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Sevgili tarım-orman 
emekçileri,

Küresel bir kimlik kazanan dün-
ya, neredeyse ‘Evrensel Köy’ haline 
geldi. Yeryüzünün herhangi bir nok-
tasında yaşanan bir gelişme, tüm 
dünyayı ilgilendirebiliyor veya etki-
leyebiliyor. Bunda, kuşkusuz iletişim 
imkânlarının başdöndürücü hızla ge-
lişmesinin büyük rolü oldu.

KÜRESEL SENDİKACILIK
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ÇALIŞMA YAŞAMINDA YENİ DÖNEM
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 

TBMM’de kabul edilmesiyle, çalışma hayatımızda 
yeni bir dönem başlıyor.

Bazı engellemeler yüzünden 3 yılı aşkın süredir sürünce-
mede kalan yasa, 18 Ekim 2012 tarihinde nihayet TBMM 
Genel Kurulunda kabul edildi. 6356 Sayılı Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 12 Eylül rejiminin 
2821Sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 Sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’yla kurduğu toplu iş 
ilişkileri düzeninde köklü değişiklikler getiriyor. 

DÜNYA EMEKÇİLERİ 
                HAK-İŞ’TE BULUŞTU

Hak-İş’in 37. kuruluş yıldönümü etkinlikleri, 35 ülkeden 85 sendika ve konfede-
rasyon temsilcisini Ankara’da buluşturdu. Uluslararası konferans, ortak bildiriyle 
sonuçlandı.

Konfederasyonumuz Hak-İş’in 37. kuruluş yıldönümü, Ankara’da yapılan çok 
geniş uluslararası katılımlı etkinliklerle kutlandı. Dedeman Otel’de 21-22 Ekim 
2012 tarihlerinde gerçekleştirilen etkinliklere, Uluslararası İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (ITUC), Afrika İşçi Sendikaları Birliği (OATUU), Ulusla-
rarası Arap Sendikaları Konfederasyonu (ICATU) gibi kuruluşların yanı sıra 
İran, Kongo, Ürdün, Kenya, Kosova, Malavi, Moritanya, Filistin, Ruanda, Tanzan-
ya, Uganda, Zambiya, Senegal, Cezayir, Gana, Belarus, Bahreyn, Bosna-Hersek, 
Mısır, Eritre, Fas, Kuveyt, Umman, Pakistan, Sudan, Somali, Tunus, Yemen, Ar-
navutluk ve Gürcistan gibi 35 ülkeden işçi sendikaları konfederasyonlarının başkan 
ve yöneticilerinden oluşan 85 yabancı konuk katıldı.

Sf.6’da

Azerbaycan, Belarus, Mısır ve 
Uganda’dan sendika yöneticileri Öz 
Orman-İş’i ziyaret ederek, Türkiye’deki 
sendikacılık hakkında Genel Başkan 
Aslan’dan bilgi aldı.

Hak-İş 37. Kuruluş Yıldönümü kut-
lamaları dolayısıyla Ankara’ya gelen 
heyette yer alan Azerbaycan, Belarus, 
Mısır ve Uganda’dan sendika yöneti-
cileri, Öz Orman-İş Sendikası Genel 
Merkezini ziyaret etti.

KARDEŞ SENDİKACILAR 
ÖZ ORMAN-İŞ’TE

Türk-İş’e bağlı iki köhne 
sendika, mahkemenin ‘iş-
kolu tespit kararı’nın üzeri-
ne atlayarak, bu kararla ‘Öz 
Orman-İş’in kuruluşunun yok 
hükmünde olduğu’ yalanına 
sarıldı, ama mahkemenin ge-
rekçeli kararı yüzlerine şamar 
gibi patladı.

Sf.8’de

SENDİKACILIK 

YALANLA YAPILMAZ

Tarım-İş, yılbaşına kadar üye 
olmayanların, toplu sözleşme-
den yararlandırılmayacağını 
söyleyerek, tarım emekçileri-
mizden daha fazla aidat alma-
yı hedefliyor. Üyelerimizin, Öz 
Orman-İş’ten haber gelinceye 
kadar beklemeleri, kendi menfa-
atlerinedir.

Sf.7’de

TARIM BAKANLIĞI’NDAKİ 

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

Devamı Sf.2’de

Devamı Sf.4’te
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ÇALIŞMA YAŞAMINDA 
YENİ DÖNEM
Başta Hak-İş ve bağlı sendikaları olmak üzere, işçi sendika-

larının beklentilerini tam olarak karşılamayan yasa, 2821 ve 
2822 sayılı yasalara nazaran birçok olumlu yöne sahip bulu-
nuyor.

Yasanın en olumsuz tarafı olarak, 30’dan az işçi çalıştıran iş-
yerlerini, sendikalaşma nedeniyle işten atılmalarda öngörülen 
tazminatın dışında tutması gösteriliyor. Yeni yasanın getirdiği 
temel düzenlemeler ve değişiklikler şöyle sıralanıyor:
• İşkolu sayısı 28’den 20’ye düşürülüyor.
• Meslek ve İşyeri sendikaları, eskiden olduğu gibi kurulama-

yacak.
• Sendika kuruluşuyla ilgili eksikliklerde, Valiliklerce doğrudan 

kapatma davası açmak yerine süre verilerek düzeltme iste-
necek.

• Sendika kurucusu olmak için ‘işçi’ olmak yeterli sayılacak; 
Türkçe okur-yazar olmak ve aynı işkolunda çalışıyor olmak 
şartları aranmayacak.

• Sendika üyeliğinde noter şartı kaldırılıyor. Noter uygulaması, 
hem maliyet hem de ‘mesai saatleri sorunu’ yüzünden, 
örgütlenmeyi ciddi şekilde engelliyordu. Üyelikler E-Devlet 
üzerinden yapılacak; ancak bu uygulama 1 yıl sonra başla-
yacak.

• Sendika üyeliği yaşı 15’e indirildi.
• Aynı işkolunda ve aynı işyerinde birden fazla sendikaya üye-

lik yasağı korunurken; farklı işyerlerinde farklı sendikalara 
üyelik mümkün hale geldi.

• Sendikalar, ‘üyelik’ ve ‘dayanışma’ aidatlarını eşitleyebi-
lecek. Mevcut durumda, sendikaya üye olmayan işçi, daha 
az dayanışma aidatı ödeyerek sözleşmeden yararlanabiliyor.

• Yetki davalarıyla ilgili süreçler kısalıyor.
• İşkolu itirazları, Toplu İş Sözleşmesi için ‘bekletici sebep’ 

sayılamayacak.
• Sendika işyeri temsilcilerinin güvencelerinde iyileştirmeler 

geldi. Sendika ve şubenin amatör yönetim kurulu üyeleri de 
güvencelerden yararlanabilecek.

• Sendikalar, yeminli malî müşavirlerden denetim raporu ala-
cak.

•  Hava Taşımacılık İşkolundaki grev yasağı kaldırıldı.
• Grev süreci ve grev yasaklarında değişiklik bulunmuyor.
• Yüksek Hakem Kurulu’na, Türk-İş’in yanında Hak-İş ve 

DİSK temsilcileri de kendi konfederasyonlarıyla ilgili uyuş-
mazlıklarda katılabilecek.

• Tüm işkollarındaki sendikalar için işkolu yetki barajı yüzde 3 
olarak benimsendi. Ancak Ekonomik ve Sosyal Konsey üye-
si konfederasyonlara bağlı sendikalar; 3.5 yıl süreyle yüzde 1 
ve sonraki 2 yıl boyunca yüzde 2 ve sonrasında yüzde 3’lük 
baraja tabi olacak. 2009 Temmuz istatistiklerinden sonra ku-
rulan ve 15 Eylül 2012’ye kadar Ekonomik ve Sosyal Kon-
sey Üyesi konfederasyonlara üye olan sendikalar, kanun ya-
yım tarihinden itibaren Ocak 2013 istatistiğine kadar işkolu 
barajından muaf olacak.

• İşyeri yetki barajı yüzde 50+1 olarak aynen korunurken, 
daha önce yüzde 50+1 olan işletme yetki barajı yüzde 40’a 
indirildi. İki sendikanın aynı anda yüzde 40’ı aşması duru-
munda, en fazla üyeye sahip sendika yetkili olacak.

• Grev gözcüleri için barınak ve çadır yasağı kaldırıldı.

Elektronik iletişim, özellikle internet, dünyanın 
uzak köşelerini adeta bir ‘kapı komşusu’ haline ge-
tirdi.

Yaşanan gelişmeler, toplumların ekonomik-sosyal-
siyasî durumlarını kökten etkiliyor, değişime zor-
luyor. Teknoloji ve iletişimin böylesine geliştiği bir 
ortamda, ekonominin ve üretim ilişkilerinin değiş-
meden kalması mümkün olmazdı. Dolayısıyla; ser-
mayenin, emeğin ve üretilen mal ve hizmetlerin de küresel düzeyde dolaşımı gün-
demimize girdi.

Evet, bugün ‘sermaye’ küreselleşmiştir. Nerede daha kârlı yatırım imkânları bu-
lursa oraya meyletmektedir. Kârlı yatırım imkânları ise; hammaddenin kolay temini, 
emeğin ucuz kullanımı ve tüketicinin çokluğuyla doğrudan ilişkilidir. Sermayenin kü-
resel düzeydeki akışkanlığı, zannedildiği gibi salt ‘rekabet’ unsurunu getirmiyor. Gö-
rünürde bir rekabet bulunsa da, özünde ‘daha ucuz emek’ arayışı bulunduğu için, 
sermayenin kendi içindeki rekabet geri planlara düşüyor. Hatta, sermayenin ‘küresel 
dayanışması’ sözkonusu.

Böyle bir dünyada, emek kesiminin dayanışması da kaçınılmaz bir ihtiyaç haline 
gelmiştir. Elbette her ülkedeki işçilerin, hak arayışında kendi özgün deneyimleri var-
dır. Bu deneyimlerin karşılıklı olarak paylaşılması, küresel sermaye karşısında emeğin 
güçsüzlüğünü gidermek bakımından son derece önemlidir. Tersinden söylemek gere-
kirse; ‘emeğin’ sermaye karşısında dirençli olabilmesi ve işçilerin haklarını alabilmesi 
için, küresel düzeyde ‘emek dayanışması’ bir ihtiyaçtır.

Konfederasyonumuz Hak-İş’in 37. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği-
miz kutlamalar, tam anlamıyla bir ‘Küresel Emek Buluşmasına’ sahne oldu. Çoğun-
luğu Afrika, Ortadoğu ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen 80 civarındaki sendikacı, 
2 gün boyunca Ankara’da ‘emeğin küresel dayanışması’ üzerine zihin jimnastiği 
yaptı. 35 kadar ülkeden gelen bu sendikacı dostlar, hem kendi deneyimlerini, hem de 
Hak-İş deneyimini paylaşma imkânı buldu.

Bir kez daha gururla gördük ki, Konfederasyonumuz Hak-İş ve bağlı sendikaları, 
çağı doğru okumaktadır. Son yıllarda küresel düzeyde katılımlarla kutladığımız Hak-
İş Kuruluş Yıldönümleri, camiamızın, dünyanın yöneldiği istikameti doğru anladığını 
ve buna uygun politikalar geliştirdiğini tescil etmiştir.

Sendikamız Öz Orman-İş de, emeğin küresel düzeydeki birlikteliğine olan ihtiyacı-
nı dikkate alarak, coğrafyamızdaki ülkelere öncelik vermek suretiyle, ikili ilişkiler baş-
latmıştır. Bu çerçevede, Hak-İş Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla Ankara’da bulunan 
Azerbaycan, Belarus, Mısır ve Ugandalı kardeş sendikacılarla Genel Merkezimizde 
bir araya geldik.

Yaptığımız toplantılarda, gerek Hak-İş’in, gerekse Öz Orman-İş’in sendikacılık 
deneyimlerini, misafir sendikacılarla paylaşma fırsatı bulduk. Aynı zamanda onla-
rın kendi özgün deneyimlerini de anlamaya çalıştık. Kısa bir zaman diliminde olsa 
da, kardeş sendikacılarla fevkalade verimli görüşmeler yaptık. İnşallah önümüzdeki 
süreçte, Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar İşçileri Sendikası’ndan başlamak 
üzere, ikili ilişkilerimizi kurumsal düzeyde geliştirmek için gerekli adımları atacağız.

Bu arada, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, özellikle Hak-İş’in 3 senelik 
mücadelesinin ardından nihayet çıktı. Yasanın bazı hükümleri, emek camiası olarak 
bizleri kesinlikle tatmin etmemiştir. Özellikle, yasaya son anda yapılan müdahale ile 
‘30’dan az işçi çalıştıran işyerlerinde sendikal tazminat hakkının ortadan kaldı-
rılması’, bizim açımızdan kabul edilemezdir.

Her şeye rağmen, yasanın bütünü, işçiler için mevcut yasalardan daha ileridir. 
Emeğin hakkını daha ileri düzeyde koruyacak yasal düzenlemeler için mücadelemiz 
bundan sonra da sürecektir. Fakat, ‘en iyiyi’ aramak uğruna ‘daha iyiden’ vazgeçe-
meyiz. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’nın, emekçilerimiz, işyerlerimiz ve 
ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim.

Sağlık, huzur ve mutlulukla kalın.

KÜRESEL SENDİKACILIK

Sf 1’den Devam
Sf 1’den Devam
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Başkanlar Kurulunda, yeni çıkan ‘Sendikalar ve Toplu İş Söz-
leşmesi Kanunu’nun getirdiği yeni sendikal düzenlemeler konusun-
da, Öz Orman-İş Şube Başkanları ve Bölge Temsilcileri bilgilendirildi.

Toplantıda, Öz Orman-İş Genel Başkan Danışmanı Avukat Semih 
Temiz ve Hukuk Müşaviri Avukat Muharrem Özkaya birer sunum 
yaptı. Yeni yasanın getirdiği değişiklikler konusunda Öz Orman-İş 
teşkilat yöneticilerine bilgi veren Temiz ve Özkaya, daha sonra da 
konuyla ilgili soruları cevaplandırdı.

Toplantıda ayrıca sendika içi meseleler gözden geçirilerek, üye işçi-
lerin sorun ve beklentileri üzerinde duruldu.

Başkanlar Kurulu Toplantısına; Genel Başkan Settar Aslan, Genel 
Sekreter Bayram Ayaz, Genel Mali Sekreter Ali Bilgin, Genel Teşki-
lat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, Genel Eğitim Sekreteri Mustafa 
Çınar ve Genel Mevzuat-Araştırma Sekreteri Mehmet Çelik’in ile 10 
Şube Başkanı, 17 Bölge ve 1 İlçe Temsilcisi ile sendika Genel Merkez 
uzmanları katıldı.

BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI

Öz Orman-İş Sendikası 6. Başkanlar Kurulu, 20 Ekim 2012 tarihinde Ankara’da toplandı.
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DÜNYA EMEKÇİLERİ 
                HAK-İŞ’TE BULUŞTU

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın konuşmasıyla başlayan et-
kinliklerin açılışında; TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er, Dı-
şişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Tuğrul Gücük, Uluslara-
rası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) Temsilcisi Mustafa TLILI, 
Afrika İşçi Sendikaları Birliği (OATUU) Başkanı İbrahim Elkhandour 
ve Uluslararası Arap Sendikaları Konfederasyonu (ICATU) Genel Sek-
reteri Recep Maatouk birer konuşma yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliğiyle yürü-
tülen etkinlikler çerçevesinde, “Bölgemizde Bağımsız Sendikal 
Hareket-Özgür Sivil Toplumun Gelişmesi” konulu bir Küresel 
Emek Buluşması Uluslararası Konferansı gerçekleştirildi. Konferansta, 
Mısır Ulusal Emek Vakfı Başkanı Muhamed Moustafa Ali ‘Bölgemizde-
ki Sosyal Sorunlar Analizi’, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Ahmet Uysal ‘Bölgemizde Özgür Sivil Toplumun 
Gelişmesi Durum Analizi’ ve ITUC Temsilci Mustafa Tlılı da ‘Böl-
gemizde Bağımsız Sendikal Hareketin Gelişiminin Değerlen-
dirmesi’ konulu birer temel sunum yaptı. Daha sonra, 35 ülkeyi tem-
sil eden sendika liderleri birer konuşma yaparak, ülkelerindeki emek 
mücadelesini ve uluslararası sorunları dile getirdiler. Konuşmalarda; iş-
sizlikle mücadele, bağımsız, demokratik ve özgür sendikacılık, çalışma 
hakları, ayrımcılıkla mücadele, kadın-erkek emek eşitliği, çocuk işçili-
ğinin önlenmesi, çalışma ilişkilerinde bölgesel modellerin geliştirilmesi 
ve Türkiye deneyimlerinin aktarılmasına yönelik görüşler dile getirildi.

Konferansın ardından, tüm delegelerin oybirliğiyle kabul ettiği bir 
bildiri yayınlandı. 19 maddelik bildiride; demokratikleşme, bağımsız 
ve özgür sendikal hareketin gelişmesi için işbirliği, evrensel normlara 
uygun sendikal mevzuat geliştirilmesi, demokrasi ve çoğulculuk, hak 
mücadelesinde uluslararası dayanışma, insan onuruna yaraşır iş ve 

yaşam standartlarına ulaşılması, küreselleşme karşısında yeni sendikal 
perspektif geliştirilmesi, bölgede ve özellikle Suriye’de barış ve huzurun 
tesisi, toplumların demokratik talepleri için işbirliği ve dayanışma, farklı 
görüş ve inançların bir arada yaşaması ve İslam karşıtlığının giderilmesi 
yolunda çaba gösterilmesi konularına vurgu yapıldı.

Kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, Hak-İş ile 18 ülkenin 
işçi konfederasyonları arasında işbirliği protokolleri imzalandı. 

Etkinliklerin bir parçası olarak, ‘Osmanlı Arşivlerinde İşçi Ha-
reketi’ konulu bir sergi de açıldı. Serginin açılışı; TBMM İdare Amiri, 
Hak-İş Onursal Başkanı Salim Uslu, DSP Genel Başkanı Masum Tür-
ker, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Genel Başkan Yardımcı-
sı, Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan tarafından yapıldı.

Hak-İş kuruluş yıldönümü etkinliklerinin bir diğer bölümünü, 
TBMM’de kabul edilen ‘Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Sf 1’den Devam
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Kanunu’nun getirdiği yeni düzenlemeler konusunda Hak-İş’e bağ-
lı sendikaların yöneticilerinin bilgilendirilmesi oluşturdu. Bu amaçla 
yapılan panelde;  Öz Büro İş Genel Başkanı ve Öz Orman-İş Hukuk 
Müşaviri Muharrem Özkaya ile Öz Orman-İş Genel Başkan Danışmanı 
Semih Temiz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi İşlem Dai-
resi Başkanı Hicret Bozoklu birer sunum yaparak, yeni yasanın getirdiği 
düzenlemeleri ve ‘e-devlet uygulamasını’ anlattı.

Hak-İş kuruluş yıldönümü etkinlikleri, ikinci gün akşam yapılan, 
‘Hak-İş Emeğe Saygı Kısa Film Yarışması’ ödül töreni ile sona 
erdi. Yarışmada birincilik, ikincilik, üçüncülük ve ‘Necati Çelik Özel 
Ödülü’nü kazanan film yönetmenlerine ödülleri takdim edildi.
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Azerbaycan, Belarus, Mısır ve Uganda’dan sendika yöneticileri Öz Orman-İş’i ziyaret 
ederek, Türkiye’deki sendikacılık hakkında Genel Başkan Aslan’dan bilgi aldı.

Hak-İş 37. Kuruluş Yıldönümü kutlamaları dolayısıyla Ankara’ya gelen heyette yer alan 
Azerbaycan, Belarus, Mısır ve Uganda’dan sendika yöneticileri, Öz Orman-İş Sendikası 
Genel Merkezini ziyaret etti.

Heyette; Azerbaycan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Agil Dadaşov, 
Azerbaycan Çevre ve Orman İşçileri Sendikası Genel Başkanı Telman Quliyev, Belarus 
İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Alexsander Yarachuk, Mısır İşçi Sendikaları Konfe-
derasyonu Genel Başkanı Youssry Mouhammed, Yönetim Kurulu Üyesi Ibrahim Heikql 
ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Mostafa Rostom, Uganda Ulusal İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu Başkanı Owere Usher Wilson ve Yönetim Kurulu Üyesi Shamim Kalanda 
yer aldı.

Kardeş sendikaların yöneticileri, Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, Genel Sek-
reter Bayram Ayaz, Genel Mali Sekreter Ali Bilgin, Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur 
Kızılkaya ve Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar ile bir araya geldiler.

Yapılan görüşmeler sırasında; Türkiye, Azerbaycan, Belarus, Mısır ve Uganda’daki sen-
dikacılık uygulamaları ve emekçilerin yaşadığı sorunlar üzerinde duruldu. Konuk sen-
dikacılar, ülkelerindeki muadil sendikalar ile Öz Orman-İş arasında işbirliği anlaşmaları 
yapmak istediklerini bildirdiler.

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan da, Hak-İş Konfederasyonunun uluslararası 
ilişkilerde büyük mesafe aldığını ve Öz Orman-İş’in ikili uluslararası ilişkiler kurma zama-
nının geldiğini söyledi.

KARDEŞ SENDİKACILAR ÖZ ORMAN-İŞ’TE

Azerbaycan Mısır Uganda Uganda Belarus
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Tarım-İş, yılbaşına kadar üye olmayanların, toplu sözleşmeden ya-
rarlandırılmayacağını söyleyerek, tarım emekçilerimizden daha fazla 
aidat almayı hedefliyor. Üyelerimizin, Öz Orman-İş’ten haber gelince-
ye kadar beklemeleri, kendi menfaatlerinedir.

Öz Orman-İş’in, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve 
taşra teşkilatı ile TİGEM işletmelerindeki tarım emekçilerimizi safla-
rında toplamak için verdiği mücadelede önemli bir noktaya gelin-
miş ve Öz Orman-İş, her iki kurum için Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı’ndan 3 Eylül 2012 itibarıyla ‘yetki tespiti’ istemiştir. 
(Tarım-İş, henüz Bakanlık Teşkilatı için yetki istememiştir.)

Bu tespit henüz gelmemiştir. Bununla birlikte, Öz Orman-İş’in Tİ-
GEM’lerdeki ezici çoğunluğu kesindir. Bakanlık merkez ve taşra teş-
kilatındaki yetkinin hangi sendikaya çıkacağı ise belli değildir. Tarım-
İş’in yaptığı mevcut toplu iş sözleşmesi, 31 Aralık 2012 tarihinde sona 
erecektir. Yetkisi sona ereceğinden dolayı, tarım emekçilerimizden 
Tarım-İş Sendikası’na yapılan aidat kesintileri 1 Ocak 2013 tarihin-
den itibaren durdurulacaktır. Ayrıca, işyeri temsilcilerinin görevi sona 
erecektir.

6356 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nun, 39. 
Maddesi aynen şöyledir:

“(1) Toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendikasının üyeleri 
yararlanırlar.

(2) Toplu iş sözleşmesinden, sözleşmenin imzalanması ta-
rihinde taraf sendikaya üye olanlar yürürlük tarihinden, imza 
tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin taraf işçi sen-
dikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanırlar.

(3) Toplu iş sözleşmesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi 
arasında iş sözleşmesi sona eren üyeler de, iş sözleşmesinin 
sona erdiği tarihe kadar toplu iş sözleşmesinden yararlanır.

(4) Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sen-
dikasına üye olmayanlar, sonradan işyerine girip de üye ol-
mayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup 
da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden ya-
rarlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sen-
dikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Bunun için 
işçi sendikasının aranmaz. Dayanışma aidatı ödemek sure-
tiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma, talep tarihinden 
geçerlidir. İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itiba-
rıyla hüküm doğurur.

(5) Dayanışma aidatının miktarı, üyelik aidatından fazla 
olmamak kaydıyla sendika tüzüğünde belirlenir.

(6) Faaliyeti durdurulmuş sendikalara dayanışma aidatı 
ödenmez.”

Bu yasa maddesinin, Tarım Teşkilatındaki üyelerimizi ilgilendiren 
hükümlerini şöyle tekrarlayabiliriz.

1- Toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihte sendikaya 
üye olanlar, sözleşmenin yürürlük tarihinden, yani 1 Ocak 
2013 tarihinden itibaren yararlanırlar.

2- Sendikaya üye olmayanlar, dayanışma aidatı ödemek 
suretiyle toplu sözleşmeden yararlanırlar.

3- Dayanışma ile sözleşmeden yararlanmak için, ilgili sen-
dikanın muvafakatı aranmaz.

Bu durumda, diyelim ki Tarım Bakanlığı’ndaki işçilerimizin sözleş-
mesi için çoğunluk tespiti Tarım-İş Sendikası lehine çıktı. Yine var-
sayalım ki, Kamu Sözleşmeleri mutabakat protokolü Haziran 2013 
ortalarında imzalandı. Sonrasında da Tarım-İş Sendikası, muhatap 
işveren sendikasıyla masaya oturup, bir-iki hafta içinde sözleşmeyi 

imzaladı. Kaba hesapla, önümüzdeki dönem toplu sözleşmenin ‘imza 
tarihi’ 2013 Temmuz başları olacaktır. (Nitekim 2005, 2007, 2009 ve 
2011’deki Konfederasyonlar düzeyindeki protokoller, Temmuz ayları 
içinde imzalanmıştır)

Yasanın açık hükmü gereğince, Haziran 2013 itibarıyla Tarım-İş’e 
üye olan herkes, 1 Ocak 2013’te yürürlüğe girecek olan sözleşmenin 
tüm haklarından eksiksiz şekilde yararlanacaktır. Yasanın bu açık ve 
âmir hükmüne aykırı düşecek hiç bir hüküm, toplu sözleşmeye konu-
lamaz.

Yani şu anda Öz Orman-İş’e üye olup da, toplu sözleşmenin imza-
sından hemen önce (mesela Mayıs 2013 sonlarında) Tarım-İş’e üye 
olacak tüm işçilerimiz, imzalanacak sözleşmeden 1 Ocak 2013 tari-
hinden itibaren yararlanacaktır. Bunu kimsenin engellemesi mümkün 
değildir.

Diğer taraftan, ‘sendika üyelik aidatı’, ancak ve ancak ‘üyelik 
tarihinden itibaren’ kesilebilir.

Gelelim sendikaya üyelik meselesine... 6356 Sayılı Sendikalar 
Kanunu’nun 17. Maddesi, “Sendikaya üye olmak serbesttir.” 
dedikten sonra, “Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak 
elektronik başvuru sistemine e-devlet kapısı üzerinden üye-
lik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirle-
nen yetkili organın kabulü ile e-devlet kapısı üzerinden ka-
zanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından 30 gün içinde 
reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılır. 
Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edil-
meyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren otuz 
gün içinde dava açabilir. Mahkemenin kararı kesindir. Mah-
kemenin davacı lehine karar vermesi halinde üyelik, red ka-
rarının alındığı tarihte kazanılmış sayılır.” hükmünü içermek-
tedir.

Bu noktada Tarım-İş, ‘haklı bir neden’ göstermeden, işçilerimizin 
üyelik başvurusunu geri çeviremez. Geri çevirirse ne olur? İki şey olur:

1- Tarım-İş, üyelik tarihinden itibaren işçimizden alacağı üyelik ai-
datı yerine, bunun üçte ikisi tutarındaki ‘dayanışma aidatı’ ile ye-
tinmek zorunda kalır.

2- Üyeliği kabul etmeyen sendika, üyeliğini kabul etmediği işçinin, 
toplu sözleşmeden yararlanamamak dolayısıyla uğradığı tüm 
zararları ödemek zorunda kalır. Bu yönde mahkeme kararları 
bulunmaktadır. Mesela, Sosyal-İş Sendikası’ndan ayrılıp geri dönen 
bazı Kültür Bakanlığı emekçilerini üyeliğe kabul etmek istemeyen Tez 
Koop-İş, mahkeme kararıyla, hem işçileri üyeliğe kabul etmek, hem 
de tüm kayıplarını ödemek zorunda kalmıştır.

Özetlemek gerekirse; Öz Orman-İş’e üye bulunan Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı işçilerimizin Tarım-İş’e geçmesi-
ne şu anda gerek yoktur. TİGEM’lerde zaten yetki sahibi olan Öz 
Orman-İş, Bakanlık işçileri için yetkinin Tarım-İş’e verilmesi halin-
de, süreci hassasiyetle takip edecek ve üyelerimizin ‘azamı kazançlı 
çıkması’ için en iyi zamanlamayı yaparak, en küçük bir mağduriyete 
meydan vermeyecektir.

Dolayısıyla Tarım Bakanlığı teşkilatındaki Öz Orman-İş 
üyelerinin, bizden haber gelmedikçe üyelik pozisyonlarını 
korumaları, kendilerinin menfaatine olacaktır.

Tüm üyelerimize duyurur, sağlıklı ve mutlu günler dileriz.

TARIM BAKANLIĞI’NDAKİ ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE



8

Kasım 2012  Sayı: 18

Türk-İş’e bağlı 2 köhne sendika, mahkemenin ‘işkolu tespit 
kararı’nın üzerine atlayarak, bu kararla ‘Öz Orman-İş’in ku-
ruluşunun yok hükmünde olduğu’ yalanına sarıldı, ama mah-
kemenin gerekçeli kararı yüzlerine şamar gibi patladı.

Ankara 13. İş Mahkemesi’nin, ‘İşkolu Tespit Davası’nda-
ki gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli karar açıklanmadan 
önce, sahada Öz Orman-İş ile mücadele edemeyen Tarım-İş 
ve Orman-İş, “Bu kararla, ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASININ, 
YASA HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLARAK KURULMUŞ OLDU-
ĞU, KURULUŞUN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞU kabul edil-
miştir.” yalanını yaymaya yeltenmişti.

Mahkemenin gerekçeli kararının açıklanmasıyla, bu iki köhne 
sendikanın yalanı yüzlerine patladı. Yağmur ve Damla isimli, 
fidan yetiştiren ve peyzaj işi yapan işyerleriyle ilgili gerekçeli 
karar; sadece ve sadece, bu işyerlerinin tarım-orman işkoluna 
girdiğine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işkolu 
tespit kararının iptalinden ibarettir.

Gerekçeli karar henüz ortaya çıkmamışken, bu 2 sendikanın 
internet sitelerine koyduğu ve tarım-orman emekçileri arasın-

da dedikodusunu yaymaya çalıştığı ‘Öz Orman-İş’in kurulu-
şunun yok hükmünde olduğu’ yalanı da ayan beyan ortaya 
çıkmış oldu. Çünkü karar gerekçesinin hiç bir yerinde böyle bir 
ifade veya çağrışım bulunmuyor. Kararın tam metni ilişiktedir. 
Kendisini yargı yerine koyarak ahkâm kesenler, bu ka-
rarla mahcup olmuştur. Varsa utanma duyguları, utan-
maları gerekir.

Diğer taraftan, yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu’nun ‘kuruculuk şartları’nı düzenleyen, 6. Maddesi, 
“Fiil ehliyetine sahip ve fiilen çalışan gerçek veya tüzel 
kişiler sendika kurma hakkına sahiptir.” hükmünü getir-
miştir. Buna göre, herhangi bir işkolunda sendika kurabilmek 
için, ‘işçi’ olarak çalışmak yeterlidir; aynı işkolunda çalışma 
şartı bulunmamaktadır.

Elbette, tarım-orman işkolunda olması gerektiğine inandığı-
mız bu işyerlerinin başka bir işkoluna geçirilmesini kabul etmi-
yoruz. O yüzden mahkemenin bu kararını temyiz ettik.

SENDİKACILIK YALANLA YAPILMAZ
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Sayı: 02/2260   
Aydınlık Gazetesi
Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü’ne
İSTANBUL     

Aydınlık Gazetesi’nin 14 Eylül 2012 tarihli sayısının 5. sayfa-
sında İlkay Akkaya imzasıyla ve ‘Öz Orman-İş kanuna aykırı 
kuruldu - Hak-İş’ten sahte sendika’ başlığıyla yer alan haberde, 
sendikamız Öz Orman-İş ve bağlı bulunduğumuz Hak-İş Konfe-
derasyonu aleyhinde, gerçeklerle bağdaşmayan ifade ve yorum-
lara yer verilmiştir.

Öz Orman-İş Sendikası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın “01 Nolu Tarım ve Ormancılık Avcılık ve Balıkçı-
lık işkolunda” diye resmen tescil ederek daha sonra ise iş kolu-
nu Resmi Gazete’de yayınlandığı işyerlerinde çalışan emekçiler-
ce, tamamen yasalara uygun şekilde 2008 yılında kurulmuştur.  
Sendikalar, kurulu bulundukları işkolunda çalışan en az yedi iş-
çinin bir araya gelmesiyle ve tüzükleriyle birlikte irade beyanla-
rını mülki amire vermekle tüzel kişilik kazanırlar. O tarihten bu 
güne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ya da Valilikçe 
‘Öz Orman İş Sendikasının o işkolunda çalışmayan işçilerce ku-
rulduğuna’ dair bir tespit ve dava yoktur.

Hak-İş’e katılan ve Orman Teşkilatındaki emekçilerin üyeliğiy-
le yetki alan Öz Orman-İş, geride kalan süreçte orman emekçileri 
adına 3 dönem Toplu İş Sözleşmesi bağıtlamıştır.

Habere konu olan Ankara 13. İş Mahkemesi’nin kararının ma-
hiyeti ise; Sendikamızın kurucularının da çalıştığı Yağmur, 
Damla ve Çise isimli, fidan, bahçe ve peyzaj işi yapan şirketlere 
ait işyerlerinin 01 Nolu Tarım ve Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık 
İşkoluna girdiğine dair 26.8.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayın-
lanan ‘işkolu tespit kararı’nın başka bir işkoluna girdiğinden 
bahisle iptalinden ibarettir.

Henüz kesinleşmemiş olan bu hükümden yola çıkarak, Öz 
Orman-İş’in kuruluşunu ‘kanuna aykırı’ olarak nitelemek ve 
hele de rakip sendika yöneticilerinin bile kullanmadığı ‘Hak-
İş’ten sahte sendika’ gibi yakışıksız bir ifade kullanmak, gaze-
teciliğin gerektirdiği nesnellikle bağdaşmaz. Haber bu şekli ile 
‘Aydınlık’tan sahte haber’ olarak kalmaya mahkûmdur.

Ticarî bir işyerinin niteliği ve faaliyet alanı, zaman içerisinde 
değişebilir. Dün fidan üretip bahçe tanzimi yapan bir peyzaj şir-
keti, bugün daha kazançlı gördüğü inşaat işlerine girebilir. Do-
layısıyla bir işyerinin dâhil olduğu işkolunun zaman içerisinde 
değişmesi, geçmişte o işyerinde çalışmış emekçilerin yasalara 
uygun şekilde kurmuş bulunduğu bir sendikayı ‘yasadışı’ hali-
ne getirmez. Kaldı ki, yasalar ve yargı kararlarının geriye doğru 
yürümemesi diye temel bir hukuk kuralı vardır.

13. İş Mahkemesi’nin verdiği işkolu tespit kararı, sadece ve sa-
dece, bahse konu 2 işyerinin bundan böyle tarım-orman yerine 
inşaat işkolunda yer alacağı anlamına gelir. Hiç bir şekilde Öz 

Orman-İş’in hukukî durumunu değiştirmez. Yani ne yapılır-
sa yapılsın, Öz Orman-İş’in tüzel kişiliğini bu tür hukukî ayak 
oyunlarıyla değiştirmek mümkün değildir. 

Aydınlık’ta yer alan bahse konu talihsiz haberde, “Bu arada iş 
hukukçuları, 13. İş Mahkemesi’nin kararını ‘sendika kurulmamış sayı-
lır’ şeklinde yorumlayarak, sendikanın yaptığı toplu iş sözleşmesi sü-
reçlerinin, sendika hesaplarının incelenmesi ve sendikanın mallarına el 
konulması gerektiğini bildirdiler.” şeklinde akla ziyan bir yorum da 
yapılmıştır.

Hukuktan veya iş hukukundan zerre kadar nasiplenmiş biri, 
böyle bir yorum yapmaz, yapamaz. Böyle bir yorumu yapmak 
için; ya Öz Orman-İş Sendikası’nın ‘rakibi’ olmak, ya da ideolo-
jik körlükle malûl bir gazetecilik anlayışına sahip olmak gerekir.

25 bin emekçinin 3 dönemdir yapılmış ve çok büyük kazanım-
lar sağlamış olan toplu iş sözleşmelerini incelemenin amacı ne 
olacaktır? Bu sözleşmelerin iptali mi istenmektedir? Peki, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve TİGEM emekçilerinin de ka-
tılmasıyla üye sayısı 28 bine ulaşan, sektörün en güçlü ve etkin 
sendikasının kapatılmasını arzu etmek, ‘emek düşmanlığı’ de-
ğilse nedir? Böyle bir arzuyu, ancak ve ancak, işçiyle bağı kop-
muş, Öz Orman-İş’le sahada yarışamayan, fosilleşmiş sendika ve 
sendikacılar taşıyabilir.

En çok istismar edilen 51 yevmiye uygulaması ise; Türk İş’e 
üye T. Orman İş Sendikasının haksız yetki itirazı nedeniyle söz-
leşmenin gecikmesinden dolayı geriye doğru 2 kez üçer yıllık 
sözleşme imzalanması nedeniyle, üye olanlar ile üyeliği imza ta-
rihi itibariyle kesinleşmemiş olsa bile tüm işçiler 72 aylık dönem 
için eşit aidat ödeyerek, herkesin sözleşmeden yararlandırılması 
ilkesine dayanmaktadır. Bu uygulama işçilerin birlik, beraberlik 
ve dayanışması adına yapılmıştır. Bundan dolayı Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nde çalışan 25.000 
işçi, sendikamızın arkasında kenetlenmiştir. Sendikamızı din-
lemeyip, T. Orman-İş ve avukatlarının kışkırtmasıyla hareket 
eden az sayıdaki emekçilerimiz ise, maalesef bu konuda açtıkla-
rı davaları kaybederek, mağdur olmuştur. Bu mağduriyetin so-
rumlusu, T. Orman-İş’tir. Öz Orman-İş ise, bu emekçilerimizin 
kaybedilen haklarını geri alabilmek için, yeni dönem toplu iş 
sözleşmesine hüküm koymak için hazırlanmıştır.

Aydınlık’ta yer alan haber, gerçeklerle bağdaşmadığı gibi, 
‘emek taraftarlığı’ da değildir. Anılan haberle Hak-İş Konfede-
rasyonu ve Öz Orman-İş Sendikası aleyhinde haksız bir kamu-
oyu oluşturulmasına zemin hazırlamıştır. Bu haksızlığın düzel-
tilmesi adına, yasal haklarımız baki kalmak üzere, bu cevap ve 
düzeltmenin Aydınlık’ta aynı sayfada ve büyüklükte yayınlan-
masını, gazetecilik ilkeleri gereği talep ederiz.                   

ÖZ ORMAN-İŞ HUKUKA UYGUN KURULMUŞTUR

14 Eylül 2012
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Kahramanmaraş Orman Bölge 
Müdürlüğü’nde çalışırken, 9 Tem-
muz 2012 tarihinde geçirdiği trafik 
kazası sonucu vefat eden üyemiz 
Şaban Gül’ün sigorta bedeli, miras-
çılarına ödendi.

Merhum Şaban Gül’ün sigor-
ta bedelinin ödenmesi dolayısıyla 
Kahramanmaraş’ta bir tören dü-
zenlendi. Törene, Genel Mali Sek-
reterimiz Ali Bilgin, Kahramanma-
raş Orman Bölge Müdürü Mustafa 
Gediklili, Bölge Müdür Yardımcıla-
rı Adnan Kayım, Ali Göçer ve Ali 
Özdemir ile Kahramanmaraş Şube 
Başkanımız Latif Çoban, Adana 
Şube Başkanımız Şahin Cerit, Kah-
ramanmaraş Şube Yönetim Kurulu 
üyelerimiz, bölgedeki işyeri tem-
silcilerimiz, merhumun yakınları 
ve mesai arkadaşları ile yerel basın 
temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Genel Mali Sek-
reterimiz Ali Bilgin, ülkemizdeki iş 
kazaları ve trafik kazalarında her yıl 
binlerce insanımızın yaşamını yi-
tirdiğini anlatarak, bu kazaların ve 
ölümlerin önlenmesi için atılması 
gereken çok sayıda adım olduğunu 
söyledi. Bilgin, yitirilen canları geri 
getirmenin mümkün olmadığını, 
fakat onların geride bıraktığı ema-
netlerine sahip çıkmak gerektiğini 
anlatarak, şöyle devam etti:

“İşte bu düşünceyle, Öz Orman-İş 
olarak, 28 bini aşkın üyemizin ta-
mamını, Grup Ferdi Kaza Sigortası 
ile sigortaladık. Sigorta primlerinin 
tamamını sendikamızın bütçesin-
den karşıladık. Geride kalan süreçte, 

üyelerimizden 11’i, kaza sigortasının 
kapsamına girecek şekilde yaşamını 
yitirdi. Bunlardan 10’unun sigorta 
bedellerini, merhumların geride kalan 
varislerine teslim etmiştik. Bugün bu-
rada 11’inci sigorta bedelini, merhum 
kardeşimizin emanetleri olan eşine ve 
çocuklarına takdim ediyoruz.”

Öz Orman-İş’in, ‘üyelerinin ağ-
layan gözü, gülen yüzü olmayı’ 
bir sendikacılık ilkesi haline getir-
diğini de belirten Ali Bilgin, “Üyele-
rimizin mutlu günlerinde olduğu gibi, 
acı günlerinde de her zaman yanların-
da olduk, olmaya devam edeceğiz. Di-
leğimiz odur ki, hiç bir üyemizin bur-
nu kanamasın ve biz de bu törenleri 
yapmak zorunda kalmayalım.” diye 
konuştu.

Ali Bilgin, Öz Orman-İş’in; tüm 
üyelerini sigortaladığı gibi, sel, dep-
rem ve yangın gibi doğal afetlerde 
de onların yanında yer aldığını söz-
lerine ekledi.

Bilgin daha sonra, merhum üye-
miz Şaban Gül’ün ferdi kaza sigor-
tası çekini, mirasçıları olan eşi Yeter 
Gül, oğulları Ünal Gül ve Halil Gül 
ile kızları Neşe Kâhya, Songül Boz-
demir, Tuba Akkeçeci, Ayşe Yayla 
ve Fatma Gül adına vekâleten Ünal 
Gül’e takdim etti.

Merhumun oğlu Ünal Gül, tüm 
üyelerini zor zamanlara karşı si-
gortalamasından ve üyelerine yap-
tığı diğer hizmetlerden dolayı Öz 
Orman-İş Sendikası’na ve Genel 
Başkan Settar Aslan’a çok teşekkür 
ettiklerini söyledi.

BÖYLE GÜNLER İÇİN SİGORTA YAPTIK

Bilecik-Gölpazarı Orman İşletme Şefliği’nde çalışan üyemiz Hüsamet-
tin Namlı’nın evi, 2 Temmuz günü yanmıştı. Öz Orman-İş, Namlı’nın ya-
nan eşyalarını yeniledi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü’ne 
bağlı Gölpazarı Şefliği’nde çalışan Hüsemettin Namlı’nın oturduğu kira-
lık evde, 2 Temmuz 2012 tarihinde, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 
Yangında, Namlı ailesinin eşyaları kullanılamaz hale geldi.

Öz Orman-İş, daha önce benzer olaylarda olduğu gibi, mağdur olan 
üyesi Hüsamettin Namlı’yı yalnız bırakmadı. Sendika Genel Yönetim 

Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, Namlı’nın yanan eşyalarının ye-
rine yenisi satın alındı.

Öz Orman-İş Bursa Bölge Temsilcisi Yavuz Balcı, Bölge Yönetim Kurulu 
üyeleri ve işyeri temsilcileriyle birlikte, alınan yeni eşyaları Hüsamettin 
Namlı’nın evine götürerek teslim etti. Yavuz Balcı, teslim sırasındaki 
konuşmasında, “Size, Genel Başkanımız Settar Aslan ve Genel Yönetim 
Kurulu üyelerimizin selamını getirdim. Öz Orman-İş, zor günlerinde ve her 
zaman üyelerinin yanında olmuştur. Temennimiz, hiçbir üyemizin bu tür 
felaketlere uğramamasıdır.” dedi.

EVİ YANAN ÜYEMİZİN EŞYALARI YENİLENDİ
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Ali BİLGİN
Genel Mali Sekreter

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugünlerde 2013 yılı kamu bütçesini mü-
zakere ediyor. Bizler de, yeni bütçe çalışanlara, işsizlere ve yoksullara ne 
getiriyor, yarınlarımıza ne kazandıracak diye büyük bir ilgiyle takip ediyoruz.

Kamuoyuna yansıdığı üzere, içinde bulunduğumuz yıl devlet bütçesi 351 
milyar TL iken, 2013 bütçesi 404 milyar TL olarak öngörüldü. Burada-
ki artış oranı yüzde 15’tir. Bütçe kalemleri içerisinde en dikkat çeken artış, 
sosyal yardım kalemlerinde görülüyor. Sosyal politika amaçlı olan bu ka-
lemlerdeki artış oranı yüzde 67’ye varmaktadır. Diğer taraftan bütçe artışı; 
Tarım-Hayvancılıkta yüzde 25.9, Orman ve Su İşlerinde yüzde 8.3, Ulaş-
tırmada yüzde 17.7, Milli Eğitimde yüzde 21.7 ve Savunmada yüzde 11.5 
olmuştur. Türkiye’nin bulunduğu coğrafyadaki savaş ve gerilimlere rağmen, 
askerî harcamalardaki artış oranının düşük tutulup, buna karşın sosyal poli-
tika, eğitim ve yatırım harcamalarının yüksek tutulması, elbette dikkat çekici 
ve önemli bir husustur.

 Bu örneklemelerden de anlaşılacağı üzere, bütçe kalemleri içerisinde en 
yüksek artış oranı sosyal politika kalemlerinde gerçekleşmiştir. Oysa yakın 
zamana kadar, bütçe artışlarında birinci sırayı her zaman Milli Savunma 
almaktaydı. 2013 yılı bütçesinde sosyal devletin ve sosyal yardımların öne 
çıkarılmasını, toplumdaki gelir dağılımı bozukluğunu düzeltme yolunda 
önemli bir duyarlılık olarak kabul etmek yanlış olmaz.

Anayasamız, Türkiye Cumhuriyeti’ni, ‘demokratik, laik, sosyal bir hukuk 
devleti’ şeklinde tanımlamaktadır. Geride kalan yıllara baktığımızda, bu dört 
temel nitelikten ‘laik devlet’in daima öne çıkmasına karşın, ‘sosyal devlet, 
hukuk devleti ve demokratik devlet’ ilkelerinin maalesef fazla önemsen-
mediğini görmekteyiz. Şimdi ise, kamu bütçesinden sosyal harcamalara ak-
tarılan payın büyük ölçüde artırılmış olması, devletimizin ‘sosyal’ niteliğinin 
yeniden hatırlandığını göstermesi bakımından sevindiricidir.

Sadece sosyal yardım harcama kalemlerindeki artış değil; aynı zamanda 
eğitim ve sağlık harcamalarındaki yüksek oranlı artışlar da, Türkiye’nin ‘sos-
yal devlet’ niteliğini daha belirgin hale getirme yolunda önem taşımaktadır.

Yatırım harcamalarındaki artış da dikkat çekicidir. Birçok ülkede, özellikle 
AB üyesi ülkelerde ekonomik krize bağlı olarak sosyal harcamalarda kısıntıya 
gidilirken, ülkemiz bu konuda da farkını gösterdi. Sosyal harcamalarda hiç-
bir şekilde geriye gidilmedi. AB ülkelerinde yaşanan yoğun işçi çıkartmalar, 
sosyal hakların geriletilmesi, ücretlerin aşağı çekilmesi ya da emekli ücretle-
rinin vergilendirilmesi, emeklilik yaşının yükseltilmesi gibi toplumsal sorun 

teşkil eden uygulamalar, bizim ülkemiz-
de yer bulmadı. Tam tersine; istihdam 
ve yatırım teşvikleri artarak devam etti. 
Türk ekonomisi, bütçe uygulamalındaki 
yatırım-istihdam ilişkisini doğru kurarak 
yoluna devam etti. Böyle olduğu için de, 
Avrupa ve diğer bölgelerde işsizlik oranları artarken, Türkiye’deki işsizlik 
yüzde 15’lerden yüzde 8’lere geriledi.

Tekrar 2013 bütçesine dönersek; özellikle altyapı harcamalarında, yol, 
iletişim,  ulaşım, enerji yatırımlarındaki artış dikkate aldığında, Türkiye’deki 
ekonomik dinamizmin Dünyadaki krize rağmen devam ediyor olması daha 
iyi anlaşılmaktadır.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının felaket kehanetlerinin ak-
sine, Türk ekonomisinin performansı, Çin’den sonra Türkiye’yi kalkınma 
hızı en yüksek ikinci ülke konumunda tutmaya yetmektedir.

Ülkemizin, sosyal refah devleti ve kalkınma politikalarını eşzamanlı yürüt-
mesi, Türkiye’yi 2023’e taşıyacak yeni vizyona da işaret etmektedir. Hesap-
ta olmayan olağanüstü bir kriz ya da istikrarsızlık yaşanmaması halinde, bu 
uyumlu politikaların uzun vadede sürdürülebileceği anlaşılmaktadır. 

Diğer yandan demokratik açılımlar, hukuk alanında yapılan reformlar ve 
Anayasa değişiklikleri ile Yeni Anayasa çalışmaları da, 89. yılını coşkuyla kut-
ladığımız Cumhuriyetimizin ‘demokrasiye evrildiğini’ göstermektedir. Ek-
meği ile özgürlüğünü birbirinden ayrılmaz kabul eden biz emekçiler için, bu 
gelişmeler oldukça umut vericidir.

Elbette sosyal politikalar sadece Hükümetten beklenmemeli. Başta sivil 
toplum örgütleri olmak üzere, tüm kuruluşların bu konuda yapabileceği gü-
zel şeyler var. Öz Orman-İş olarak biz, bu sorumluluk bilinciyle hareket 
etmekteyiz. Bu çerçevede; yangın, sel ve diğer doğal afetlere maruz kalan 
üyelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Daha da önemlisi, istisnasız tüm üyelerimizi 
Grup Ferdi Kaza Sigortası ile sigortaladık. Bugüne kadar, sigorta kapsamında 
vefat eden 11 üyemizin geride kalanları, 20’şer bin lira sigorta bedelini aldı.

Öz Orman-İş’in üyelerine yönelik bu tür sosyal hizmetleri ve yardımları 
gelişerek devam edecektir.

Geleceğin, tüm ülkemiz ve milletimizle birlikte, tarım-orman emekçilerimi-
ze ve onların ailelerine refah ve mutluluk getirmesi en büyük temennimizdir.

SOSYAL DEVLET, SOSYAL BÜTÇE ve İSTİKRAR

Yönetici Köşesi

26 Ağustos 2004 günü vakit öğlenmiş
Telsizde yangın var diye söylemiş
İlk müdahale ekibi yangın mevkiine yönlenmiş

 Hemen yangına müdahale etmişler
 Önlemek için şerit açıp gitmişler

Canlarını hiçe sayıp ateşe dalmışlar
Rüzgâr yön değiştirince içinde kalmışlar
Yeşili korumak için canlarından olmuşlar

 Biz şok olduk aileleri nasıl dayansın
 Siz şehit oldunuz yakanlar utansın

Ekipler çeşitli yönlere dağılmışlar
Bazıları doğru yöne gidip kurtulmuşlar
Onlar ise sarp kayalara varmışlar

 Dumandan çevrelerine bakamamışlar
 Maalesef bir daha çıkamamışlar

Çok acı ama bir ders alalım
Yangında çok tedbirli olalım
Tehlikesi varsa orda duralım

 Tabii ki kurtaralım ormanı 
 Ama önce insanın kendi canı

Yandılar korumak için ormanları
Unutmayalım orman mensubu kahramanları
Gönlümüzde yaşatalım biz bu insanları

 Gidenlere rahmet olsun kalanlara sabır versin
 Yakınları yalnız bırakılmasın devlet yardım etsin

İnşallah bir daha böyle acı görmeyelim
Hiçbir arkadaşımızı ateşe vermeyelim
İşimizi sevelim ama canımızdan önemli bilmeyelim

 Canımız sıkkın ruhumuz gergin
 Bütün orman camiasına geçmiş olsun der
 Cevizli yangın ekibinden Şemin GİRGİN

YANAN ARKADAŞLARA

Süleymaniyeli Şemin GİRGİN

Hepsi işini seven temiz inancı
Yürekten etkiledi bizi bu acı
Bizi üzüntüye boğdu altı ormancı

 Bu acının derecesini mümkün mü getirmek dile
 Ne kadar acı verici bunu yazması bile

Hazan oldu mor sümbüllü bağlarında
Tam en genç en verimli çağlarında
Son sözleri duyulmuş Gündoğmuş dağlarında

 Ah ne olurdu bir şey olmasaydı hiçbirine
 Yanan orman yine gelirdi yerine 

Cevizli ekibi de yangına sonradan geldi
Arkadaşlarına en zor görevi onlar eda etti
Bu görev çok acı sanki dünya ile alakaları bitti

 Unutamazlar kolay kolay o anları
 Allah şehit sayar yananları
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OLEYİS GENEL KURULU YAPILDI

Genel Başkanlığa Vedat Böke, Yönetim Kurulu üyeliklerine de Raci Kırdar, Ali Çağ-
layan, Hüseyin Boztaş, Şaban Aydın, Mehmet Ali Akpınar, Avni Aslan, Mehmet Ali Örs 
ve Recep Tekin seçildi.

Hak-İş’e bağlı kardeş sendika Oleyis’in Olağanüstü Genel Kurulu, 22-23 Eylül 2012 ta-
rihinde Ankara’da yapıldı. Divan Başkanlığı’nı Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın 
yaptığı Genel Kurula, Hak-İş Onursal Başkanı, Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri 
Salim Uslu, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar As-
lan ile Hak-İş ve bağlı sendikaların yöneticileri de katıldı.

Oleyis Olağanüstü Genel Kurulundaki seçimde, eski Genel Başkan Enver Öktem ile 
eski Genel Mali Sekreter Vedat Böke’nin listeleri yarıştı. Seçim sonucunda; Vedat Böke 
Genel Başkanlığa seçilirken, Yönetim Kurulu üyeliklerine de Raci Kırdar, Ali Çağlayan, 
Hüseyin Boztaş, Şaban Aydın, Mehmet Ali Akpınar, Avni Aslan, Mehmet Ali Örs ve 
Recep Tekin seçildi.

Öz Orman-İş Genel Yönetim Kurulu üyeleri, yeni kurulan ve 
Hak-İş’e katılan Medya-İş Sendikası ile genel kurulunu yeni ya-
pan OLEYİS Sendikasını ziyaret etti.

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, Genel Teşkilat Sek-
reteri Zeki Sungur Kızılkaya, Genel Eğitim Sekreteri Mustafa 
Çınar ve Genel Mevzuat-Araştırma Sekreteri Mehmet Çelik, 
ilk olarak Medya-İş Sendikası’nı ziyaret ederek, Genel Başkan 
Gürsel Eser ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. Settar As-
lan, yeni kurulan ve Hak-İş’e katılan Medya-İş’e başarılar diledi. 
Medya-İş Genel Başkanı Gürsel Eser de, kuruluş ve örgütlenme 
sürecinde desteğini esirgemeyen Hak-İş’e ve Öz Orman-İş’e te-
şekkür etti.

Öz Orman-İş yöneticileri, daha sonra OLEYİS Genel Merke-
zini ziyaret ederek, Genel Başkan Vedat Böke ve Yönetim Ku-
rulu üyeleriyle görüştü. Settar Aslan, OLEYİS Genel Kurulunda 
Genel Başkanlık görevine seçilen Vedat Böke ve diğer yönetim 
kurulu üyelerini kutlayarak başarılar diledi. Vedat Böke de, Hak-
İş ve Öz Orman-İş’in OLEYİS’e verdiği destekten duydukları 
memnuniyeti dile getirdi.

MEDYA-İŞ ve OLEYİS’E 
ZİYARET
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Afyon’da meydana gelen arazöz kazasında 3 
üyemiz yaralandı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 
Afyon Orman İşletme Müdürlüğü, Sinanpaşa İş-
letme Şefliği’ne ait yangın söndürme arazözü, 5 
Ekim 2012 tarihinde bir yangın ihbarına giderken 
kaza geçirdi. Afyon şehir girişine yakın mevkide 
meydana gelen kazaya, yağışlı hava ve kaygan 
yol şartlarının sebep olduğu bildirildi.

Kazada orman işçisi üyelerimiz Hasan Biçer 
(arazöz şoförü), Fatih Tözüm ve Gürkan Tokde-
mir yaralandı. Afyon Devlet Hastanesi’ne kaldırı-
lan yaralı üyelerimiz tedavilerinin ardından tabur-
cu edildi.

Ucuz atlatılan bu kaza, yangın arazözlerinin kas-
ko sigortası yapılmamasından kaynaklanan ciddi 
sıkıntıyı bir kez daha gündeme getirdi.

ARAZÖZ KAZASI UCUZ ATLATILDI

Öz Orman-İş himayesindeki Ceylanpınar Bedensel Engelliler Bas-
ketbol Takımı, güçlü rakiplerine karşı başarılı sonuçlar almaya devam 
ediyor.

Spor Toto 2. Lig F Grubunda mücadele eden Bedensel Engelli-
ler Basketbol Takımımız, 30 Eylül 2012 tarihinde Ceylanpınar Ka-
palı Spor Salonu’nda karşılaştığı Mersin Engelliler Basketbol Spor 
Kulübü’nü 79-44 gibi farklı bir skorla yendi. Güçlü Mersin takımı, 
geçen sezon Play Off’a kalmayı başarmıştı.

Ceylanpınar Bedensel Engelliler Takımı Antrenörü Metin İdağ, takı-
mın yeni transferler Bekir Akdaşoğlu ve Mahmut Ümit Bebe ile daha 
da güçlendiğini belirterek, hedeflerinin 1. Lige çıkmak olduğunu söy-
ledi.

Kulüp Başkanı Mehmet Taş, başarılı maçtan sonra, Öz Orman-İş’in 
verdiği maddî ve manevî desteklerden dolayı, Ceylanpınar Temsilcisi 
İbrahim Dondurmacı’ya bir teşekkür plaketi takdim etti.

ENGELLİLER BASKETBOL TAKIMIMIZ İLERLİYOR

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Ka-
paklı Orman Fidanlığı’nda çalışan üyemiz Nazif 
Barutçu, Macaristan’da yapılan güreş şampiyo-
nasında dünya ikincisi oldu.

Veteranlar Dünya Serbest Güreş Şampiyona-
sı 17-24 Eylül 2012 tarihlerinde Macaristan’ın 
başkenti Budapeşte’de yapıldı. 36 ülkeden 320 
sporcunun katıldığı şampiyonada ülkemizi 63 
kiloda temsil eden güreşçimiz Nazif Barutçu ilk 
turda Litvanyalı Allans Suvitra’yı, İkinci turda Al-
man Tomas Berger’i yendikten sonra, grup bi-
rinciliği için karşılaştığı Fransız Renault Almend’i 
de yendi. Daha sonra altın madalya için mindere 

çıkan Nazif Barutçu, diğer grubun birincisi Rus 
Karo Simonyan ile karşılaştı. Rus rakibine 1-0 
yenilen güreşçimiz, dünya ikincisi olarak gümüş 
madalyayı kazandı.

Şampiyonadan sonra yurda dönen güreşçi-
miz Nazif Barutçu, tek bir puanla dünya şampi-
yonluğunu kaçırmaktan dolayı üzgün olduğunu 
ve gelecek yıl daha iyi çalışarak şampiyonluğa 
ulaşmayı hedeflediğini söyledi. Barutçu, dünya 
ikinciliğini kazanması için kendisine destek olan 
tüm kişi ve kuruluşlara, özellikle de sponsorlu-
ğunu üstlenen ve üyesi bulunduğu Öz Orman-İş 
Sendikası’na teşekkür etti.

GÜREŞÇİMİZ NAZİF BARUTÇU DÜNYA İKİNCİSİ
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BASIN AÇIKLAMASI

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Settar Aslan:
“ORMAN İŞÇİSİ DE MÜJDE BEKLİYOR”
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Sen-

dikası Genel Başkanı Settar Aslan, kamudaki sözleşmeli memurlara kadro 
verilirken, geçici çalıştırılan orman işçilerinin de Başbakan Erdoğan’dan 
müjde beklediğini söyledi.

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

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

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

AK Parti’nin Kızılcahamam kampında, yerel yönetim kökenli bazı mil-
letvekili ve yöneticiler, belediyeler ve özel idarelerdeki kadrosuz memur-
lara kadro verilmesini gündeme getirdi. Sayın Başbakan da sorunun çö-
zümü için talimat verdi. Bu doğru oldu. Ama, 5 ay 29 gün çalışıp, bununla 
12 ay yaşamak zorunda olan geçici işçiler de mağdur edilmemeli. Hükü-
metin, sözleşmeli memurlara kadro verirken, kadrosuz orman işçilerine 
üvey evlat muamelesi yapması doğru olmaz. 5 ay 29 gün çalışan geçici 
işçilerimiz de, ‘Kimsesizlerin kimsesi’ olan Sayın Başbakandan müjde 
beklemektedir.”

Öz Orman-İş Sendikası
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ETKİNLİKLERİMİZ

Genel Başkanımız Settar Aslan, Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizi ziyaret etti. Ziyaret sırasında, üyelerimizin sorun ve beklentileri 
dile getirilerek, çözüm yolları üzerinde duruldu.

GENEL MERKEZ GENEL MERKEZ

Genel Başkanımız Settar Aslan, Mersin Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan 
üyelerimizle bir toplantı yaptı. Genel Mali Sekreter Ali Bilgin ve Mersin Şube Baş-
kanımız Halil Aygün ile Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizin de katıldığı toplantıda, 
işçilerimizin sorunları konuşuldu.

Genel Sekreterimiz Bayram Ayaz, Giresin Orman İşletme Müdürlüğü’ndeki 
üyelerimizle bir toplantı yaptı. Giresun Bölge Temsilcimiz Muhittin Çelebi ve Böl-
ge Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda, üyelerimiz sorunlarını dile 
getirdi.

GENEL MERKEZ GENEL MERKEZ
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Genel Sekreterimiz Bayram Ayaz, Erzurum Bölge Temsilcimiz İmdat Dallı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte, Erzurum Orman Bölge Müdürü Cafer Orhan’ı ziyaret 
etti. Ayaz, ayrıca Erzurum Orman İşletmesinde çalışan üyelerimizle sohbet toplantısı yaptı.

GENEL MERKEZ GENEL MERKEZ

Orman Genel Müdürlüğü’nün Ankara’daki birimlerinde çalışan İşyeri Temsilci-
lerimiz, Kurban Bayramı dolayısıyla Genel Başkanımız Settar Aslan’ı ziyaret etti-
ler. Ziyaret sırasında, işyerlerinde yaşanan sorunlar üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

GENEL MERKEZ GENEL MERKEZ

Genel Eğitim Sekreterimiz Mustafa Çınar, Bolu Bölge Temsilcimiz İsmet Yıl-
maz ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte, Kıbrısçık Orman İşletme 
Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizi ziyaret ederek, onların sorun ve beklentilerinin 
dile getirildiği bir toplantı yaptı.

Genel Eğitim Sekreterimiz Mustafa Çınar, Adapazarı Bölge Temsilciliği Yönetim 
Kurulu üyelerimizle birlikte, Sakarya Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araş-
tırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizi ziyaret etti.

GENEL MERKEZ GENEL MERKEZ

ETKİNLİKLERİMİZ

Ankara Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan geçici statüsündeki işçilerimiz, 
Ankara Şube Başkanımız Erdoğan Çubuk ile birlikte Genel Teşkilat Sekreterimiz 
Zeki Sungur Kızılkaya’yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında, çeşitli sorunlarını dile geti-
ren üyelerimiz, özellikle kadro konusuna bir çözüm bulunmasını istediler.
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ETKİNLİKLERİMİZ

Genel Sekreterimiz Bayram Ayaz, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nde çalışan 
üyelerimizi ziyaret etti. Isparta Bölge Temsilcimiz Süleyman Atasoy’un da hazır 
bulunduğu ziyaret sırasında, üyelerimizin sorun ve beklentileri üzerinde duruldu.

Genel Eğitim Sekreterimiz Mustafa Çınar, Bolu Bölge Temsilcimiz İsmet Yıl-
maz ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte, Gerede Orman İşletme 
Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizi ziyaret etti. Ziyaret sırasında, üyelerin sorunları 
üzerinde duruldu.

Genel Eğitim Sekreterimiz Mustafa Çınar, İstanbul Bölge Temsilcimiz İl-
han Genç ve Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte İstanbul Orman Bölge 
Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizi ziyaret etti. Ziyarette, üyelerin beklentileri dile 
getirildi.

Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin ve Genel Mevzuat-Araştırma Sekreterimiz 
Mehmet Çelik, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizi ziyaret etti. 
İzmir Şube Başkanımız Hamiyet Boyacı ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin de 
katıldığı ziyarette, üyelerimiz sorunlarını dile getirdi.

GENEL MERKEZ GENEL MERKEZ

GENEL MERKEZ GENEL MERKEZ

GENEL MERKEZ GENEL MERKEZ

Genel Sekreterimiz Bayram Ayaz, Erzurum Bölge Temsilcimiz İmdat Dallı ve 
Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 
Şenkaya Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizi ziyaret etti.

Genel Sekreterimiz Bayram Ayaz, Trabzon Bölge Temsilcimiz Fikri Bulut ile 
birlikte, Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü ile Orman Fidanlık Müdürlüğü’nde 
çalışan üyelerimizi ziyaret etti.
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ETKİNLİKLERİMİZ

Genel Eğitim Sekreterimiz Mustafa Çınar, Sinop Bölge Temsilcimiz Nermin Yılmaz ve Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü’nde 
çalışan üyelerimizi ziyaret etti. Çınar ayrıca sahada çalışan orman işçilerimizi de ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Genel Eğitim Sekreterimiz Mustafa Çınar, Karabük Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işletmelerdeki İşyeri Temsilcilerimizle bir toplantı yaptı. Karabük Bölge Tem-
silcimiz Yaşar Çaylı ve Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizin de katıldığı toplantıda, 
bölgedeki üyelerimizin sorunları konuşuldu.

Genel Eğitim Sekreterimiz Mustafa Çınar, Kastamonu Bölge Temsilcimiz Hüseyin Erdoğan ve Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, Kastamonu Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı İhsangazi ve Samatlar işletme müdürlüklerinde çalışan üyelerimizi ziyaret etti. Ziyaretler sırasında, işçilerimizin sorunları üzerinde duruldu.

GENEL MERKEZ GENEL MERKEZ

GENEL MERKEZ GENEL MERKEZ

GENEL MERKEZ GENEL MERKEZ

Genel Eğitim Sekreterimiz Mustafa Çınar, İstanbul Bölge Temsilcimiz İlhan 
Genç ile birlikte, İstanbul Orman Bölge Müdürü Zekeriya Mere’yi ziyaret etti. Zi-
yaret sırasında, işçilerimizin sorunları ve çözüm yolları üzerinde duruldu.
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ETKİNLİKLERİMİZ

Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreterimiz Mehmet Çelik, Bursa Bölge Temsil-
cimiz Yavuz Balcı ve Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, Bursa Orman 
Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işletmelerde çalışan üyelerimizi ziyaret etti.

Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreterimiz Mehmet Çelik, Çanakkale Bölge Tem-
silcimiz Ali Ünal ve Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, Çanakkale Orman 
Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın ekiplerinde görev yapan üyelerimizi ziyaret etti.

Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreterimiz Mehmet Çelik, Denizli Bölge Temsil-
cimiz Halil Turan ve Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, Denizli Orman 
Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın ekiplerinde görev yapan üyelerimizi ziyaret etti.

Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreterimiz Mehmet Çelik, Balıkesir Şube Baş-
kanımız Ramis Fidan ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, Edremit’teki 
orman yangınına müdahale eden üyelerimizi ziyaret etti.

Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreterimiz Mehmet Çelik, Eskişehir Orman Böl-
ge Müdürü Nadir Sarıkaya, Müdür yardımcıları, İşletme Müdürleri ve İşyeri tem-
silcileri ile bir araya gelerek güncel sorunları görüştüler.

Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreterimiz Mehmet Çelik, İzmir Şube Başkanımız 
Hamiyet Boyacı ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, Manisa Orman-
İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizi ziyaret etti.

GENEL MERKEZ GENEL MERKEZ

GENEL MERKEZ GENEL MERKEZ

GENEL MERKEZ GENEL MERKEZ
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ETKİNLİKLERİMİZ

Adana Şube Başkanımız Şahin Cerit ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz Adana 
Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaret-
lerini sürdürdü.

Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreterimiz Mehmet Çelik, Muğla Şube Başka-
nımız Bilal Güçlü ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, Muğla Orman 
Fidanlık Müdürlüğü Karabörtlen Fidanlığı’nda çalışan üyelerimizi ziyaret etti.

Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreterimiz Mehmet Çelik, Muğla Şube Başkanı-
mız Bilal Güçlü ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, Nazilli Orman İşlet-
me Müdürlüğü’ne bağlı Kuyucak Yangın Ekibinde çalışan üyelerimizi ziyaret etti.

Balıkesir Şube Başkanımız Ramis Fidan ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz Ba-
lıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik 
ziyaretlerini sürdürdü.

Antalya Şube Başkanımız Ramazan Gün ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz 
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik 
ziyaretlerini sürdürdü.

GENEL MERKEZ GENEL MERKEZ

GENEL MERKEZ ADANA

ANTALYA BALIKESİR

Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreterimiz Mehmet Çelik ve Muğla Şube Başka-
nımız Bilal Güçlü, Milas Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan yangın işçisi arka-
daşlarımızı ziyaret ettiler.
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Bursa Bölge Temsilcimiz Yavuz Balcı ve Bölge Yönetim Kurulu üyelerimiz, Bur-
sa Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziya-
retlerini sürdürdü. 

Bolu Bölge Temsilcimiz İsmet Yılmaz ve Bölge Yönetim Kurulu üyelerimiz, Bolu 
Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaret-
lerini sürdürdü.

AK Parti Denizli Milletvekili Bilal Uçar, Denizli Bölge Temsilciliğimizi ziyaret 
etti. Ziyaret sırasında Denizli Bölge Temsilcimiz Halil Turan, Bilal Uçar’a, orman 
emekçilerimizin kadro sorununu ileterek destek istedi.

Çanakkale Bölge Temsilcimiz Ali Ünal ve Bölge Yönetim Kurulu üyelerimiz, Ça-
nakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik 
ziyaretlerini sürdürdü. 

Eskişehir Bölge Temsilcimiz Abdürrahim Cerit ve Bölge Yönetim Kurulu üyele-
rimiz, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize 
yönelik ziyaretlerini sürdürdü. 

Elazığ Şube Başkanımız Mustafa Tepe ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz Ela-
zığ Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik zi-
yaretlerini sürdürdü.

BOLU BURSA

ÇANAKKALE DENİZLİ

ELAZIĞ ESKİŞEHİR
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ETKİNLİKLERİMİZ

Isparta Bölge Temsilcimiz Süleyman Atasoy ve Bölge Yönetim Kurulu üyele-
rimiz, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize 
yönelik ziyaretlerini sürdürdü. 

Giresun Bölge Temsilcimiz Muhittin Çelebi ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri-
miz, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize 
yönelik ziyaretlerini sürdürdü. 

İzmir Şube Başkanımız Hamiyet Boyacı ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz 
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik 
ziyaretlerini sürdürdü.

İstanbul Bölge Temsilcimiz İlhan Genç ve Bölge Yönetim Kurulu üyelerimiz, 
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik 
ziyaretlerini sürdürdü. 

Kastamonu Bölge Temsilcimiz Hüseyin Erdoğan ve Bölge Yönetim Kurulu üye-
lerimiz, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyeleri-
mize yönelik ziyaretlerini sürdürdü. 

Kahramanmaraş Şube Başkanımız Latif Çoban ve Şube Yönetim Kurulu üyele-
rimiz Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üye-
lerimize yönelik ziyaretlerini sürdürdü.

GİRESUN ISPARTA

İSTANBUL İZMİR

K.MARAŞ KASTAMONU
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Kütahya Bölge Temsilcimiz Doğan Cebeci ve Bölge Yönetim Kurulu üyelerimiz, 
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yöne-
lik ziyaretlerini sürdürdü. 

Konya Bölge Temsilcimiz Ali Serin ve Bölge Yönetim Kurulu üyelerimiz, Konya 
Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaret-
lerini sürdürdü.

Muğla Şube Başkanımız Bilal Güçlü ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz Muğla 
Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaret-
lerini sürdürdü. Güçlü ve Yönetim Kurulu üyeleri, Muğla’da yeni işe alınan yangın 
işçilerimizin sertifika törenine de katıldı

Mersin Şube Başkanımız Halil Aygün ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz Mer-
sin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik zi-
yaretlerini 

Zonguldak Bölge Temsilcimiz Yaşar Çaylı ve Bölge Yönetim Kurulu üyelerimiz, 
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yö-
nelik ziyaretlerini sürdürdü.

Muğla Şube Başkanımız Bilal Güçlü ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz Muğla 
Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaret-
lerini sürdürdü. Güçlü ve Yönetim Kurulu üyeleri, Muğla’da yeni işe alınan yangın 
işçilerimizin sertifika törenine de katıldı

KONYA KÜTAHYA

MERSİN MUĞLA

MUĞLA ZONGULDAK


