Cehenneme daha da ötesi yok.

İşte o zaman zebaniler dahi olur gerçek dostum,
Karanlık dehlizler de, olur benim mehtabım,

Gönlüm, gül gülistanlık ise,
Varın gidin yolunuza, daha da bana ölüm yok.

Dönüp ardına bakan namerttir,
Tek kurtuluşum, bir tek bilettir,

Cennetiniz dahi sizin olsun,
Daha da oyalanmaya gerek yok.

Nihayetsiz aciz ve fakirdir,
Bunca isyanın sebebi nedir,

Bedenim yorgun, ruhum yorgun, aklım yorgun,
Söz söyleyecek mecalim yok.

Meydan okumam; tek dişi kalmış canavara,
Namerttir, kahpedir ona uyana,

Ey insan oğlu insan, uyan artık uyuma!
Dişi dahi kırıldı, kafası yok.

Mehmet KORKMAZ
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ZULÜM HER YERDE, BM NEREDE?

Hak-İş ve Memur-Sen’e bağlı sendikalar, 1 Eylül Dünya Barış 
Günü’nde, Mısır ve Suriye’deki zulmü duyarsız kalan BM’yi protesto etti.

Hak-İş ve Memur-Sen Konfederasyonları ile bağlı sendikaların yö-
netici ve üyeleri, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla, Ankara’daki 
BM Binasına siyah çelenk bırakarak protesto eylemi yaptı.

BM önünde toplanan yüzlerce işçi-memur ve sendika yöneticisi, Mı-
sır ve Suriye’deki insanlık dışı zulümler karşısında duyarsız davranan 
BM’yi, atılan slogan ve taşınan pankartlarla protesto etti. 

Hak-İş ve Memur-Sen adına hazırlanan ortak bildiri, Memur-Sen 
Genel Sekreteri Günay Kaya tarafından okundu. Yeryüzündeki tüm 
diktatörlerin, insanlık vicdanında ağırlaştırılmış müebbede mahkûm 
edildiği belirtilen bildiride, Mısır’da demokrasi ve millet iradesine karşı 
yapılan darbe ve Suriye’de sivillere yönelik kimyasal gazlı katliam-
lar ile Filistin, Arakan ve Doğu Türkistan’da devam eden zulümler 
karşısında Avrupa ve ABD’nin sergilediği duyarsız veya destek veren 
tavır eleştirilerek, “Ortadoğu’da, Kuzey Afrika’da ve dünyanın dört bir 
yanında vahşet yaşanırken, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diğer 
uluslararası örgütler yalnızca ‘ölü sayıcılığı’ yapıyor.” denildi.

Daha sonra, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Hak-
İş Genel Başkanı Mahmut Arslan tarafından BM Genel Sekreteri Ban 
Ki-Moon’a hitaben yazılan mektup, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Toruntay tarafından okundu. Mektupta; Suriye, Mısır, Afga-
nistan, Myanmar, Irak, Doğu Türkistan, Filistin ve diğer ülkelerde ya-
şanan vahşet ve katliamın durdurulması için BM’ye çağrı yapılarak, 
“Hak-İş ve Memur-Sen olarak, Dünya Barış Günü’nde tüm mazlum 
uluslara huzur ve güven içinde ‘yaşanabilecek barış dolu bir dünya’ 
diliyoruz.” denildi.

Hak-İş ve Memur-Sen yöneticileri daha sonra BM Binası girişine 
siyah çelenk bıraktı.
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Anız yakma, söndürülmeden atılmış sigara izmariti, piknik ateşi, yıl-
dırım düşmesi, cam kırıklarının güneş ışığını odaklaması, yüksek geri-
lim hattı arkları, çöplük yanmaları ve kundaklama... Çoğunluğu insan 
kaynaklı nedenlerle başlayan orman yangınları, akciğerlerimiz olan 
ormanlarımızı kül ediyor.

2003-2012 arasındaki dönemde çıkan 21.530 yangında, toplam 87 
bin hektar orman varlığımız kül olmuştu.  
Yıllık ortalama kayıp 8-9 bin hektar arasında gerçekleşmişti. Bu yıl çı-
kan büyük yangınlar yüzünden, geçmiş 10 yıllık kayıpların yıllık ortala-
masından daha fazla orman alanı kül oldu. Özellikle Akdeniz kuşağın-
da hava sıcaklığının 40 derecelere varması, nem oranının sık sık yüzde 
25’in altına düşmesi ve şiddetli rüzgâr, orman yangınlarını tetikleyen 
ve büyüten en önemli unsurlar oldu.

YANDIK KÜL OLDUK
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Ormanlarımız için talihsiz bir ‘yangın mevsimi’ geçiriyoruz. Bu yı-
lın başından Temmuz ayı sonuna kadar çıkan 1.462 yangında 3 bin 
194 hektarlık orman alanı kül oldu. Ağustos başından itibaren; başta 
Balıkesir, Hatay ve Muğla olmak üzere, birçok bölgede çıkan bü-
yük yangınlarda en az 5 bin hektarlık ormanımız daha yandı.

Yangınlar, Ramazan ayı 
ve Ramazan Bayramı bo-
yunca da aralıksız sürdü. 
Bayramın birinci günü 21, 
ikinci günü 28 ve üçüncü 
günü 34 yangın çıktı. Bu 
yüzden, neredeyse bütün 
yurt sathında görev yapan 
yangın emekçileri, Ramaza-
nı ve Bayramı fiilen yangın 
mücadelesiyle geçirdi. 

Büyük çoğunluğu yılda 5 
ay 29 gün çalıştırılan, yan-
gın mücadele ekiplerinde 
görevli orman emekçile-
ri, mesailerinin neredeyse 
tamamını dağda yangın 
nöbeti tutmakla geçiriyor. 
Yangın mevsimi boyunca 
evlerine nadiren gidebilen 
bu emekçiler, günün 24 sa-
atinde ormanla ve yangınla 
iç içe yaşıyor. Ailelerini ve 
çocuklarını haftalarca gör-
meyen Ateş Savaşçıları, 
yangın başladığındaysa, 
günlerce süren uykusuz ve 
aç-susuz bir mücadele yü-
rütüyor. Son derece tehli-
kelerle dolu olan bu müca-
delede, zaman zaman can 
kayıpları da yaşanıyor. 

Nitekim bugüne kadarki 
yangın mücadelelerinde, 
147 Ateş Savaşçısı şehit 
oldu.

Ölüm dâhil her türlü riski ve zahmeti göğüsleyen Ataş Savaşçılarının 
tek isteği, yılın 12 ayında kadrolu olarak çalışabilmek ve evlerine yıl 
boyunca ekmek götürebilmek...

Son birkaç hafta içinde çıkan ve 10 hektardan fazla orma-
nın kül olduğu yangınlar şunlar:

Yangın Mahalle: Çıkış Tarihi:   Yanan Orman Alanı:

Gelibolu/Çanakkale   29 Temmuz 100 hektar

Kepsut/Balıkesir 31 Temmuz 1.500 hektar

Odunpazarı/Eskişehir 31 Temmuz 15 hektar

ODTÜ/Ankara 30 Temmuz 23 hektar

Muğla (değişik ilçeleri) 20-31 Temmuz 500 hektar

Muğla (değişik ilçeleri) 20-31 Temmuz 500 hektar

Urla/İzmir 3 Ağustos 40 hektar

Kargı/Çorum 3 Ağustos 30 hektar

Hatay 5 Ağustos 2.000 hektar

Ödemiş/İzmir 5 Ağustos 50 hektar

Bilecik 6 Ağustos 30 hektar

Yenice/Çanakkale 8 Ağustos 100 hektar

Tunceli 8 Ağustos 10 hektar

Ermenek/Karaman 8 Ağustos 10 hektar

Kumluca/Antalya 8 Ağustos 15 hektar

Tavşanlı/Kütahya 9 Ağustos 10 hektar

Odunpazarı/Eskişehir 11 Ağustos 10 hektar

Uşak 11 Ağustos 10 hektar

Demirci/Manisa 12 Ağustos 10 hektar

Şırnak 13 Ağustos 10 hektar

Çorum 13 Ağustos 40 hektar

Kuyucak/Eskişehir 14 Ağustos 10 hektar

Afyonkarahisar 16 Ağustos 25 hektar

Manavgat/Antalya 17 Ağustos 50 hektar

Dalaman/Muğla 18 Ağustos 265 hektar

Kırıkkale 20 Ağustos 30 hektar
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   Hak-İş Yönetim Kurulu üyeleri ile Hükümet adına Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve Kamu İşveren Sendikaları Genel 
Sekreterleri arasında imzalanan Çerçeve Protokoluna göre; öncelikle 
brüt 1.100 TL’nin altında olan ücretler 1.100 TL’ye yükseltildi. Sonra, 
1.850 TL’nin altındaki ücretlere, 1850 TL’yi geçmemek üzere 200 TL 
iyileştirme yapıldı. Bu iyileştirmelerden sonra, ücretlere; birinci yılın 
ilk 6 ayı için yüzde 4 ve ikinci 6 ayı için de yüzde 4 oranında zam ya-
pıldı. İkinci yılın her iki 6 aylık dilimlerinde de yüzde 3’erlik zam veril-
mesi hükmü benimsendi. Ancak enflasyon oranı ikinci 6 ay sonunda 
zam oranını aşarsa, aradaki fark, ikinci yıl zamlarına ilave edilecek.

Ücretlerde yapılan artışlar, ücrete bağlı olmayan maktu ödemelere 
de aynı oranda yansıtıldı. Biten sözleşmelerde 155.58 ile 158.58 TL 
arasında olan sosyal yardımlar, brüt 180 TL’ye yükseltildikten sonra 
oluşacak rakama, birinci ve ikinci yılın zam oranlarının uygulanması 
da protokole bağlandı.

Hükümet ile Türk-İş arasında yapılan protokolden ayrı olarak, Hak-
İş’in imzaladığı protokolde, yetki ihtilafı devam eden işyerleri için de 
özel hüküm konuldu. Türk-İş’e üye sendikaların sözleşmelerine de 
emsal niteliğindeki bu hükme göre; yetki ihtilafı nedeniyle TİS müza-
kerelerine başlanamayan işyerleri için de, Çerçeve Protokolu hüküm-
leri uygulanacak.

Buna göre; Tarım-İş Sendikası’nın itirazı nedeniyle müzakerele-
rine başlanamayan TİGEM’de ve hiç üyesi olmamasına rağmen T. 
Orman-İş Sendikası’nın itirazı nedeniyle müzakeresine başlanamayan 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’nde çalışan 
üyelerimize de protokolun öngördüğü ücret zamları, imza tarihinden 
ileriye doğru uygulanıyor. Yargıdaki TİS yetki davaları sonuçlandık-
tan sonra, Öz Orman-İş, Kamu İşveren Sendikası ile toplu iş sözleş-
mesi masasına oturacak ve sözleşmenin bütün hükümleri ayrıca mü-
zakere edilecek.

Bu arada, Çerçeve Protokoluna, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile 
Orman Genel Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimiz için ayrıca bir özel 
daha hüküm kondu. Buna göre; geçmiş yıllarda yevmiyeleri eksik he-
saplanan ve dava açmayan üyelerimize, Yargıtay kararları çerçeve-
sinde hesaplama yapılarak, alacaklarının ödenmesi yönünde Toplu İş 
Sözleşmesinde hüküm tesis edilecek.

KAMU ÇERÇEVE PROTOKOLU TAMAM

TARIM-ORMAN EMEKÇİLERİ İÇİN 
ÖZEL HÜKÜM
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FİRAVUN’A KARŞI MUSA’NIN YANINDAYIZ
   Mısır ve Suriye’deki zalim diktatörleri protesto ve mazlumlara des-

tek için Sıhhiye Meydanında yapılan mitingde, onbinlerce emekçi, 
gür sesle haykırdı: “Bir Musa gelir, dersini verir.”

Konfederasyonumuz Hak-İş ve bağlı sendikaları ile Memur-Sen 
Konfederasyonu, MAZLUMDER ve Anadolu Gençlik Derneği’nin, 
Mısır ve Suriye’de yaşanan katliamları protesto etmek ve demokrasi 
yanlılarına destek vermek amacıyla Ankara’nın Sıhhiye Meydanı’nda 
düzenlediği miting, onbinlerce vatandaşın buluşmasına sahne oldu.

24 Ağustos 2013 günü yapılan mitinge, Ankara’daki işçi ve memur 
emekçilerin yanısıra, Türkiye’nin dört bir yanından otobüslerle gelen 
onbinlerce işçi-memur katıldı. Öz Orman-İş de, Hak-İş üyesi diğer kar-
deş sendikalarla birlikte, mitinge geniş bir katılım gösterdi. Öz Orman-
İş Genel Başkanı Settar Aslan, Genel Mali Sekreter Ali Bilgin, Genel 
Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya ve Genel Mevzuat-Araştırma 
Sekreteri Mehmet Çelik de mitinge katıldı.

Miting’de; Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Ahmet Gündoğdu, MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet 
Faruk Ünsal ve İhvan-ı Müslimin teşkilatının Türkiye Temsilcisi Ahmet 
Yusuf birer konuşma yaptı. Konuşmalarda, Mısır ve Suriye’deki dikta 
yönetimlerin mazlum ve sivil halka karşı uyguladığı şiddet ve katliam-
lar tel’in edilerek, zulmü destekleyen veya seyreden ABD, AB ve Batılı 
ülkelerin yanısıra, dikta rejimlere destek veren Ortadoğu’daki despot 
idareler protesto edildi.
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İLHAN GENÇ’İ EBEDİYETE UĞURLADIK
Balıkesir’de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat 

eden İstanbul Bölge Başkanımız İlhan Genç, 
Sarıyer-Bahçeköy’deki Ormancı Mezarlığı’nda 
defnedildi.
Öz Orman-İş İstanbul Bölge Başkanı İlhan 

Genç (49), 14 Ağustos 2013 tarihinde, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 
geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Merhum Genç, 15 Ağustos 2013 
günü İstanbul-Sarıyer’e bağlı Derbent mahallesindeki Çamlıtepe Mer-
kez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının 
ardından, Sarıyer-Bahçeköy’deki Ormancı Mezarlığı’nda defnedildi.
Cenaze törenine; Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-

İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Genel Başka-
nı Settar Aslan, Öz Orman-İş Genel Yönetim Kurulu üyeleri, 

Hak-İş’e bağlı sendikaların İstanbul ve çevre illerdeki şube 
yöneticileri, bölgedeki orman işletme müdürleri ve şef-
ler ile merhumun ailesi, yakınları ve orman emekçileri katıldı.

Merhum İlhan Genç, 3 Ocak 1964’te Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı 
Çakırüzüm köyünde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Göle’de 
okudu. Askerlik dönüşü 1 Temmuz 1986’da İstanbul Orman Bölge 
Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. 

Öz Orman-İş’in İstanbul örgütlenmesinde etkin şekilde görev alan 
Genç, son 3 yıldır da Öz Orman-İş İstanbul Bölge Başkanlığı görevini 
yürütüyordu. İlhan Genç, evli ve 4 çocuk babasıydı.
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Trafik kazası sonucu vefat eden Bolu Orman İşletme Müdürlüğü ça-
lışanı üyemiz Ayhan Yurt’un sigorta tazminatı varislerine ödendi.

Üyemiz Ayhan Yurt, 6 Mayıs 2013 tarihinde geçirdiği trafik kazası 
sonucu vefat etmişti. Merhum üyemizin eş ve çocuklarına yapılan si-
gorta ödemesi için, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü İhale Salonu’nda 
28 Ağustos 2013 günü bir tören düzenlendi. Törene, Genel Sekrete-
rimiz Bayram Ayaz, Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, Bolu Orman 
Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Özacar, Bolu Bölge Temsilcimiz İsmet 
Yılmaz ve Bölge Yönetim Kurulu üyelerimiz, Orman Bölgedeki şube 
müdürleri, işletme müdürleri, işyeri temsilcileri ile merhumun mesai 
arkadaşı olan işçi ve memurlar katıldı.

Törende, Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Özacar ve 
Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin birer konuşma yaptı. Ali Bilgin ko-
nuşmasında, iş ve trafik kazalarının her yıl binlerce can aldığını ha-
tırlatarak, “Trafik kazalarında kaybettiğimiz canlar bakımından, ne-
redeyse dünya şampiyonu haline geldik. Teröre verdiğimiz canları 
önemserken, trafik kazalarına verdiğimiz kurbanları önemsemez gibi 
davranıyoruz. Oysa, sebep ne olursa olsun, kaybettiğimiz ‘can’dır ve 
her can bizim için önemlidir.” dedi.

Öz Orman-İş’in trafik ve iş kazalarını önleme konusunda üyeleri-
ni bilgilendirmek üzere onlarca eğitim semineri yaptığını anlatan Ali 
Bilgin, “Önleme çabalarına ilave olarak, kazalar meydana geldiğinde 
yapılması gereken ödevlerimiz bulunmaktadır. Vefat eden bir üyemizi 
geri getiremeyiz, fakat onun geride bıraktığı emanetlerine sahip çıka-
biliriz. Öz Orman-İş Sendikası olarak, bunun için 28 bini aşkın üye-
mizin tamamını 2,5 yıldır Grup Ferdi Kaza Sigortası ile sigortaladık. 
Sigorta primlerinin tamamını sendikamızın kasasından ödedik. Bu 
uygulama, sendikamızın insana ve üyelerine bakışını en güzel şekilde 
yansıtmaktadır.” şeklinde konuştu.

Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Özacar da, Öz Orman-
İş’in üyelerine sigorta yaptırmasının güzel bir hizmet olduğunu belirte-
rek, bundan dolayı sendika yönetimini kutladı.

Konuşmalardan sonra, merhum Ayhan Yurt’un kaza sigortası be-
delinin çeki, Genel Sekreterimiz Bayram Ayaz tarafından, merhumun 
kızları Yasemin ve Ebru ile oğlu Samet adına anneleri Neslihan Yurt 
takdim edildi.

BOLU’DA MERHUM ÜYEMİZ İÇİN SİGORTA ÖDEMESİ YAPILDI
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HAK-İŞ’TEN BASINA İFTAR

Hak-İş’in gelenekselleşen iftarında, Yönetim Kurulu üyeleri, Anka-
ra’daki gazete, ajans ve televizyonların çalışma hayatı muhabirleri ve 
bağlı sendikaların basın müşavirleriyle bir araya geldi.
Ankara Dedeman Otel’deki iftara, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Ars-

lan, Genel Başkan Yardımcıları Settar Aslan, Mehmet Şahin ve Mus-
tafa Toruntay ile Genel Sekreter Dr. Osman Yıldız ve Konfederasyona 
bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri katıldı.
Genel Başkan Arslan, iftar sonrasında gazetecilerin; Hükümet ile de-

vam eden kamu kesimi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, işsizlik ve iş-
sizlik sigortası fonunun kullanımı, kıdem tazminatı fonu, kayıtdışı işçi 
çalıştırma, taşeronluk ve geçici işçilerin kadro sorunu gibi konulara dair 
sorularını cevaplandırdı.
100 bin sözleşmeli personelin memur kadrosuna geçirilmesini olum-

lu karşıladıklarını belirten Arslan, “Ancak kamunun ihtiyacı olan işçi 
kadrolarında ciddi açıklar var. Kamudaki boş işçi kadrolarının acilen 
doldurulması lazım. Taşeron uygulamaları,  yeni sorunları ortaya çıkar-
tıyor. Kamuda, mutlaka kadrolu işçi alımının önünün açılması gereki-
yor. Kamudaki geçici işçiliğin mutlaka kaldırılması ve bu işçilere kadro 
verilmesi gerekiyor.” diye konuştu.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı iştiraki olan İstanbul Ağaç A.Ş. 
işyerinde çalışan üyelerimizin toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar başkanlığındaki Öz Orman-İş heye-
ti ile İstanbul A.Ş.’yi temsil eden Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası 
(MİKSEN) heyeti arasında 5 Ağustos 2013 tarihinde yapılan son tur mü-
zakerede varılan mutabakatla imzalanan sözleşme 1 Mart 2013-28 Şubat 
2014 tarihlerini kapsayacak şekilde bir yıllık olarak bağıtlandı.

Sözleşmeyle; 1 Kasım 2010 tarihinden önce işe girenlerin ücretine yıllık 
yüzde 7 zam alındı. O tarihten sonra işe girenlerin ücretleri ise 100 ila 200 
TL arasında iyileştirme yapılarak, skalaya oturtuldu.

Sözleşmeyle, işçilere ödenen aylık sosyal yardım paketi 344. 63 TL’ye 
ve günlük yemek parası da 10.45 TL’ye yükseldi. Ayrıca evlenme, eğitim, 
doğum, ölüm ve doğal afet yardımları da değişen oranlarda artırıldı. Eğitim 
yardımı; ilköğretimdekiler için 209.77,  ortaöğretimdekiler için 245.10 ve 
yükseköğretimdekiler için 368.18 TL’ye yükseldi. Ramazan yardımı 123 TL 
olurken, giyecek yardımı da yazlık 245 ve kışlık 297 TL olarak belirlendi.

İSTANBUL AĞAÇ A.Ş. SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

ODUN KESME YARIŞMASI SONUÇLANDI
Timbersports Odun 

Kesme Yarışması’nda 
şampiyonluk ipini 
Adana Orman Bölge 
Müdürlüğü ekibimiz 
göğüsledi. 

Yarışmanın finali, 
Bolu Orman Bölge 
Müdürlüğü Aladağ 
Eğitim Merkezi’nde 
14 Ağustos 2013 ta-
rihinde yapıldı. Fi-
nalde; İzmir, İstanbul, 
Amasya, Ankara, 
Adana ve Isparta or-
man bölge müdür-
lüklerini temsil eden 
takımlar yarıştı. Yarış-
mada birinciliği Ada-
na OBM ekibi kaza-
nırken, Ankara OBM 
ekibi ikinci, Isparta 
OBM ekibi de üçüncü 
oldu. Şampiyon olan 

Adana Bölge Müdürlüğü takımının dört yarışmacısına ödül olarak bi-
rer Stihl marka motorlu testere hediye edilirken, Ankara ve Isparta 
takımlarına da kupa ve madalya verildi.

Yarışmayı; Orköy Daire Başkanı Sırrı Köstereli, Daire Başkan Yar-
dımcısı Musa Kaya ve Bolu Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin ile 
Bölge Müdürlüğü yöneticileri ve orman emekçileri de izledi.

Yarışmada üçüncülüğü elde eden Isparta OBM takımında yer alan 
üyelerimiz Adem Akçin, İsa Gümüş, Cengiz Uçan ve Metin Şefik, Böl-
ge Müdürü Mustafa Değirmenci’yi makamında ziyaret ederek kazan-
dıkları kupayı kendisine takdim ettiler.
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     Genel Olarak Ücret:

İşverenin ücret ödeme borcu, işçinin iş görme edimi karşısında işve-
renin iş akdinden doğan temel borcudur. Ücret iş akdinin öncelikli ve 
asli unsurudur. Yani, ücret olmaksızın, geçerli bir iş sözleşmesinin varlı-
ğından bahsedilemez. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 55. maddesi-
ne göre de; ücretin emeğin karşılığıdır. 4857 sayılı İş Kanunu da işçinin 
ücretini düzenlerken aynı zamanda bunu hem işverenlere hem üçüncü 
kişilere hem de işçinin kendisine karşı koruma altına almıştır. 

Kanunun 32. maddesinin birinci fıkrasına göre; ücret bir iş karşılığında 
işçiye ödenen meblağdır. Ancak, kanun bazı özel hallerde de işçinin ça-
lışması olmaksızın kendisine ücret ödenmesine hükmetmiştir. Bu haller; 
işçilerin zorlayıcı nedenlerle çalışamadığı günler, hafta tatilleri, ulusal ve 
dinî bayram günleri ve yıllık ücretli izinlerdir.

Ücretin Ödenme Şekli:

İş Kanununun 32. maddesine göre; ücretin para ile ödenmesi gerek-
mektedir. Yani, para dışında mal şeklinde veyahut bono, kupon veya se-
netle ödenmesi mümkün değildir. Ücretin aynî bir biçimde ödenmesinin 
mümkün olmadığından bahsettik. Ancak, işçinin temel ücreti dışında 
kendisine sağlanan yan menfaatler, ücret eklerinin bu şekilde ödenmesi 
mümkündür. İşveren kendisinden kaynaklanan bir nedenle aynî ödeme-
yi (örneğin; ayakkabı- elbise temini gibi) yerine getiremiyorsa bunu para 
ile ödemek zorundadır. Nitekim, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bir kararında 
ayakkabı ve elbise borcunu ifa etmeyen işvereni, rayiç bedele göre öde-
me yapmaya mecbur tutmuştur. 

Kural olarak ücret, Türk parasıyla ödenir. 

Türk Borçlar Kanununun 407. maddesi işçinin ücretiyle ilgili olarak 
önemli bir düzenleme yapmıştır. Buna göre; işveren işçiye ücret öde-
mesini, örneğin kendi işyerinde üretilen veya satılan ürünleri satın alma 
koşuluna bağlayamaz. Kısacası kanun, ücretin işveren lehine kullanılma-
sını yasaklamıştır. 

Ücretin Avans Olarak Ödenmesi:

İşçiler bazı durumlarda ücretin ödenme zamanı (genellikle ay sonu) 
gelmeden işverenden ücret talep etmek zorunda kalabilirler. Ücretin 
avans olarak ödenmesi bahsi İş Kanunu’nda düzenlenmemekle beraber 
Türk Borçlar Kanunu’nda bu konuda özel bir düzenleme mevcuttur. 

Buna göre,  işçinin işverenden 
avans talep edebilmesi için bazı 
şartların bir araya gelmesi gerekir. 
Öncelikle işçinin zorunlu bir ihtiyacı 
hâsıl olmalıdır. İkinci olarak ise, iş-
veren hakkaniyet gereği bu mebla-
ğı ödeyebilecek durumda olmalıdır. 
Nihayet, işçi o güne kadarki çalış-
masıyla yaptığı iş oranında avans 
tutarı talep edebilir. 

Ücretin Güvencesi: 

a) Ücretin Haczedilememesi:

İşçinin aylık ücretinin ancak dörtte biri haczedilebilir. Bundan fazlası 
haczedilemez. Ancak İş Kanunu bu hükme bir istisna tanımıştır. O da 
nafaka alacaklarıdır. Buna göre, işçinin ücretinden nafaka borçlarının 
ödenmesinde herhangi bir haciz sınırlandırılması söz konusu değildir. 

Yargıtay’ın 1.20.2002 tarih ve 17994/19301 Esas ve Karar sayılı kararı 
uyarınca; “Ücretten sayılan ikramiye, toplu iş sözleşmesi farkı ve nema-
nın dörtte biri; ancak ücret niteliği taşımayan ihbar ve kıdem tazminatı-
nın tamamı haczedilebilir.”

b) Ücretin Takas Edilememesi:

Türk Borçlar Kanunu uyarınca “İşveren işçiden olan alacağı ile ücret 
borcunu işçinin rızası olmadıkça takas edemez. Ancak, işçinin kasten se-
bebiyet verdiği yargı kararıyla sabit bir zarardan doğan alacaklar, ücre-
tin haczedilebilir kısmı kadar takas edilebilir.”

O halde kural işçinin ücretinin takas edilememesidir. Ancak, işçinin 
rızası olursa takas yapılabilir. İşçinin rızasının olduğu hallerde ücrette 
herhangi bir sınırlama olmaz. Yani rızası varsa tamamı da takasa konu 
olabilir. 

İşçinin rızası olmaksızın ücretin takas edilebilmesi için ise iki koşulun 
bir araya gelmiş olması gerekir. Birincisi; işçinin işverene kasten bir zarar 
vermesi; ikinci koşul ise takasın ücretin ancak ve ancak dörtte bir kısmıy-
la sınırlandırılmasıdır. Ayrıca ücretin takas edilebilmesi için zararın işçi-
nin kasıtlı davranışıyla oluştuğunun yargı kararıyla kesinleşmesi gerekir.

4857 SAYILI İŞ KANUNU UYARINCA ‘ÜCRET’
Hukuk Köşesi\

Berna ÖZTÜRK
Öz Orman-İş Avukatı

Konfederasyonumuz Hak-İş’in Hükümet ile imzaladığı Kamu Top-
lu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolu’nun imzalan-
masının ardından, tarım ve orman emekçilerimizin 1 Ocak 2013 tari-
hinden itibaren geçerli olacak toplu iş sözleşmeleri için, yetkimize karşı 
açılmış olan davaların sonuçlanmasını bekliyoruz.

T. Orman-İş’in, orman emekçilerinin toplu iş sözleşmesiyle ilgili Öz 
Orman-İş’in yetkisine karşı açtığı ve Ankara 2. İş Mahkemesi’nde 
görülen davanın üçüncü duruşması, 3 Haziran 2013 tarihinde yapıl-
mıştı. Bu duruşmada mahkeme hâkimi, bilirkişi raporunun hazırlanıp 
mahkemeye sunulması için, dosyanın kapsamlı olmasını ve araya gi-
ren Adli Tatili (20 Temmuz-1 Eylül tarihleri arası) dikkate alarak, bir 
sonraki duruşmayı 20 Eylül 2013 tarihine ertelemişti.

Orman Teşkilatında çalışan 25 bin dolayındaki orman emekçileri-
mizin tamamı Öz Orman-İş üyesi bulunuyor. Öz Orman-İş’in yetki 
tespitine itiraz eden T. Orman-İş’in ise Orman Teşkilatında üyesi bu-
lunmuyor. Buna rağmen, adı geçen sendika, sırf orman emekçileri-
nin toplu sözleşmesini geciktirmek ve onları cezalandırmak amacıyla, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Öz Orman-İş lehine verdiği 
yetki tespitine karşı dava açmıştı.

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

TİGEM’lerde çalışan 2.500 işçinin Toplu İş Sözleşmesi için Öz 
Orman-İş lehine çıkan yetki tespiti aleyhine, Tarım-İş tarafından 10 
Ocak 2013 tarihinde dava açılmıştı. Ankara 6. İş Mahkemesi, 15 Tem-
muz’daki duruşmada bilirkişi raporu gelmediğinden dolayı, araya gi-
den adlî tatil ve tarafların rapora yapacağı itirazı da dikkate alarak, bir 
sonraki duruşma için 6 Kasım 2013 tarihine gün vermişti.

Öz Orman-İş Genel Yönetim Kurulu, Konfederasyonumuz Hak-İş’in 
Hükümet ile imzaladığı ‘Çerçeve Protokolu’na, yetki tespiti mah-
kemede olan Orman ve TİGEM emekçilerinin de yararlanması için 
özel hüküm konulduğunu hatırlatarak,  malum sendikaların haksız ve 
gereksiz itirazları yüzünden tarım-orman emekçilerinin mağdur edil-
mesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

TİS’LER İÇİN YETKİ DAVASINI BEKLİYORUZ
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Bir önceki sayımızda kadının veyahut aile bireylerinden herhangi 
birinin maruz kalabileceği kötü muamele veya şiddet karşısında neler 
yapabileceği konusunda kalmıştık. İşte bu yazımızda ne gibi haklara 
sahip olduğumuzu ve neler yapmamız gerektiğini tartışacağız. 

KADINA KARŞI ŞİDDETİN BOYUTLARI
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmî kayıtlarına göre, Şubat 2010- 

Ağustos 2011 arasındaki 19 ayda 78 bin 488 aile içi şiddet vakası 
yaşandı. Bu da, kayıtlara geçen haliyle her 10 dakikada bir aile içi 
şiddet olayının yaşandığı anlamına geliyor. Milliyet Gazetesi’nin Mart 
2012’de yaptığı bir ankete göre evli veya boşanmış her 100 kadından 
47’si eşinden fiziksel şiddet gördüğünü söylüyor. Ankete katılan evli 
kadınların yüzde 45,9’u, boşanmış/eşi vefat eden kadınların ise yüzde 
57,9’u eşinden şiddet gördüğünü belirtiyor. 

YALNIZ DEĞİLSİN…
Şiddete uğrayan kişilerin talep edebilecekleri tedbirler vardır. Bu ted-

birlerin neler olduğunu öncelikli olarak 6284 Sayılı Ailenin Korunması 
ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun düzenlemektedir. 
Öncelikle şiddete uğrayan kadın en yakın semt karakoluna giderek 
şikâyetçi olabilir ve koruma talep edebilir. Karakolun yapacağı ilk şey 
kadını mutlaka güvenli bir ortama almak ve derhal Sosyal Hizmetlere 
haber vermektir. Kolluk kuvvetleri (polis-jandarma) bu yükümlülükle-
rini yerine getirmeyerek sizi eve geri dönmeye ikna etmeye çalışıyorsa 

talebinizi yazılı olarak karakola sunmalı, reddedilecekse yazılı olarak 
reddedilmesini istemelisiniz.  Karakol sizi hastaneye sevk ettiğinde 
muayene sonucuna göre mutlaka darp raporu alın.

Bunların dışında, kanun; şiddet mağdurları için koruyucu ve önleyi-
ci tedbirler olarak ikili bir koruma sistemi öngörmüştür. Koruyucu ted-
birler mülki amir (vali, kaymakam) veya hâkim tarafından verilir. Yani 
şiddet mağduru (kadın) koruyucu tedbirler için mahkemeye gitmeye 
gerek olmaksızın, valilik veya kaymakamlık makamlarına doğrudan 
doğruya başvurabilir. Önleyici tedbirlere ise hâkim hükmetmektedir. 
Bu tedbirlere örnek olarak; 1) Kendisine ve gerekiyorsa beraberinde-
ki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma 
sağlanması; 2) Geçici maddî yardım yapılması; 3) Hayatî tehlikesi 
varsa geçici koruma sağlanması; 4) Kişinin işyerinin değiştirilmesi; 5) 
Kişi evli ise ortak yerleşim yeri dışında ayrı bir yerleşim yerinin be-
lirlenmesi; 6) Hayatî tehlike varsa ve gerekli görülürse kişinin kimlik  
ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi; 7) Şiddet uygulayan 
kişinin müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırıl-
ması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi; 8) Şiddet 
uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişinin korunan kişilerin bu-
lundukları yerlere yaklaştırılmaması gösterilebilir.

Tedbir kararı ilk defasında en çok 6 ay için verilebilir. Ancak, şiddet 
uygulanması veya uygulanma ihtimalinin devam etmesi hallerinde 
tedbir süresi uzatılır.  Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için şiddetin 
varlığına dair herhangi bir delil aranmaz.

“Ahmet Abi, güzelim, bir mendil niye kanar. Diş değil, tırnak değil, bir mendil niye kanar?
Edip Cansever

MENDİLİMDE KAN SESLERİ…

AİLE MAHKEMESİNE 
BAŞVURABİLİR

POİS/JANDARMAYA 
GİDEBİLİR

BELEDİYE/
KAYMAKAMLIK/ 

VALİLİĞE YÖNEBİLİR

ALO 183 HATTINI VEYA 
0549 656 96 96’YI 

ARAYABİLİR

ŞİDDETE MARUZ KALAN 
KADIN

BAROYA 
BAŞVURABİLİR

İL SOSYAL HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜNE 
BAŞVURABİLİR

CUMHURİYET 
SAVCILIĞINA ŞİKAYETTE 

BULUNABİLİR

SAĞLIK KURULUŞLARINA 
GİDEBİLİR

ÖZETLE, KİMLER YANIMIZDA? 

Öz Orman-İş Bolu Bölge Temsilciliği, sendikamı-
zın kendi mülkü olan yeni binasına taşındı. Yeni 
binanın açılışı; Genel Sekreter Bayram Ayaz, Ge-
nel Mali Sekreter Ali Bilgin, İŞKUR Bolu İl Müdürü 
İsmail Yalçın, Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcı-
sı Ahmet Özacar ve Bolu Bölge Temsilcimiz İsmet 
Yılmaz ile üyelerimiz katıldığı bir törenle gerçekleş-
tirildi.

BOLU 
BÖLGE TEMSİLCİLİĞİMİZ 

KENDİ BİNASINDA

SENDİKADIN
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Küçük Ayşe, okul tatil olmasına rağmen o gün erken uyandı. Kahvaltı 
sofrasını kurmak için annesine yardım ediyordu ki, birden babasının 
yokluğunu fark etti. Bütün saflığıyla sordu annesine:

- Annecim... Babam bayram namazından dönmedi mi hâlâ?
Annesi, şaşkınlık ile hüzün arasında gitti ve geldi. Bir süre cevap vere-

medi, yutkundu. Sonra kendisini toparladı, kızına seslendi:
- Kızım, baban işten dönmedi. Belki yarın gelir. Ama sen üzülme. Bak 

ben varım, ağabeyin var...
- İyi ama anne, bugün bayram, tüm babalar için tatil değil mi?
- Öyle ama kızım, baban bugün izin kullanamaz. Büyük bir yangın 

çıkmış, onu söndürüyorlar.
- Bana ne ama! Yangın da çıkmasaydı. Bayram günü orman mı ya-

narmış?
- Güzel kızım... Yangın bu, tatil-bayram dinler mi? Ormanlar bizim 

en değerli varlıklarımızdan biridir. Bak, temiz bir hava soluyorsak, or-
mana borçluyuz. Baban da onu korumak için çalışıyor. Biraz anlayışlı 
olmalıyız.

Bu Ramazan Bayramında da, belki yüzlerce Ayşe, Ali, Fatma, Ahmet 
anneleriyle benzer şekilde konuştu. Onların orman emekçisi olan ba-
baları, gün bayram günü bile olsa, aralarında değildi. Çünkü bayram 
yapmaktan daha önemli işleri vardı. Memleketin akciğerleri cayır cayır 
yanarken onlara bayram haramdı.

Orman emekçisinin kaderidir bu. Yangının ne zaman, nerede çıkaca-
ğı bilinmez. Çıktığı zaman da, beklemeye tahammül göstermez. Hemen 
müdahale edilip söndürülmezse, bir daha önünü almak çok zordur.

Bayramdan bir hafta kadar önce, bir iftar vaktiydi. Mersin-Gülnar’da 
hizmet veren bir yangın işçimiz aradı. Biraz içli, biraz kırgın bir ses tonu 
vardı:

- Ali Bey, özür dilerim, iftar vakti rahatsız ettiğim için. Ama bil-
menizi istedim. Orucumu şimdi açtım. Bir elimde yarım ekmek, 
öteki elimde tırmık var. Yangın mahallindeyiz. Rüzgâr kuvvetli, 
yangının önünü almaya çalışıyoruz. Diğer arkadaşlarım da can hav-
liyle mücadele ediyor. Tekrar özür dilerim, rahatsızlık verdiğim için. 

Lakin aklımıza düştü de... Kadro ko-
nusunda bir gelişme var mı, senden 
öğrenmek için aradım.

O kardeşime ne söyleyeceğimi bi-
lemedim. Ona, “Evet Süleyman... 
İnşallah yakın zamanda tüm geçici 
işçilerimiz kadroya kavuşacak. Sayın 
Bakanımız ve Hükümetimiz bu konuda bir hazırlık yapıyor.” diyebil-
meyi ne kadar çok isterdim!..

O arkadaşlarımız, dağ başlarında çalışıyor, hizmet veriyor. Senenin 
6 ayında dağları mesken tutuyor. Ormanı evladı belliyor, korumak 
için canla-başla çaba gösteriyor. Allah korusun, bir yangın çıktığında, 
sanki öz canını bile unutuyor; alevlerin önüne geçmek için bedenini 
siper ediyor. Bu mücadele sırasında, ters bir rüzgâr yüzünden yön 
değiştiren alevlerin ortasında kalıp yaralananlar, hatta can verenler 
oldu.

Her şeye rağmen onlar, ülkesine ve en değerli varlıklarımızdan biri 
olan ormanımıza hizmet etmekten gurur duyuyor. Ramazanda, yüz-
lerce derece sıcaklıktaki alevlerin karşısında orucuna devam ediyor; 
iftar yaparken dahi mücadeleyi elden bırakmıyor.

Kimi orman emekçileri de, köyden-kasabadan onlarca kilometre 
uzakta, bilmem kaç bin rakımlı bir dağın tepesindeki yangın gözetle-
me kulesinde hizmet veriyor. Günlerce, haftalarca insan yüzü görme-
den, taze ekmeğin lezzetini unutarak yangın nöbeti tutuyor. Ki, ufukta 
bir duman yükseldiğinde, yangını söndürecek arkadaşlarına anında 
haber versin.

Hiç biri yaptığı işten şikâyetçi değil. Ne zorluğu, ne zahmeti, ne me-
sai tanımayan çalışmayı yüksünmüyorlar. Tek dilekleri var: Senenin 
kalan yarısında işsiz kalmaktan kurtulmak. Çünkü işsiz kalmak zor, 
işsiz kalmak orman yangınından daha yakıcı. Feryatları, ‘kadro’ ta-
leplerini Ankara’dakilere duyurmak için.

Haydi, hep beraber bu çığlığa kulak verelim.

BU ÇIĞLIĞA KULAK VERELİM

Ali BİLGİN
Genel Mali Sekreter

Yönetici Köşesi

Kasko yapılma-
dan, yılın yarısında 
çalıştırılan yangın 
emekçilerine zim-
metlenen arazöz-
ler, yaşanan ka-
zalarda üyelerimiz 
için büyük hazsızlık 
kaynağı olmaya 
devam ediyor.
Değeri yüzbinlerce 

lirayla ifade edilen 
yangın söndürme 

arazözleri, kasko sigortası yapılmaksızın, sürücüsü olan işçilerimize zim-
metleniyor. Bir yangın ihbarı olduğunda, trafiğe uygun olmayan yol 
şartlarında ve yangına acil müdahale telaşıyla sürülen arazözler, za-
man zaman kazaya uğrayabiliyor. Kaza olduğunda ise, yürürlükteki 
trafik mevzuatına göre, arazöz sürücüsü de mutlaka kusurlu bulunu-
yor. Bu durumda, yüzbinlerce lira değerindeki arazözün bedeli, sene-
nin yarısında işsiz ve maaşsız kalan emekçilerin sırtına sarılıyor.
Son olarak, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Çameli Or-

man İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Kolak köyünde Rama-
zan Bayramı arefesinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan 
Açıpayam Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait Sandalcık Arazöz Ekibi, 
dönüş yolunda bayramın birinci günü kaza geçirdi.

Bayram dolayısıyla bölgede bulunan AK Parti Denizli Milletvekili Bi-
lal Uçar, Öz Orman-İş Denizli Bölge Temsilcisi Halil Turan ile birlikte, 
bayramın ikinci günü kaza mahallini ziyaret ederek incelemelerde bu-
lundu. Halil Turan, yüzbinlerce lira değerindeki arazözlerin, yılın ya-
rısında işsiz kalan kadrosuz işçilere zimmetlendiğini ve kasko yaptırıl-
madığını anlatarak, yaşanan kazaların işçileri mağdur ettiğini söyledi. 
Turan, arazözlere kasko yaptırılması ve geçici orman işçilerine kadro 
verilmesi konusunda Uçar’dan destek istedi.
Denizli Milletvekili Bilal Uçar, kaza geçiren orman emekçilerine geç-

miş olsun dileğinde bulunarak, kasko ve kadro konusunun takipçisi 
olacağını söyledi.

KASKOSUZ-ADALETSİZ ZİMMET
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BASIN AÇIKLAMASI

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan:

“ORMANLAR YANIYOR, MALİYE SEYREDİYOR”
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Türkiye ormanları cayır cayır yanarken, Maliye 

Bakanlığı bürokrasisinin, Orman Genel Müdürlüğü’nün işçi alımı talebi konusunda ayak sürüdüğünü bildirdi.
Settar Aslan, Orman Teşkilatının, 22 milyon hektar orman varlığına, çoğu geçici olan 10 bin dolayındaki yangın işçisiyle hizmet vermeye 

çalıştığını belirterek, şunları söyledi:
“Bu kadar geniş alandaki orman varlığına 10 bin işçiyle hizmet verilemez. Her bir işçinin sorumluluğuna 2.200 hektar düşüyor. Yangın 

ekiplerinin sorumluluk alanı daraltılmazsa, çıkan yangınlara anında ve etkili müdahale yapılamaz. Zaten ormanlarımızın yüzde 60’ı birin-
ci derecede yangına hassas durumda. Aylardır konuyu gündeme getirip nefes tüketiyoruz. Ama Maliye Bakanlığı bürokrasisi, konunun 
önemini kavramaktan uzak görünüyor. Orman Genel Müdürlüğü, 3 bin geçici orman işçisi alabilmek için Maliye’ye başvurdu. Başvuruya 
aylardır cevap bile verilmedi. Şimdi ormanlar yanıyor, Maliye adeta seyrediyor. Hepimiz ‘Ciğerlerimiz yanıyor!’ diye feryat ediyoruz. Oysa 
feryat etmek yerine tedbir almamız gerekiyor.”

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, orman yangınlarıyla ‘sadece yazın mücadele’ anlayışının değişmesi ve yangını önleyecek or-
man bakımlarının kış döneminde yapılması gerektiğini de kaydederek, “Yazın çıkan yangınlara müdahale eden işçimiz, kışın da ormandaki 
yangını büyüten bakımsızlığa karşı mücadele vermeli; ormanları bakımlı hale getirmelidir. Bunun için, işçilerimizin 5 ay 29 gün yerine, 
bütün yıl boyunca ve kadrolu olarak çalıştırılması lazım. Ayrıca, hizmetin düzgün yürütülebilmesi için, Orman Teşkilatımıza acilen 10 bin 
yeni işçi alınması gerekmektedir.” dedi.

Öz Orman-İş Sendikası
Basın Müşavirliği

BASIN AÇIKLAMASI

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Settar Aslan:

“MESLEK ODALARI SİVİLLEŞMELİ”
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, meslek odalarının sivilleşmesi 

ve üye aidatlarıyla kendini finanse etmesi gerektiğini bildirdi.
Settar Aslan, TBMM’de müzakereleri devam eden torba yasayla, mimar mühendis odalarının harita, plan, etüt ve projelere parasal bedel 

karşılığı vize vermesi uygulamasına son verilmesi üzerine başlayan tartışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, esas tartışılması gereken konunun, 
‘tüm meslek odalarının sivilleştirilmesi’ olduğunu kaydetti.

‘Sivil Toplum Örgütü’ tanımının, ‘gönüllü birlikteliği’ ifade ettiğini anlatan Aslan, “Oysa meslek odaları, gönüllü bir birlikteliğe dayanmı-
yor; yasa zoruyla üyelik ve yasa zoruyla gelir kaynağı temelinde oluşuyor. Kullandıkları plakalar bile resmi plaka. Bir mühendis, gidip odaya 
üye olmadığı sürece mesleğini icra edemiyor. Burada gönüllü değil, zoraki bir katılım sözkonusudur. Mevcut haliyle meslek odaları, bir sivil 
toplum kuruluşu değildir.” dedi.

Aslan, meslek odalarının, harita, plan, etüt, proje vizesi ve benzeri işlemlerle, vatandaşlardan hiç de hak etmedikleri paraları aldığını belir-
terek, “Zaten odanın üyesi olan bir mühendisin çizdiği projenin, bir de odadan vize alması anlamsızdır. Ayrıca bu, projeyi yapan mühendise 
güvensizliktir ve onur kırıcıdır. Diğer taraftan, mühendislik ve yapı denetim firmaları da, projelerin teknik ve çevresel yeterliliğini denetleme 
işlevi yapmaktadır. Dolayısıyla burada, meslek odalarının vizesine ihtiyaç yoktur. Gereksiz işlemler için vatandaşlardan haraç alır gibi para 
almaya kimsenin hakkı olmamalıdır.” şeklinde konuştu.

Birer sivil toplum örgütü olan işçi sendikaların ‘gönüllü üyelik’ temelinde vücut bulduğunu ve gelir kaynağının da ‘üye aidatları’ olduğunu 
hatırlatan Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Settar Aslan, meslek odalarının da benzer bir sivil yapılanmaya gitmesi, zorunlu üyeliğin kaldı-
rılması ve bu kuruluşların üyelerinden alacağı aidatlarla hizmet üretmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Öz Orman-İş Sendikası
Basın Müşavirliği
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Basında ÖZ ORMAN-İŞ
Haberx.com Ankara Belde Gazetesi - 22 Temmuz 2013 Hürses Gazetesi - 1 Ağustos 2013

Olay Ankara - 17 Temmuz 2013Ankara Başkent Gazetesi - 15 Temmuz 2013

Türkiye Gazetesi - 15 Temmuz 2013
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Basında ÖZ ORMAN-İŞ

Ankara 24 Saat - 30 Temmuz 2013 Evrensel Gazetesi - 30 Temmuz 2013

Evrensel Net
Milli Gazete 
14 Temmuz 2013

Günboyu Gazetesi 
31 Temmuz 2013
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Basında ÖZ ORMAN-İŞ

Ankara İlke Gazetesi - 30 Temmuz 2013

Ankara Belde Gazetesi - 31 Temmuz 2013

Milli Gazete - 30 Temmuz 2013

Bizim Gazete - 9 Ağustos 2013

Radikal - 30 Temmuz 2013
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Öz Orman-İş Genel Sekreteri Bayram Ayaz, Antalya Şube Başkanı Ramazan 
Gün ile birlikte, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Akseki Orman İşlet-
me Müdürlüğü’nde çalışan üye işçileri ziyaret ederek, sorunların konuşulduğu bir 
toplantı yaptı.

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Baka-
nı Mehdi Eker ile birlikte, Konya’da yapılan Hasat Bayramı etkinliklerine katıldı. 
Etkinliklere, Genel Sekreter Bayram Ayaz ve Genel Mali Sekreter Ali Bilgin ile 
Konya Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu üyeleri ile üye işçilerimiz de iştirak etti.

Öz Orman-İş Genel Sekreteri Bayram Ayaz, Adana Şube Başkanı Şahin Cerit ile birlikte, Adana Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Saimbeyle Orman İşletme 
Müdürlüğü’nde çalışan üye işçileri ziyaret etti. Ziyaret sırasında işçilerin sorunları ve çözümleri üzerinde duruldu.

Bayram AYAZ Bayram AYAZ

ETKİNLİKLERİMİZ

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, Konya-Gözlü TİGEM’de çalışan bazı 
üyelerimizle bir araya gelerek sohbet etti. Sohbet sırasında işçilere sendikal faali-
yetler hakkında bilgi veren Aslan, onların sorun ve beklentilerini de dinledi.

Öz Orman-İş Genel Sekreteri Bayram Ayaz, Antalya Şube Başkanı Rama-
zan Gün ile birlikte, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Çalış Yangın Gözetleme 
Kulesi’ni ziyaret ederek, kulede hizmet veren işçilerle görüştü.

Bayram AYAZ Bayram AYAZ

Settar ASLAN Settar ASLAN
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Öz Orman-İş Genel Sekreteri Bayram Ayaz, Antalya Şube Başkanı Ramazan 
Gün ile birlikte, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Gazipaşa Orman İş-
letme Müdürlüğü’nde çalışan orman emekçilerini ziyaret etti. Sendika çalışmaları 
hakkında işçilere bilgi veren Ayaz, onların sorunlarını da dinledi.

Öz Orman-İş Genel Sekreteri Bayram Ayaz, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üye işçileri ziyaret etti. An-
talya Şube Başkanı Ramazan Gün’ün de katıldığı ziyaret sırasında, işçilere sendi-
kal faaliyetler hakkında bilgi verilerek, soruları cevaplandırıldı.

Öz Orman-İş Genel Sekreteri Bayram Ayaz, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü’nde hizmet veren üye işçileri ziyaret etti. 
Antalya Şube Başkanı Ramazan Gün’ün de iştirak ettiği ziyarette,  işçilerin sorun-
ları üzerinde duruldu.

Öz Orman-İş Genel Sekreteri Bayram Ayaz, Antalya Şube Başkanı Ramazan 
Gün ile birlikte, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kumluca Orman İşlet-
me Müdürlüğü’ndeki üye işçileri ziyaret etti.  Ziyaret sırasında, işçilerin sorunları 
konuşuldu.

Bayram AYAZ Bayram AYAZ

Bayram AYAZ Bayram AYAZ

Öz Orman-İş Genel Sekreteri Bayram Ayaz, Antalya Şube Başkanı Ramazan 
Gün ile birlikte, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Finike Orman İşletme 
Müdürlüğü’nde çalışan üye işçileri ziyaret etti. Ziyaret sırasında işçiler, sorunlarını 
anlatarak, beklentilerini dile getirdi.

Öz Orman-İş Genel Sekreteri Bayram Ayaz, Antalya Şube Başkanı Ramazan 
Gün ile birlikte, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kaş Orman İşletme 
Müdürlüğü’nde çalışan üye işçileri ziyaret ederek,  sorunların ve beklentilerin ko-
nuşulduğu bir toplantı gerçekleştirdi.

ETKİNLİKLERİMİZ
Bayram AYAZ Bayram AYAZ
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Ali  BİLGİN Ali  BİLGİN

Öz Orman-İş Genel Mali Sekreteri Ali Bilgin, Mersin Orman Bölge Müdürü Abit Baca ile birlikte, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Merkez İşletme Müdürülğü’ne bağlı 
Cocakdere-Tekedağ Yangın Gözetleme Kulesi’ni ziyaret ederek, kulede görev yapan üye işçimiz Şerife Benli ve eşi Hüseyin Benli ile görüştü.

Öz Orman-İş Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, Ankara Şube Baş-
kanı Erdoğan Çubuk ile birlikte, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Merkez 
İşletme Müdürlüğü’nde hizmet veren yangın emekçilerini ziyaret ederek, onların 
sorun ve beklentilerinin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Öz Orman-İş Genel Mali Sekreteri Ali Bilgin, 2.280 rakımlı Cocakdere-Tekedağ 
Yangın Gözetleme Kulesi’ni ziyareti sırasında, kulede hizmet veren üyemiz Şerife 
Benli, “Bugüne kadar buraya, değil Genel Merkez yöneticisi, işyeri temsilcisi bile 
gelmemişti. Sendikamın merkez yöneticilerini burada görmek, bizi hem onurlan-
dırdı hem güç-kuvvet verdi.” diyerek, Bilgin’e teşekkür etti.

Ali  BİLGİN Ali  BİLGİN

Zeki Sungur KIZILKAYA Zeki Sungur KIZILKAYA

Öz Orman-İş Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, Ankara Orman 
Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Merkez İşletme Müdürlüğü’nde çalışan orman emek-
çileriyle iftar sofrasında buluştu. İftara, Ankara Şube Başkanı Erdoğan Çubuk da 
katıldı.

Öz Orman-İş Genel Mali Sekreteri Ali Bilgin, Mersin Orman Bölge Müdürü Abit 
Baca ile birlikte, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Merkez İşletme Müdürlüğü’ne 
bağlı Aslanköy Şefliği yangın ekibinde çalışan üye işçileri ziyaret etti. İşçilerle ya-
pılan toplantıda, yaşadıkları sorunlar üzerinde duruldu.

ETKİNLİKLERİMİZ
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Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı Vize Orman İşletme Müdürlüğü, Göztepe Volkan Gözetleme Kulesi’nde gö-
rev yapan yangın emekçilerini ziyaret etti. Ziyarete, merhum İstanbul Bölge Tem-
silcimiz İlhan Genç de katıldı.

Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar, Edirne Orman İşletme Müdürü Önder 
Terzi’yi ziyaret etti. İstanbul Bölge Temsilcisi İlhan Genç’in de katıldığı ziyaret 
sırasında, işletmede çalışan işçilerin sorunları üzerinde duruldu.

Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar, göreve yeni atanan Şile Orman İşletme 
Müdürü Murat Çakır’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete, merhum İstan-
bul Bölge Temsilcimiz İlhan Genç de iştirak etti.

Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı Kanlıca İşletme Müdürlüğü, Sultanbeyli Yangın Ekibi’nde hizmet veren üye-
lerimizi ziyaret etti. Merhum İstanbul Bölge Temsilcisi İlhan Genç’in de katıldığı 
ziyaret sırasında üyeler, sıkıntılarını ve sorunlarını dile getirdiler.

Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Kanlı-
ca İşletme Müdürlüğü, Toygar Yangın Kulesi’nde görev yapan orman emekçileri-
ni ziyaret etti. Orman emekçileri, merhum İstanbul Bölge Temsilcisi İlhan Genç’in 
de bulunduğu ziyaret sırasında, sorun ve beklentilerini aktardılar.

Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar, Kırklareli Orman İşletme Müdürü Nüfer 
Yavuz’u ziyaret etti. Merhum İstanbul Bölge Temsilcimiz İlhan Genç’in de hazır 
bulunduğu ziyaret sırasında, işletmede çalışan işçilerin sorunları üzerinde duruldu.

Mustafa ÇINAR Mustafa ÇINAR

Mustafa ÇINAR Mustafa ÇINAR

ETKİNLİKLERİMİZ
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Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Vize 
Orman İşletme Müdürü Erol Koç’u ziyaret etti. . Merhum İstanbul Bölge Temsilci-
miz İlhan Genç’in de hazır bulunduğu ziyaret sırasında, işletmeye bağlı birimlerde 
çalışan üyelerimizin sorunları konuşuldu.

Genel Mevzuat-Araştırma Sekreteri Mehmet Çelik, Muğla Orman Bölge Mü-
dürlüğü, Merkez İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Gökova Şefliği’nde çalışan yangın 
işçilerimizi ziyaret etti. Ziyaret sırasında, şeflikte çalışan üye işçilerin sorunları dile 
getirildi.

Genel Mevzuat-Araştırma Sekreteri Mehmet Çelik, Muğla Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü ile Muğla Üniversitesi 
Köyceğiz Ormancılık Meslek Yüksekokulu ile birlikte, Zeytinalan köyünde tesis 
edilen fıstık çamı ormanına fidan dikilmesi törenine katıldı.

Genel Mevzuat-Araştırma Sekreteri Mehmet Çelik, Muğla Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı Fehtiye Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan yangın işçile-
rimizi ziyaret etti. Muğla Şube Başkanı Bilal Güçlü’nün de hazır bulunduğu ziyaret 
sırasında, işçilerin sorunları ve beklentileri üzerinde duruldu.

Genel Mevzuat-Araştırma Sekreteri Mehmet Çelik, Isparta Orman Bölge Mü-
dürlüğü, Burdur İşletme Müdürlüğü Çendik Yangın Ekibi’nde çalışan üye işçileri-
mizi ziyaret etti. Isparta Bölge Temsilcimiz Süleyman Atasoy’un da hazır bulundu-
ğu ziyaret sırasında, işçilere sendikanın çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Genel Mevzuat-Araştırma Sekreteri Mehmet Çelik, Denizli Orman Bölge Mü-
dürlüğü, Acıpayam İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Kelekçi Şefliği Yangın Ekibi’nde 
çalışan üye işçilerimizi ziyaret etti. Denizli Bölge Temsilcimiz Halil Turan’ın da 
katıldığı ziyaret sırasında üyelerin sorun ve beklentileri konuşuldu.

Mehmet ÇELİK Mehmet ÇELİK

Mehmet ÇELİK Mehmet ÇELİK

ETKİNLİKLERİMİZ
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Genel Mevzuat-Araştırma Sekreteri Mehmet Çelik, Muğla Orman Bölge Mü-
dürlüğü, Yılanla İşletme Müdürlüğü yangın ekibinde çalışan orman emekçilerini 
ziyaret etti. Muğla Şube Başkanı Bilal Güçlü’nün de katıldığı ziyarette, üye işçilerin 
sorunları dile getirildi.

Orman Genel Müdür yardımcısı Mehmet Zeki Temur, Erzurum Orman Bölge 
Müdürü Muhammet Salih Çetiner ve Erzurum Fidanlık Müdürü Fatih Demirci, Öz 
Orman-İş Bölge Temsilciliği’ni ziyaret etti. Ziyarette; Bölge Temsilcisi İmdat Dallı 
ve Bölge Sekreteri İsmail Hakkı Bayrak hazır bulundu.

Öz Orman-İş Adana Şube Başkanı Şahin Cerit ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, bölgedeki üyelerimize yönelik ziyaretleri sürdürdü. Ziyaretler sırasında, üye işçilerin 
sorunları üzerinde duruldu.

Öz Orman-İş Amasya Şube Başkanı Hayrettin Özben ve Şube Yönetim Kurulu 
üyeleri, şube sorumluluk alanındaki üye işçilere yönelik ziyaretlere devam etti. 
Üye işçiler, ziyaret sırasında sorunlarını ve beklentilerini ifade etti.

Hak-İş Onursal Başkanı, Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, 
Çorum Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan yangın işçilerimizi ziyaret ederek, 
sorun ve beklentilerini dinledi. Uslu’nun ziyaretine, Amasya Şube Başkanımız 
Hayrettin Özben ve Çorum Orman İşletme Müdürü Osman Erişen de eşlik etti.

AMASYA AMASYA

ETKİNLİKLERİMİZ
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ANTALYA ANTALYA

Öz Orman-İş Antalya Şube Başkana Ramazan Gün ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, şube sorumluluk alanındaki üye işçilere olan ziyaretleri sürdürdü. Yapılan top-
lantılarda, üye işçilere bilgi verilerek, talepleri not edildi.

Öz Orman-İş Balıkesir Şube Başkanı Ramis Fidan ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, bölgedeki üye işçilere yönelik ziyaretlere devam etti. Ziyaretler sırasında üyeler, 
sendikanın faaliyetleri konusunda bilgilendirilerek, onların sorunları üzerinde duruldu.

Öz Orman-İş Bolu Bölge Temsilcisi İsmet Yılmaz ve Bölge Yönetim Kurulu üye-
leri, bölgedeki üye işçilere dönük ziyaretlere devam etti. Ziyaretler sırasında sendi-
kanın çalışmaları anlatılarak, işçilerin istek ve beklentileri üzerinde duruldu.

Bolu Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin ile Yardımcıları Ahmet Özacar ve Şa-
ban Bıyıklı, Öz Orman-İş Bolu Bölge Temsilciliği’ni ziyaret etti. Bolu Bölge Tem-
silcisi İsmet Yılmaz ve Bölge Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyaret 
sırasında, bölgede çalışan işçilerin sorunları da konuşuldu.

BALIKESİR BALIKESİR

BOLU BOLU

ETKİNLİKLERİMİZ
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Öz Orman-İş Bursa Bölge Temsilcisi Yavuz Balcı ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, sorumluluk alanındaki üye işçilere olan ziyaretlerini sürdürdü. Bu ziyaretlerde, 
işçilerin sorunları yerinde tespit edilerek, çözüm yolları üzerinde duruldu.

Öz Orman-İş Ceylanpınar Şube Başkanlığı, işyerlerindeki sendika temsilcileri 
ve disiplin kurulu üyeleriyle aylık istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, iş-
yerlerinde var olan sorunlar dile getirilerek, bunlara üretilecek çözümler üzerinde 
duruldu.

Öz Orman-İş Ceylanpınar Şube Başkanı İbrahim Dondurmacı ve Şube Yöne-
tim Kurulu üyeleri, bölgedeki TİGEM işletmelerinde çalışan üyelerimize olan ziya-
retlere devam etti. Bu ziyaretlerde, sendikanın çalışmaları hakkında bilgi verilerek, 
sahada yaşanan sorunlar not edildi.

Öz Orman-İş Çanakkale Bölge Temsilcisi Ali Ünal ve Bölge Yönetim Kurulu, sorumluluk sahasındaki üye işçilere dönük ziyaretlere devam etti. Yapılan toplantılarda 
sendikal çalışmalar hakkında bilgi verilerek, sahadaki sorunlar not edildi.

ETKİNLİKLERİMİZ
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DENİZLİ DENİZLİ

Öz Orman-İş Denizli Bölge Temsilcisi Halil Turan ve Bölge Yönetim Kurulu, üye işçilere olan ziyaretlerini sürdürdü. Halil Turan, Konak köyü yakınlarında çıkan yan-
gına müdahale eden üyelerimizi, Çameli Orman İşletme Müdürü Nurcan Kaya ile birlikte ziyaret etti.

Öz Orman-İş Elazığ Şube Başkanı Mustafa Tepe ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, bölgedeki işyerlerinde çalışan üye işçileri ziyarete devam etti. Ziyaretlerde, işyerle-
rinde yaşanan sorunlar ve sendikanın çalışmaları konuşuldu.

Öz Orman-İş Eskişehir Bölge Temsilcisi Abdürrahim Cerit ve Bölge Yönetim Kurulu, sorumluluk alanındaki işyerlerine olan ziyaretleri sürdürdü. Ziyaretler sırasında 
sendikanın çalışmaları ve işçilerin sorunları üzerinde duruldu.

ELAZIĞ ELAZIĞ

ESKİŞEHİRESKİŞEHİR

ETKİNLİKLERİMİZ
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Öz Orman-İş Isparta Bölge Temsilcisi Süleyman Atasoy ve Bölge Yönetim Kurulu, sahada çalışan üye işçilere yönelik ziyaretleri sürdürdü. Ziyaretler sırasında, işçilerin 
sorunları ve beklentileri dile getirilerek, çözüm yolları üzerinde duruldu.

Öz Orman-İş Kahramanmaraş Şube Başkanı Latif Çoban ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, sorumluluk alanındaki üye işçilere olan ziyaretlere devam etti. Yapılan 
toplantılarda, sendikanın çalışmaları hakkında bilgi verilirken, üyeler de sorun ve beklentilerini dile getirdi.

Öz Orman-İş Kastamonu Bölge Temsilcisi Hüseyin Erdoğan ve Bölge Yönetim Kurulu, sorumluluk alanındaki işyerlerine olan ziyaretleri sürdürdü. Ziyaretlerde, sendi-
kal çalışmalar hakkında bilgi verilirken, üyelerin sorun ve beklentileri de not edildi.

ISPARTAISPARTA

K.MARAŞ K.MARAŞ

KASTAMONUKASTAMONU

ETKİNLİKLERİMİZ
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Öz Orman-İş Konya Bölge Temsilcisi Ali Serin ve Bölge Yönetim Kurulu, sorumluluk alanındaki işyerlerinde çalışan üye işçilere olan ziyaretlere devam etti. Ziyaretler 
sırasında üye işçiler, sendikal faaliyetler hakkında bilgilendirildi ve onların sorunları üzerinde duruldu.

Öz Orman-İş Mersin Şube Başkanı Halil Aygün ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, şube sorumluluk alanındaki üyelere yönelik ziyaretleri sürdürdü. Ziyaretler sırasında 
işçilere sendikal çalışmalar hakkında bilgi aktarılarak, onların sorunları yerinde tespit edildi.

Öz Orman-İş Muğla Şube Başkanı Bilal Güçlü ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, sahada çalışan üye işçilere olan ziyaretlere devam etti. Yapılan toplantılarda, sendikal 
faaliyetler hakkında üyelere bilgi verilerek, onların sorun ve beklentileri üzerinde duruldu.

KONYAKONYA

MERSİNMERSİN

MUĞLAMUĞLA

ETKİNLİKLERİMİZ
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Öz Orman-İş Sakarya Bölge Temsilcisi Adem Öz ve Bölge Yönetim Kurulu, sorumluluk alanındaki üye işçilere yönelik ziyaretleri sürdürdü. Ziyaretlerde, sahadaki 
sorunlar yerinde tespit edilerek, üyelerin talepleri hakkında konuşuldu.

Öz Orman-İş Sinop Bölge Temsilcisi Nermin Yılmaz ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, sahada çalışan üye işçilere olan ziyaretlere devam etti. Üye işçilerle yapılan 
görüşmelerde, sendikanın çalışmaları hakkında bilgi verilerek, onların sorunları not edildi.

Öz Orman-İş Zonguldak Bölge Temsilcisi Yaşar Çaylı ve Bölge Yönetim Kurulu 
üyeleri, sorumluluk bölgesindeki üye işçilere yönelik ziyaretleri sürdürdü. Yapılan 
toplantılarda, sendikanın çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı, işçilerin so-
runları konuşuldu.

Öz Orman-İş Giresun Bölge Temsilcisi Muhittin Çelebi ve Bölge Yönetim Ku-
rulu, bağlı işyerlerinde çalışan üyelere olan ziyaret ve toplantılara devam etti. 
Toplantılarda, üyelerin talep ve beklentileri ile işyerlerinde yaşanan sorunlar dile 
getirildi.

SAKARYASAKARYA

SİNOP SİNOP

ZONGULDAK
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