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Sf.5’te

Sf.6’da

Öz Orman-İş’in Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile 
TİGEM’lerdeki örgütlenme çalışması, başarılı bir şekilde ta-
mamlandı. Genel Başkan Settar Aslan, gösterdikleri özverili 
çabalardan dolayı, orman ve tarım teşkilatlarında çalışan 
tüm emekçilerimize teşekkür etti.

51 YILLIK KÖHNE SENDİKACILIĞA SON

Sf. 16’da Sf.10’da

İşçilerin işbası yapması dolayısı 
ile düzenlenen törene Genel Baş-
kan Settar Aslan ve Genel Mali 
Sekreter Ali Bilgin katıldı. Aslan, 
“İşçilerimiz orman yangınlarıyla 
canı pahasına mücadele etmekte-
dir.” dedi.

İşçinin gözünden düşüp defte-
rinden silinenler ve işyerlerinde 
yetkilerini kaybedenler, şimdi 
mahkemelerdeki basit usul karar-
larından medet umarak boş ha-
yallere kapılıyorlar.

Sf. 18’de

Üyelerinin tamamını ferdi kaza 
sigortası yaptıran Öz Orman-İş, 
vefat eden üyelerinin geride bı-
raktığı emanetlerinin sigorta bede-
li çeklerini kendilerine teslim etti. 

MERHUM ÜYELERİMİZİN 
EMANETLERİ SAHİPSİZ DEĞİL

Ceylanpınar tarım emekçileri, TİGEM’lerde Öz Orman-İş’in ezici çoğunlu-
ğu sağlamasını, davul-zurna eşliğinde halay çekerek kutladı. Genel Başkan 
Aslan da işçilere eşlik etti.

2 Ağustos 2012 tarihine kadar devam eden üye kayıtları neticesinde Öz 
Orman-İş’in TİGEM’lerde TİS yetkisi için gerekli çoğunluğu sağlaması üze-
rine, Ceylanpınar TİGEM’de çalışan tarım emekçileri, Öz Orman-İş Genel 
Başkanı Settar Aslan’ı ilçeye davet ettiler. Bu davet üzerine Ceylanpınar’a 
giden Genel Başkan Aslan, aylardır orada görev yapan Genel Teşkilat Sek-
reteri Zeki Sungur Kızılkaya ile birlikte, Ceylanpınar TİGEM emekçilerinin 
coşkusuna ortak oldu.

MERSİN’DE YENİ İŞÇİLERİMİZ 

GÖREVE BAŞLADI

Yaklaşık 1 yıl boyunca devam eden örgütlenme çalışmaları 
sırasında, Öz Orman-İş’in Genel Merkezi ve tüm teşkilatlarının 
yanısıra, üyesi olan orman emekçileri de yoğun bir çaba gös-
terdi. Tarım emekçileri de, kardeş orman emekçileri ve onların 
güçlü yapısı Öz Orman-İş’in bu çabalarını karşılıksız bırakmadı.

Sevgili tarım-or-
man emekçileri,

Geride bıraktı-
ğımız bir yıllık süre-
de, çok yoğun bir örgütlenme 
çalışması yürüttük.

TİGEM ZAFERİ CEYLANPINAR’DA KUTLANDI

Hakkın karşısında şeytani metotlar kaybetti.

KÖHNE SENDİKALAR YOK 
OLDUKÇA YALANA SARILIYOR
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aşyazıB

Settar ASLAN
Genel Başkan

Orman emekçilerimizin geçmiş yıllarda yanlış 
hesaplanan ücretlerinin düzeltilmesi ve geriye dö-
nük alacaklarının hesaplanmasına dair çalışmalar 
tamamlanmak üzere.

Orman İşletme Müdürlüklerinin ISI sorumluları, 
Toplu İş Sözleşmesinin Geçici 5. Maddesine göre 
oluşturulan komisyonunun hazırladığı bilgisayar 
programını kullanmak suretiyle, işçilerimizin geri-
ye dönük yevmiye hesaplamalarını yaparak, ha-
zırladıkları listeleri Orman Genel Müdürlüğü’ne 
gönderdi.

Bu aşamadan sonra, Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinin, 
‘ödemenin yapılması’ konusunda bir karar alması 
gerekiyor. Bu kararın alınmasından sonra, işçilerin 
ücret farkları ödenecek.

Sözleşmenin ilgili maddesine göre, bu hesap-
lamayı kabul etmeyen işçiler, isterlerse haklarını 
mahkemede arayabilecek.

EKSİK YEVMİYELER 
HESAPLANDI

Kamuda çalışan işçilere bu sene verile-
cek ilave tediyelerin ikinci bölümünün ya-
rısı 17 Ağustos’tan itibaren ödendi; kalan 
yarısı da 23 Ekim’de ödenecek.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 
Resmi Gazete’nin 16 Ağustos 2012 ta-
rihli sayısında yayınlandı. Orman Genel 
Müdürlüğü de, ilave tediyelerin anılan ta-
rihlerde ödenmesi için, 16 Ağustos 2012 
tarihinde 27 Orman Bölge Müdürlüğü ve 
12 Ormancılık Araştırma Enstitüsü Mü-
dürlüğüne birer yazı gönderdi.

Buna göre; tüm üyelerimizin, 2012 yı-
lına ait ilave tediyelerinin ikinci bölümü-
nün 13 yevmiyelik ilk taksiti 17 Ağustos 
2012 tarihinden itibaren ödendi. Yine 13 
yevmiye tutarındaki ikinci taksitin ödeme-
si de 23 Ekim 2012 tarihinden itibaren 
yapılacak.

İLAVE TEDİYELER ÖDENDİ

YÜREKTEN TEŞEKKÜRLER

Orman Teşkilatımız ve işçilerimiz, ülkemiz ormanlarını korumak ama-
cıyla, deyim yerindeyse ‘can pahasına’ bir mücadele yürütmektedir.

İçinde bulunduğumuz dönemde çok sayıda orman yangını meydana 
geldi.

Bazı yangınların çok noktadan başlaması, sabotaj iddialarını gündeme 
taşıdı.

Diğer taraftan, bu sene poyrazın çok sert ve sürekli esmesi, özellikle Ak-
deniz ve Ege bölgesindeki orman yangınlarının çapını ve hasarını artırdı.

Elbette yanan ormanlarımızı yeniden yeşerteceğiz. Bunun için işçileri-
miz yine canla-başla çalışacak.

Ancak şunu bir kez daha gördük ki; Orman Teşkilatımızın yeni işçilere, 
hatta iki vardiyalı çalışmaya ihtiyacı bulunuyor.

Dahası, orman yangınlarını önleyecek bakım çalışmalarının güzün, kışın 
ve baharın yürütülmesi gerekiyor.

Yıllardır söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz: Ormanda yılın 12 
ayında yapılması gereken işler vardır. Yani tüm orman işçilerimiz, kadro-
lu olarak ve yıl boyunca çalıştırılmalıdır.

Sağlık, huzur ve mutlulukla kalın.

Geride bıraktığımız bir yıllık sürede, çok yoğun bir örgütlenme çalışma-
sı yürüttük.

Faaliyet gösterdiğimiz ‘Tarım ve Orman, Avcılık ve Balıkçılık İşkolu’nda 
yürek ve bilek birliğini sağlamak üzere yola çıktık.

Sendikacılıkta ‘rekabet’ olayının gerektiğine inandığımız gibi, aynı iş-
kolunda çalışan emekçilerimizin, kendilerine en iyi hizmeti veren sendi-
kanın çatısı altında güç birliği yapmasını da bir ihtiyaç olarak görüyoruz.

Bu durum aynı zamanda, işçilerin ‘sendika seçme özgürlüğü’nün de bir 
parçasıdır.

Öz Orman-İş, tarım emekçilerimizden gelen yoğun talep ve beklentiler 
üzerine bu yola çıktı.

Uzun yıllardır hak ettikleri düzeyde sendikacılık hizmetine erişemeyen 
tarım emekçilerimiz, kardeş orman emekçilerinin 6-7 yıl gibi kısa sürede 
eriştiği yeni hakları gördüğünde, zaten kararını büyük ölçüde vermişti.

Dolayısıyla, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve taşra teşki-
latı ile TİGEM’lerde örgütlenmeye sıfırdan başlamış olsak da, Öz Orman-
İş’i ‘baba ocağı’ olarak benimsemeye kendisini hazırlamış büyük bir kitle 
bulduk.

Fazla uzun sayılamayacak bir zaman dilimi içinde, tarım emekçilerimi-
zin büyük bir bölümü, orman emekçisi kardeşleriyle birlikte Öz Orman-
İş’in güçlü çatısı altında kenetlendi. TİGEM işletmelerindeki işçilerimizin 
kahir ekseriyeti Öz Orman-İş’e üye olurken, Bakanlık merkez ve taşra teş-
kilatındaki emekçilerimizden de büyük bir teveccüh gördük.

Elbette Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı’nın resmi yetki yazısı gel-
meden kesin ifadeler kullanmak uygun düşmez. Ama üye kayıtlarımız-
dan biliyoruz ki, TİGEM’lerde Toplu İş Sözleşmesi yetkisi Öz Orman-İş’e 
geçmiştir. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki yetkide ise belirsizlik 
bulunmaktadır. Durum önümüzdeki zaman diliminde netlik kazanacaktır.

Örgütlenme sürecinde, gerek orman emekçilerimizden, gerekse tarım 
emekçilerimizden büyük bir özveri ve anlayış gördük. Farklı kurumlarda 
çalışıyor olsalar da, işkolumuzdaki emekçilerimizin tek bir çatı altında, 
tek yürek ve tek bilek olma istek ve iradesine sahip olduğunu bir kez 

daha müşahede ettik.
Emekçilerimizce sergilenen tablo, 

Öz Orman-İş Sendikası Genel Mer-
kez Yönetimi ve teşkilatı olarak biz-
leri ziyadesiyle memnun etmiştir. 
Bundan dolayı şahsım, Yönetim Ku-
rulum ve teşkilatlarım adına, orman 
emekçilerimize ve tarım emekçile-
rimize gönül dolusu teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Bu münasebetle de, tüm işçilerimizin kazasız, belasız bir çalışma sezo-
nu geçirmesini diliyorum.

YİNE CİĞERLERİMİZ YANDI
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Öz Orman-İş Başkanlar Kurulu, 5. olağan toplantısını  24 Ağustos 
2012 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdi.

Genel Başkan Settar Aslan’ın başkanlık ettiği toplantıya Öz Orman-İş 
Genel Merkez Yöneticilerinin yanısıra şube başkanları ve bölge tem-
silcileri katıldı. Genel Başkanın açış konuşmasıyla başlayan Başkan-
lar Kurulunda, öncelikle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez 
ve taşra teşkilatı ile TİGEM’lerdeki örgütlenme çalışmaları ve gelinen 
nokta değerlendirildi. 

Genel Başkan Aslan, Tarım Teşkilatındaki örgütlenme çalışmala-
rında Öz Orman-İş örgütleri ve üyelerinin büyük ve özverili bir çaba 
gösterdiğini belirterek, teşkilata ve üyelere teşekkür etti.  Başkanlar 
Kurulunda, Öz Orman-İş teşkilatının üyelere yönelik çalışmalarının 
yoğunlaştırılması; bu çerçevede orman emekçilerine yönelik ziyaret 
ve toplantıların artarak sürmesi ve aynı şekilde tarım emekçisi üye-
lere yönelik ziyaret ve toplantıların da devam etmesi benimsendi.

Önümüzdeki dönemde Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerine başla-
nacağı üzerinde de duran Başkanlar Kurulu, teşkilatın TİS’ten bek-
lentiler konusunda üyelerin nabzını tutması ve hazırlık yapmasını 
kararlaştırdı.

Başkanlar Kurulunda, yoğun orman yangınlarının devam ettiği 
süreçte, orman emekçilerinin zorlu çalışma şartları ve özverili hiz-
metlerine de vurgu yapılarak, yaşanan sorunlar dile getirildi.

Öz Orman-İş Başkanlar Kurulu üyeleri, son haftalarda artan terör 
olaylarına da vurgu yaparak, Türkiye’nin birliğine ve dirliğine kas-
teden bu tür saldırıları kınadılar.

Bu arada, Öz Orman-İş Başkanlar Kurulunun açılış bölümüne, Or-
man Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuşlu da katılarak, kısa bir ko-
nuşma yaptı. Kurtulmuşlu, konuşmasında, orman yangınları bakı-
mından yoğun bir dönem yaşandığına vurgu yaparak, tüm orman 
emekçilerinin bu yangınlara karşı canla-başla bir mücadele yürüttü-
ğünü anlattı ve bundan dolayı bütün orman işçilerine teşekkür etti.

ÖZ ORMAN-İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI
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Öz Orman-İş’in Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı ile TİGEM’lerdeki örgütlenme 
çalışması, başarılı bir şekilde tamamlandı. 
Genel Başkan Settar Aslan, gösterdikleri 
özverili çabalardan dolayı, orman ve tarım 
teşkilatlarında çalışan tüm emekçilerimize 
teşekkür etti.

Öz Orman-İş Sendikası’nın, tarım emek-
çilerini kardeş orman emekçileriyle aynı çatı 
altında toplamak amacıyla 2011 yılının son-
larına doğru başlattığı örgütlenme çalışmaları, 
Ağustos 2012 itibarıyla başarılı bir şekilde ne-
ticelendi. Yaklaşık 1 yıl boyunca devam eden 
örgütlenme çalışmaları sırasında, Öz Orman-
İş’in Genel Merkezi ve tüm teşkilatlarının ya-
nısıra, üyesi olan orman emekçileri de yoğun 
bir çaba gösterdi. Tarım emekçileri de, kardeş 
orman emekçileri ve onların güçlü yapısı Öz 
Orman-İş’in bu çabalarını karşılıksız bırakma-
dı. 

Gelinen noktada, yurt genelindeki Tİ-
GEM’lerde çalışan tarım emekçilerinin 
ezici bir çoğunluğu, eski sendikalarından 
istifa ederek, Öz Orman-İş çatısı altında 
toplandı. Böylece TİGEM emekçilerinin 
önümüzdeki dönem yapılacak toplu iş 
sözleşmesini yapma yetkisi Öz Orman-İş’e 
geçti.

Öz Orman-İş, Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 
çalışan tarım emekçilerinin de önemli bir 
bölümünü üye yaptı. Ancak burada TİS 
yetkisinin hangi sendikaya verileceği, yar-
gı süreciyle belirlenecek.

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar As-
lan ve Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Ta-
rım Teşkilatındaki örgütlenme sürecinde, 
Öz Orman-İş Genel Merkez ve taşra teşki-
latı ile bizzat üyelerinin büyük ve özverili 
bir çaba gösterdiğini; tarım emekçilerinin 
de kardeş orman emekçileriyle aynı çatı 
altında toplanmak için samimi bir gayret 
sergilediğini belirterek, tüm orman ve ta-
rım emekçilerini kutladı.

Genel Başkan Settar Aslan, TİGEM’lerde 
çoğunluğun ezici ve kesin olarak Öz Orman-
İş’te bulunduğunu, Bakanlık Merkez ve Taşra 
Teşkilatındaki çoğunluğu yargının tespit ede-
ceğini hatırlatarak, “Dolayısıyla tarım teşki-

latından gelen üyelerimizin, Öz Orman-İş’e 
üyeliklerini muhafaza etmeleri; henüz üye 
olmamış emekçilerimizin de zaman kaybet-
meden üye olmaları kendi menfaatlerinedir.” 
dedi.

51 YILLIK KÖHNE SENDİKACILIĞA SON
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ÜCRETLERE TEMMUZ’DA YÜZDE 3 ZAM

Üyelerimizin ücretlerine, yılın ikinci ya-
rısı için yüzde 3 oranında zam yapıldı.

2012 yılın ilk 6 ayındaki tüketici enflas-
yonu yüzde 1.95 çıktı. Enflasyon, Toplu 
İş Sözleşmemizle belirlenen ücret zammı-
nı aşmadığından dolayı, tüm üyelerimizin 
ücretlerine, 1 Temmuz’dan geçerli olmak 
üzere, TİS ile öngörülen yüzde 3’lük zam 
yapıldı.

Kamu İşveren Sendikası TÜHİS ve Or-
man Genel Müdürlüğü, ücret zammının 
uygulanmasına ilişkin bir talimat hazırla-
yarak, tüm işletme müdürlüklerine ve di-
ğer birimlere gönderdi.
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CEYLANPINAR’DA ÖZ ORMAN-İŞ COŞKUSU

Ceylanpınar tarım emekçileri, Tİ-
GEM’lerde Öz orman-İş’in ezici çoğunlu-
ğu sağlamasını  davul-zurna eşliğinde ha-
lay çekerek kutladı. Genel Başkan Aslan 
da işçilere eşlik etti.

2 Ağustos 2012 tarihine kadar devam 
eden üye kayıtları neticesinde Öz Orman-
İş’in TİGEM’lerde TİS yetkisi için gerekli 
çoğunluğu sağlaması üzerine, Ceylanpı-
nar TİGEM’de çalışan tarım emekçileri, 
Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan’ı 
ilçeye davet ettiler. Bu davet üzerine 
Ceylanpınar’a giden Genel Başkan Aslan, 
aylardır orada görev yapan Genel Teşkilat 
Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya ile birlikte, 
Ceylanpınar TİGEM emekçilerinin coşku-
suna ortak oldu.

Öz Orman-İş Ceylanpınar Temsilcili-
ği önündeki caddede toplanan TİGEM 
emekçileri, üyesi oldukları sendikanın 
yetki çoğunluğunu ezici bir üstünlükle 
elde etmesini, davul-zurna eşliğinde ha-
lay çekerek kutladılar. 
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CEYLANPINAR’DA ÖZ ORMAN-İŞ COŞKUSU

Öz Orman-İş Genel Başkanı Aslan ve Ge-
nel Teşkilat Sekreteri Kızılkaya da işçilerle 
birlikte halay çekti.

İşçilere seslenen Genel Başkan Settar 
Aslan, Öz Orman-İş’e duydukları güven 
ve gösterdikleri örgütlenme çabasından 
dolayı kendilerini kutlayarak, “Sizlerin yü-
zünüzü kara çıkarmayacağız, başınızı öne 
eğdirmeyeceğiz.” dedi.

Genel Teşkilat Sekreteri Kızılkaya da, Öz 
Orman-İş’in mücadelesinin ‘onurunuzu 
onurumuz bildik, dertlerinizi dertlerimiz 
bildik size hep doğruları söyledik. işçilerin 
rızkınızı çoğaltma ve işlerini güvence altı-
na alma mücadelesi’ olduğunu anlatarak, 
“Başkaları mücadelesini şeytanî yöntem-
lerle yürüttü; biz ise size sadece gerçekleri 
söyledik, Hakka dayandık. Cenab-ı Allah 
da bize başarıyı nasip etti. Hakkın karşı-
sında şeytani metotlar kaybetti. 51 yıldır 
sadece aidat sendikacılığı yapıp, çeşitli 
tuzaklarla işçiyi aldatanlara, acı bir ders 
veren TİGEM işçisi davul zurnayla ‘al boh-
çanı terk et burayı’ dedi. Şimdi hizmetleri-
mizle bu zaferi taçlandıracağız.” şeklinde 
konuştu.
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CİĞERLERİMİZ YANDI

Alınan tüm tedbirlere ve orman işçilerimizin gece-gündüz yü-
rüttüğü mücadeleye rağmen, bu yıl orman yangınları bakımın-
dan kötü bir dönem yaşıyoruz. Deyim yerindeyse, ciğerlerimiz 
gerçekten yandı.

Akdeniz kuşağında bulunmasından dolayı yangınlara karşı 
hassas olan ülkemiz ormanlarında, geride bıraktığımız yaz dö-
neminde binlerle ifade edilen yangın meydana geldi. Yine bin-
lerce hektar ormanlık alanın tahrip olduğu bu yangınların çok 
büyük bölümü ‘insan kaynaklı sebeplerle’ başladı. Ayrıca bu 
yıl özellikle Akdeniz bölgesinde poyrazın sert ve sürekli esmesi, 
çıkan yangınların boyutunu ve tahribatını büyüttü.

Temmuz ayı ortalarından itibaren yoğunluk kazanan ve çok 
noktadan başlayan yangınlar, ihmalin dışında ‘kasıt’ olayını da 
gündeme taşıdı. Nitekim başta Datça olmak üzere, bazı bölge-
lerdeki yangını kasıtlı şekilde çıkardığı iddiasıyla gözaltına alı-
nanlar oldu.

Son birkaç hafta içinde meydana gelen yangınların kamuoyu-
na yansıyan bir bölümüne göz attığımızda, karşımıza şöyle bir 
tablo çıkıyor:

Karabük’te 100 hektar, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 
100 hektar, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 100 hektar, 
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 80 hektar, Çamlıdere ilçesinde 
25 hektar, Muğla’da 2 hektar, Bodrum ilçesinde 10 hektar, Dat-
ça ilçesinde 100 hektar, Milas ilçesinde 1 hektar, Gümüşhane’de 
3.5 hektar, Adana’da 2 hektar, Antalya’nın Serik ilçesinde 20 
hektar, Kemer ilçesinde 50 hektar, Alanya ilçesinde 300 hektar, 
Uşak’ın Banaz ilçesinde 12 hektar, Balıkesir’in Dursunbey ilçe-
sinde 30 hektar, Kırıkkale’de 20 hektar, Sivas’ın Suşehri ilçesin-
de 3 hektar, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde 200 hektar, 
Aydın’ın Nazilli ilçesinde 65 hektar, Hatay ve çevresinde 437 
hektarlık orman kül oldu.

Yaşanan binlerce yangını söndürmek için, orman yangın işçi-
leri ve tüm Orman Teşkilatı çalışmalarına canla-başla ve durak-
samadan devam ediyor. Yangına hassas bölgelerde konuşlanan 
yangın ilk müdahale ekipleri, haftanın 7 günü 24 saat aralıksız 
hizmet veriyor. Ramazan ayı ve Bayramı boyunca da izinleri ip-
tal edilen orman emekçileri, çoğunluğu ihmal veya kasıt sonucu 
meydana gelen orman yangınlarına süratle müdahale ediyor ve 
büyümeden söndürmeye çalışıyor.

Yürütülen özverili mücadeleye rağmen, özellikle poyrazın şid-
detli ve aralıksız esmesi, birçok orman yangınının çapını ve ha-
sarını büyüttü.

Orman yangınları, Türkiye’de olduğu gibi, Akdeniz kuşağında 
yer alan diğer birçok ülkede de etkili oldu. Başta komşularımız 
Suriye ve Yunanistan olmak üzere İtalya, Bosna-Hersek, ABD, 
İspanya, Sırbistan, Arnavutluk ve Kosova’da etkili olan yangın-
larda binlerce hektarlık orman ve tarım arazisi kül olurken çok 
sayıda can kaybı da meydana geldi.

Yangınlarla mücadelede büyük bir deneyime sahip olan or-
man işçilerimiz, başta Kosova ve Arnavutluk olmak üzere, kom-
şu ülkelerdeki orman yangınlarının söndürülmesinde de görev 
aldı.

ORMAN İŞÇİLERİ 7/24 ÇALIŞIYOR
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ÇELİK-İŞ’TE GÜL DÖNEMİ

Kardeş sendikalarımızdan Çelik-İş’in Olağanüstü Genel 
Kurulu 01-02 Eylül 2012 tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

Divan Başkanlığını Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın 
yaptığı Genel Kurula, Hak-İş Onursal Başkanı, Çorum Mil-
letvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu ve Hak-İş Genel 
Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar As-
lan da katıldı.

Olağanüstü Genel Kurul’da, eski Genel Başkan Hikmet 
Ferudun Tankut, eski Genel Sekreter Şenel Oğuz ve eski 
Genel Eğitim Sekreteri Ruhi Ayhan yönetime aday olmadı. 
Ferudun Tankut, Çelik-İş delegelerinin oybirliği ile aldığı ka-
rarla, sendikanın Onursal Genel Başkanı seçildi. 

Tek liste halinde girilen seçimde; Genel Başkanlığa Ali 
Cengiz Gül, Genel Sekreterliğe Yunus Değirmenci, Genel 
Mali Sekreterliğe Bayram Altun, Genel Teşkilatlandırma 
Sekterliğine Muharrem Şahin ve Genel Eğitim Sekreterliğine 
Recep Akyel seçildi.

Hak-İş üyesi kardeş sendika Çelik-İş’in eski yöneticileri, Öz Orman-
İş Yönetim Kuruluna bir veda ziyareti yaptı.

29 Ağustos 2012 tarihindeki ziyareti; Hak-İş Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Çelik-İş eski Genel Başkanı Ferudun Tankut, eski Genel 
Sekreter Şenel Oğuz ve eski Genel Eğitim Sekreteri Ruhi Ayhan ger-
çekleştirdi.

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

ÇELİK-İŞ ESKİ YÖNETİCİLERİNDEN VEDA ZİYARETİ
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ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
Mersin’de yeni işçilerimiz göreve başladı...

Mersin Orman Bölge Müdür-
lüğü bünyesinde çalıştırılmak 
üzere yeni işe alınan 130 yangın 
işçimiz, düzenlenen törenle iş-
başı yaptı. Törene Öz Orman-İş 
Genel Başkanı Settar Aslan ve 
Genel Mali Sekreteri Ali Bilgin 
de katıldı.

Mersin’deki tören, 4 Eylül 
2012 günü Kuyuluk Yangın Mü-
dahale Merkezinde yapıldı. Tö-
ren alanında, orman işçilerinin 
astığı, ‘Sizinle gurur duyuyo-
ruz, Sayın Genel Başkanı-
mız Hoşgeldiniz’ pankartıyla 
karşılanan Öz Orman-İş Genel 
Başkanı Settar Aslan, buradaki 
konuşmasında, törenin işçi-iş-
veren-devlet temsilcilerini bir 
araya getirdiğini, bu birlikteliğin 
ülke sorunlarının çözümünde 
‘özlenen bir tablo’ olduğunu 
söyledi.

Orman yangınlarıyla mücadelenin bir ‘savaş hali’ ol-
duğunu anlatan Settar Aslan, yığınakta yapılan hatanın 
bedelinin ağır olduğunu belirterek, “Orman işçiliği ger-
çekten bir savaştır. Bu mücadelede aidiyet duygusu çok 
önemlidir. Seneye tekrar işe başlayıp başlamayacağını 
bilmeyen taşeron işçileriyle bu mücadeleyi yürütemez-
siniz. Bizim işçilerimiz, yangın ihbarını aldığında, adeta 
kırmızı görmüş boğa gibi yangına saldırmakta; bazen 
kendi hayatlarını bile tehlikeye atarak hizmet vermekte-
dir.” dedi.

Orman işçilerinin yangınla mücadelesinin kamuoyun-
da yeterince anlaşılamadığını anlatan Aslan, “Çünkü bu 
emekçilerimiz, gözlerden uzakta hizmet veriyor. Bir yan-
gın olduğunda, bizim işçilerimiz yolun ulaşmadığı dağ 
başlarında yangınla mücadele ederken, basın mensupları 
asfaltın kenarındaki belediye itfaiyesini görüyor ve yan-
gını onların söndürdüğünü zannediyor.” diye konuştu.

Türkiye’nin yüzde 30’una yakınının orman olduğunu 
da hatırlatan Settar Aslan, bu ormanlar için hizmet üre-
ten işçi sayısının yetersiz olduğunu da belirterek, “Ayrıca 
bu kadar büyük ormanlık alanı, geçici işçilerle koruya-
mazsınız. Orman Genel Müdürlüğümüz bu sene 5 bin 
yangın işçisi talep etmişti, ama maalesef Maliye Bakanlığı 
2 bin civarında işçi için izin verdi. Maliye bürokrasisinin 
bu konuda biraz daha duyarlı ve anlayışlı olması gereki-
yor.” dedi.

Törende; Mersin Milletvekili Nebi Bozkurt, Mersin Va-
lisi Hasan Basri Güzeloğlu, Orman Genel Müdür Yar-
dımcısı İsmail Üzmez ve Mersin Orman Bölge Müdürü 
Abdurrahman Acer de birer konuşma yaptı.

Mersin Milletvekili Nebi Bozkurt, orman yangınlarının 
engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının önemi-
ne işaret ederek, hayata karşı olan sorumlulukların iyi 
bilinmesi gerektiğini anlattı.

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar ASLAN 

Orman Genel Müdür Yardımcısı İsmail ÜZMEZ



11

Eylül 2012  Sayı: 17

Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 
yangınların en önemli sebebinin ihmal 
ve tedbirsizlik olduğunun altını çizerek, 
ormanları korumada herkese sorumluluk 
düştüğünü bildirdi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı İsmail 
Üzmez de orman yangınlarında şimdiye 
kadar 130 şehit verildiğini, her yıl ortalama 
2 bin 500 civarında orman yangını mey-
dana geldiğini ifade ederek, “Hassas bir 
coğrafyada yer alan ülkemiz ormanlarını 
korunmak için araç filomuzu ve işçilerimi-
zi her geçen gün güçlendiriyoruz. Teşki-
latımızda toplam 22 bin 500 işçi çalışıyor. 
Bu sene 5 bin işçiye daha ihtiyacımız var-
dı, ancak Maliye Bakanlığımız 2 bin 250 
işçi için izin verdi. En hassas bölgelere en 
üst düzeyde işçiyi aktardık.” diye konuştu.

Öz Orman-İş Genel Mali Sekreteri Ali 
Bilgin, Mersin Şube Başkanı Halil Aygün 
ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin de 
hazır bulunduğu törene, bölgedeki orman 
işletmelerinin yönetici personeli, kamu gö-
revlileri ve orman işçileri de katıldı.

Törende, Genel Başkan Settar Aslan ve 
diğer protokol, eğitimlerini tamamlayıp iş-
başı yapan yangın işçilerine sertifikalarını 
takdim etti.

Öte yandan, Mezitli ilçesinin Davultepe 
beldesinde inşa edilecek Mersin Yangın 
Yönetim Merkezi’nin temeli de, düzenle-
nen törenle, Öz Orman-İş Genel Başkanı 
Settar Aslan, Mersin Valisi Hasan Basri 
Güzeloğlu, Orman Genel Müdür Yardım-
cısı İsmail Üzmez ve Mersin Orman Bölge 
Müdürü Abdurrahman Acer tarafından 
atıldı.
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Bayram AYAZ
Genel Sekreter

Yönetici Köşesi

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve 
Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar As-
lan ile Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Toruntay ve Genel Sekreter Dr. 
Osman Yıldız, Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakan Yardımcısı Kutbettin Arzu’yu 
ziyaret etti.

Sıcak ve samimi bir atmosferde ger-
çekleşen ziyaret sırasında, Bakan Yar-
dımcılığı görevine gelmesinden dolayı 
Kutbettin Arzu’yu tebrik eden Hak-İş 
Genel Başkan Yardımcısı ve Orman-İş 
Genel Başkanı Aslan, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’ndaki sendikal 
örgütlenme sırasında yaşanan sıkıntıları 
da dile getirdi.

Aslan, Öz Orman-İş’in tarım emek-
çilerinden büyük teveccüh gördüğünü 
belirterek, hiç kimsenin, işçilerin özgür 
iradesine ve sendika değiştirme hürriye-
tine engel olmaması gerektiğini söyledi.

BAKAN YARDIMCISI ARZU’YA ZİYARET

Hiç arzu etmesek de, orman yangınlarıyla mücadelede çok zor bir 
dönem geçiriyoruz. Yangın ekiplerimizin insanüstü mücadelesine rağ-
men, deyim yerindeyse, yine ciğerlerimiz yandı.

Evet, Eylül ayı başları itibarıyla 2 bin 500 civarında orman yangını ya-
şadık. Siz bu satırları okurken, belki de bu sayı 3 bine doğru tırmanmış 
olacak. Yine Eylül ayı başları itibarıyla 5 bin hektarı aşan bir ormanlık 
alanımız kül oldu. 22 milyon hektarlık orman varlığımızla kıyaslarsak, 
bu 5 bin küsur hektar önemsiz bir oran tutabilir. Buna rağmen, tek bir 
ağacımızın bile yanmasını kabullenemeyiz. 

Elbette yaşanan yangınlara karşı, orman emekçilerimiz çok zorlu bir 
mücadele yürütmüştür. İşçilerimiz bazen canlarını bile tehlikeye atarak 
bu yangınlara müdahale etmiş; memleket ormanlarını kurtarmak için 
canla-başla gayret göstermiştir. Bazı ekiplerimiz yangının ortasında kal-
mış, hastanelik olmuştur. Köyceğiz’de bir yangın söndürme helikopte-
rimiz düşmüş, 5 can yitirilmiştir.

İşte böylesine bir mücadele veriliyor ormanlarımız için. Bu mücade-
leyi yürüten orman emekçilerinin emeğinin bedeli parayla-pulla ölçüle-
mez. Biz bu gayreti, ancak ve ancak ‘vatan sevgisi’ ile açıklayabiliriz. 
Orman emekçilerimiz işte böylesine bir vatan sevgisi ile işlerine sarıl-
maktadır.

İnsanımız, ülkesi ve onuru uğrunda canını vermekten kaçınmaz. İşte, 
vatanımızın birliği ve dirliği için binlerce şehit vermiş bulunuyoruz. 
Ormanlarımız için de yüzlerle ifade edilen şehitler verdik. Hatta kimi 
zaman kasıtlı şekilde çıkarılan yangınlar yüzünden canlarımızı yitirdik. 
Sonra dönüp, “Vatanımız sağ olsun.” dedik.

Ama bir şey var ki, orman emekçileri olarak anlamakta zorluk çeki-
yoruz:

Canını dişine takarak ülke ormanlarını ko-
rumaya çalışan işçilerimizin büyük bir bölümü 
kadrosuz çalışıyor. Bu emekçilerimiz yılın yarı-
sında çalışırken, kalan yarısını işsiz-güçsüz geçi-
riyor. Öyle ki, bu insanlar ormanda çalıştırılma-
dıkları dönemlerde gidip piyasada çalışmakta 
da zorluk çekiyor. Çünkü hiç bir işveren, 6 ay sonra ayrılacak birini işe 
almak istemiyor.

Peki, bu insanlar ne yapacak? Evine, çoluk-çocuğuna nasıl geçim 
sağlayacak? 6 ayda elde ettikleri gelirle, 12 ay geçinmeleri mümkün 
mü? Elbette mümkün değil. Beri tarafta, bu ülkede zemheride bile or-
man yangını çıkabiliyor. Nitekim geçen kış onlarca yangın meydana 
geldi. Bursa’daki bir yangın, müdahale edecek ekip olmadığından 3 
gün boyunca söndürülemedi.

Diğer taraftan, ormanlarımızda ihtiyaç duyulan çalışma sadece yan-
gın mücadelesinden ibaret değildir. Tüm bir yıl boyunca yapılabilecek, 
hatta mutlaka yapılması gereken onlarca iş mevcuttur. Bu işlerin bir 
bölümü, yangınlara karşı ‘önleyici tedbir’ sınıfına girmektedir. Me-
sela ormanlardaki dip temizliği, alt dalların budanması gibi... Bu tür 
bakım ve iyileştirmelerin yapılması, yangın riskini ciddi şekilde azalta-
caktır.

Yapılması gereken çok basittir: Bir kere, orman işçilerimizin tamamı 
kadroya alınmalı ve yıl boyunca istihdam edilmelidir. İkinci olarak, işçi 
sayımız takviye edilmelidir. Kanımca Orman Teşkilatımızın en az 10 
bin işçiye daha ihtiyacı bulunmaktadır. Bu söylediğimiz, ‘işsiz insanla-
rın toplum yararına işlendirilmesi’ anlamına gelmiyor. Çalıştıracağımız 
her bir işçimizin, ormanlarımız ve dolayısıyla ülke ekonomisi için sağ-
layacağı yarar, onlara ödenecek ücretten kat kat fazla olacaktır.

CANI PAHASINA HİZMET VERENLER
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                                              2 Temmuz 2012

BASIN AÇIKLAMASI

ÜYESİNİ DÖVDÜRTEN SENDİKA 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile TİGEM işletmelerinde çalışan ta-
rım emekçilerinin, yıllardır kendilerine hiçbir hizmet vermeyen Türk-İş’e bağlı 
Tarım-İş Sendikasını kitleler halinde terk etmesi, bu köhne sendikayı hırçın-
laştırdı.

Üyelerin Anayasal bir hak olan ‘sendika seçme hürriyetini’ kullanması-
nı hazmedemeyen Tarım-İş, tükenişini kaba kuvvetle durdurma arayışına gir-
di. 29 Haziran 2012 Cuma günü, Tarım-İş’ten istifa etmek üzere Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Yerleşkesine noter çağıran tarım emekçileri, 
bu köhne sendikanın dışarıdan getirdiği, işçi olmayan bazı militanların saldı-
rısına uğradı.

Bakanlık Merkez Yemekhanesinin girişini tutan bu militanlar, işçilerin ifade-
sine göre, Tarım-İş yöneticilerinin, “Yakın, yıkın, fırsat vermeyin...” şeklindeki 
kışkırtmalarıyla, istifa için notere erişmeye çalışan bazı işçileri darp etmişler-
dir. Darp edilen bazı işçiler, işgöremez raporları almış, Tarım-İş ve militanları 
hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu için harekete geçmiştir.

Sendikalar, üyelerine hizmet etmek için kurulmuş örgütlerdir. Eğer işçi, ve-
rilen hizmeti yeterli bulmazsa, sendika değiştirme hakkına sahiptir ve bu hak 
Anayasal teminat altındadır. Tarım emekçileri de bu Anayasal haklarını kul-
lanarak, hizmet alamadıkları bir sendikayı terk etmektedir. İşçilerin bu iradesi 
karşısında kaba kuvvete ve zorbalığa başvurmak ve yıllardır aidatını aldığı 
üyesini, tuttuğu kiralık militanlara darp ettirmek, Türk-İş’i ve Tarım-İş’i kur-
tarmaz. Zaten, istifa etmesin diye üyesini dövdürten sendika için yolun sonu 
gelmiş demektir.

Tarım emekçileri kararını vermiş ve kendilerine hizmet vermeyen sendikayı 
terk etmektedir. Bu iradenin önünde hiç bir güç duramayacaktır. Hele de 
kendi başarısızlıklarını perdelemek ve üyesini darp etme suçunu bastırmak 
için bürokratları suçlamak ve iftira etmekle bu vahim olay kapatılamaz.

Öz Orman-İş Sendikası
Basın Bürosu

4 Temmuz 2012

3 Temmuz 2012
3 Temmuz 2012

Cevizlidere Caddesi  1239. Sokak No: 6 Balgat/ANKARA  Tel: (0 312) 473 55 00  Faks: (0 312) 473 55 10
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        7 Ağustos 2012

BASIN AÇIKLAMASI

Öz Orman-İş Genel Başkanı Aslan:

“CİĞERLERİMİZ YANARKEN SEYRETMEYELİM”

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Sendi-
kası Genel Başkanı Settar Aslan, orman yangınlarıyla etkin mücadele için, 
yangın söndürme işçilerinin takviye edilmesi gerektiğini bildirdi.

Settar Aslan, yaptığı açıklamada, son 2 gün içerisinde; İstanbul, İzmir, An-
talya, Muğla, Bilecik, Aydın, Edirne, Hatay ve Mersin başta olmak üzere yurt 
genelinde meydana gelen orman yangınlarında yüzlerce hektar ormanlık 
alan ve tarım arazisinin kül olduğunu belirterek, orman yangınlarıyla müca-
dele eden işçi sayısının artırılmasının bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

Halihazırda 10 bine yakın yangın işçisinin, 22 milyon hektarı aşan ülke or-
manlarının tamamını korumak üzere canla-başla çalıştığını hatırlatan Settar 
Aslan şunları söyledi:

“Orman yangınıyla mücadele, uzmanlık gerektiren bir iştir. Yangın çıktığın-
da, köylülerin veya orada bulunan turistlerin müdahalesiyle söndürülemez. 
Orman yangınına ne kadar hızlı ve profesyonelce müdahale edilirse, o kadar 
kolay ve az hasarla üstesinden gelinir. O yüzden, ülke sathında görev yapan 
yangın müdahale ekiplerinin sayısı artırılarak, bu ekiplerin sorumlu olduğu 
alanların daraltılması ve yangına 15-20 dakika gibi bir zamanda süratli ve 
etkin müdahale edilmesi gerekmektedir.”

  
MALİYE BÜROKRASİSİ SORUMLU
Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, sayıları zaten yetersiz olan yangın 

işçilerinin büyük bölümünün yılda 5 ay 29 gün istihdam edildiğini hatırlata-
rak, ülke akciğerlerinin daha etkin korunabilmesi için, 10 bin yeni işçi alınması 
ve tüm yangın işçilerinin yılın 12 ayında istihdam edilmesi gerektiğini söyle-
di. Aslan, “Ciğerlerimiz yanarken, tedbir almak yerine ‘ah-vah’ etmenin bir 
faydası olmaz. Orman Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan işçi kadroları, Ma-
liye Bürokrasisine takılmıştır. Dolayısıyla yanan ormanların sorumluluğu Ma-
liye Bürokrasisindedir. İşçiye üç kuruş ücret vermemek uğruna, yüzlerce yılda 
zor yetişen ormanlarımız feda edilmektedir. Maliye Bakanlığı, Orman Genel 
Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan kadroları acilen vermelidir.” diye konuştu.

10 Ağustos 2012

9 Ağustos 2012
9 Agustos 2012

Cevizlidere Caddesi  1239. Sokak No: 6 Balgat/ANKARA  Tel: (0 312) 473 55 00  Faks: (0 312) 473 55 10
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17 Ağustos 2012

28 Ağustos 2012

9 Ağustos 2012

11 Ağustos 2012
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KÖHNE SENDİKALAR YOK OLDUKÇA 
YALANA SARILIYOR

İşçinin gözünden düşüp defterinden silinenler ve işyerlerinde yetkile-
rini kaybedenler, şimdi mahkemelerdeki basit usul kararlarından me-
det umarak boş hayallere kapılıyorlar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ‘tarım işkolunda’ diye 
tescil ettiği iki işyerinde çalışanlar, Bakanlığın bu tespitine dayanarak, 
gider sendika kurarlar. Aynı işkolundaki bir başka sendika, gidip mah-
kememe, “Hayır, bu işyerleri tarım işkolunda değildir.” diye 
şikâyetçi olur ve dava açar. Şimdi bu sendikanın, gidip o işyerlerindeki 
işçileri örgütlemek yerine, “Burası bizim işkolumuza girmiyor.” 
diye dava açması, ‘tarım işçisine ihanet’ değil midir? Kaldı ki, davada 
menfaati olan Yol-İş Sendikası bile, işçinin örgütlenmesine saygısın-
dan dolayı, bu davadan feragat ettiği halde, güya tarım-orman işçisinin 
hakkını koruma iddiasında olan bir sendikanın, kendi işkolundaki bir 
işyerinin başka bir işkoluna girmesini sağlamaya çalışması ihanet de-
ğilse nedir.

Evet... Ortada Ankara 13. İş Mahkemesi’nin, Yağmur ve Damla 
isimli, peyzaj işi yapan işyerleriyle ilgili ‘işkolu tespit kararı’ var. T. 
Orman-İş’in açtığı bu davada mahkeme, yıllar sonra bir karar alıyor ve 
anılan işyerlerinin inşaat işkolunda olduğu hükmünü veriyor.

Öz Orman-İş Sendikasının kuruluşunda görev almış bazı eski yöneti-
ciler de geçmişte bu işyerlerinde çalışmış.

Şimdi, işçinin gözünden düşmüş bazı bitik sendikalar, mal bulmuş 
mağribi gibi bu basit usul kararının üzerine atlayarak, buradan kendile-
rine yaşama umudu arıyor.

Bu sendikacı müsveddeleri, ‘durumdan vazife çıkarma’ edasıyla, 
mahkeme kararıyla hiç bir ilgisi olmayan bir yığın yorum üretiyor.

Neymiş?
Öz Orman-İş’in kuruluşunda görev alan bazı kişilerin çalıştığı ve o 

zaman Bakanlıkça ‘Tarım-Orman İşkolunda’ diye tespit edilen 2 iş-
yeri, bugün mahkemece ‘İnşaat İşkolunda’ olarak belirlenmiş.

Dolayısıyla, Öz Orman-İş’i kuranların işkolu niteliği güya değişmiş.
Böyle olunca da, ‘Öz Orman-İş Sendikası hiç kurulmamış’ sa-

yılmalıymış.
Tabi hiç kurulmamış sayılan bir sendikanın yürüttüğü bütün işlemler 

de ‘yok hükmünde’ olmalıymış.
Ama burada bir istisna olarak, Öz Orman-İş’in 3 dönemdir üyeleri 

için imzaladığı toplu sözleşmelerin geçerliliğinde bir sorun yokmuş.
Tabi sözleşmeler zarar görürse, orman emekçileri, bu aciz 

sendikacılara iyi gözle bakmazdı.
O yüzden, lütfetmişler, Öz Orman-İş’in imzaladığı sözleş-

melerin geçerliliğine dokunmamışlar.
Eğer bir sendika yok hükmündeyse ve onun yaptığı işlemler 

geçersizse, imzaladığı toplu iş sözleşmesi nasıl geçerli olacak?
Yalanın bu kadarına pes doğrusu.
Peki şimdi ne olacağını umuyorlar?
Umut fakirin ekmeği.
Umut etmek için para ödemek de gerekmiyor.
İşçiye hizmet üretemeyen, yıllardır işçinin yararına hiç bir faaliyet ya-

pamayan, sadece aidat toplayanlar, işçi tarafından terk edilince, bunu 
hazmedemeyip sürekli işçinin kafasını karıştırarak, bir panik ve huzur-
suzluk ortamı yaratarak, akılları sıra, kendilerini terk eden işçilerden 
intikam almaya çalışıyorlar.

Fakat ne yaparlarsa yapsınlar, artık DEV uyanmıştır. Orman ve tarım 
emekçileri seçimini yapmış, yıllardır özlemle beklediği hizmetleri de ÖZ 
ORMAN-İŞ’te bulmuştur.

Bu bitik sendikacıların, Nasrettin Hoca’nın ‘Ya tutarsa!...’ 
hesabı göle maya çalması da nafile çırpınıştan öteye gitme-
yecektir.

Batan geminin mallarını satarak, sadece 5 tane Genel Merkez yöne-
ticisi ile tabela sendikacılığı yapan Orman-İş gibi, bir de bunun yoldaşı 
olan, aynı onun gibi dinozorlaşmış sendikal anlayışa sahip Tarım-İş 

Sendikası da, 51 yıldır elinde olan işyerlerini kaybetmenin kuyruk açı-
sıyla, bu hayal pilavından nasiplenmeye çalışıyor.

Bu aciz sendika, internet sitesine koyduğu yalan dolu bir yazıda, 10 
sayfalık bilirkişi raporundan, arkasındaki ve önündeki ifadeleri yok sa-
yıp, cımbızla çektiği bir paragrafın arkasına saklanarak, aklınca laf cam-
bazlığı yapmaya yelteniyor. Yine de bu temelsiz iddiaya cevap verelim.

Bilirkişi raporunun 5. Sayfasında yer alan ilgili paragraf, sadece ve 
sadece; Öz Orman-İş’in, T. Orman-İş’in sözkonusu davada ‘husume-
te ehil olmadığı’, yani bu davanın tarafı olamayacağı noktasında-
ki itirazına, T. Orman-İş’in yaptığı ‘bu davanın sonucunda benim 
menfaatim olabilir’ anlamındaki savunmayı, dava dosyasının bir 
unsuru olarak zikretmesinden ibarettir. Nitekim bilirkişi, kanaatini be-
lirttiği raporun son sayfasında, bu iddia ile ilgili tek bir kelime bile kul-
lanmamıştır. Yani Tarım-İş’in cımbızla çektiği T. Orman-İş’in o iddiası, 
kendisinin bu davada menfaati bulunduğu savunmasından öte bir an-
lam taşımamaktadır. Okuması olanın bunu anlaması zor değildir.

KALDI Kİ, ÖZ ORMAN-İŞ HAKKINDA HERHANGİ BİR KA-
PATMA DAVASI BİLE YOKKEN, KAPATILACAĞINI İDDİA 
ETMEK ALÇAKLIK DEĞİL MİDİR?

HUKUKÎ GERÇEKLER

Peki, hukukî gerçekler nedir?
Mahkemenin Yağmur ve Damla işyerleriyle ilgili kararı, Öz 

Orman-İş’in tüzel kişiliğine ilişkin hiçbir hukukî sonuç do-
ğurmamaktadır. Buna rağmen, işkolumuzdaki bu işyerlerinin başka 
işkoluna taşınmasını kabul etmediğimizden dolayı, Öz Orman-İş avu-
katları davayı temyiz etmiştir.

Gelelim ‘Öz Orman-İş’in hiç kurulmamış sayılması’ meselesi-
ne...

Her şeyden önce bir sendika, kuruluş belgelerini verip, bu belgeler 
gerekli incelemeden geçtikten sonra ‘tüzel kişilik’ kazanır. Yani ‘ku-
rulmuş’ olur.

Eğer kuruluş belgelerinde veya kurucuların niteliğinde sonradan bir 
eksiklik iddiası olursa, bu ancak mahkeme kararıyla tespit edilir. Bunun 
için de, mahkemede dava açılması gerekir.

Böyle bir dava açılır ve mahkeme de gerçekten bir eksiklik tespit 
ederse, Yargıtay’ın konuya ilişkin içtihat kararları gereğince, sendikaya 
uyarı yazısı gönderilerek, sözkonusu eksikliklerin giderilmesi istenir.

İlgili sendika da, gerçekten bir eksiği varsa bunu düzeltir.
Mesele de böylece kapanır.
Öz Orman-İş Sendikası 4.5 yıl önce kurulmuş, Çalışma Hayatı İsta-

tistiklerinde defalarca yer almış, 3 dönem TİS imzalamış, tüzel kişiliğini 
ve rüştünü fazlasıyla ispatlamış, güçlü bir sendikadır.

İDDİASINI İSPAT EDEMEYEN MÜFTERİDİR

13. İş Mahkemesinin işkolu tespit kararının tam metni ilişikte bulunu-
yor. Kararın hiç bir satırında, Öz Orman-İş’in değil kapatılmasını ifade 
eden, bunu çağrıştıran bir kelime bile yer almıyor.

Sıradan bir işkolu tespit kararı olmasına rağmen, orman emekçileri-
nin gözünden düşmüş ve kapısına kilit vurmak için eldeki son mal var-
lığının da tükenmesini bekleyen bir zavallı sendika ile üyelerinin büyük 
çoğunluğu Öz Orman-İş’e geçme kararı vermiş olan bir diğer eskimiş 
sendika, bu tespit kararı üzerinden saçma sapan bir yorum üreterek, 
‘Öz Orman-İş’in kapatılacağı’ yalanını yaymaya çalışıyor.

Şunun altını tekrar çiziyoruz: Öz Orman-İş hakkında açılmış ‘Ku-
rulmamış Sayılma’ veya ‘Kapatılma’ gibi herhangi bir dava bu-
lunmamaktadır. Öyle bir dava veya karar olduğunu iddia eden, bunu 
ispat etmelidir. BUNU İDDİA EDİP DE İSPAT EDEMEYENLER 
YALANCIDIR, MÜFTERİDİR, ŞEREF VE HAYSİYET YOKSU-
NUDUR.
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Öz Orman-İş Sendikası, orman ve tarım emekçilerimizin hayat ve 
çalışma şartlarını iyileştirmenin mücadelesini verirken, miadını doldur-
muş bu iki sendikanın Öz Orman-İş’e çelme takmak için mahkeme ko-
ridorlarını aşındırmasını, emekçilerimizin takdirine bırakıyoruz.

Sevgili Orman ve Tarım Emekçileri...
Sizlerin gözünden düşmüş ve miadını doldurmuş bu sendika müs-

veddelerini muhatap alıp cevap vermeye bile değmezdi. Fakat gerek 
internet ortamında, gerekse işyerlerinde dedikodu yaparak yaydıkları 
tezviratla, sizlerin kafasını karıştırmalarına fırsat vermemek adına bu 
açıklamayı yapma ihtiyacı duyduk.

Orman ve Tarım Emekçilerimizin Öz Orman-İş çatısı altındaki güçlü 
ve sağlam birlikteliği, üyelerimize daha güzel ve müreffeh bir gelecek 
sağlamanın yanında, ülkemiz emek hareketine de yeni bir soluk vere-
cektir.

Bu vesileyle, Orman ve Tarım Emekçilerinin birlikteliğini bir kez daha 
kutluyor, Öz Orman-İş’in güçlü çatısı altında birlik olma yolunda gös-
terdikleri özverili çabalardan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz.

Öz Orman-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu
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MERHUM ÜYELERİMİZİN EMANETLERİ SAHİPSİZ DEĞİL

Trafik kazası sonucu yitirdiğimiz, İstanbul Orman İşletme 
Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Mehmet Filizkıran’ın sigorta 
bedeli de ailesine teslim edildi.

Öz Orman-İş İstanbul Bölge Temsilcisi İlhan Genç, merhum 
üyemiz Mehmet Filizkıran’ın 20 bin liralık ferdi kaza sigortası 
çekini, merhumun geride kalan emaneti olan eş ve çocukla-
rına takdim etti.

İstanbul Bölge Temsilcisi İlhan Genç, Öz Orman-İş’in, üye-
lerini sahiplendiği gibi, onlar vefat ettiğinde geride kalan 
emanetlerini de yalnız bırakmadığını söyledi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğü’nde çalışırken, ge-
çirdiği trafik kazasında eşiyle birlikte vefat eden üyemiz Aziz 
Ataş’ın sigorta bedeli, geride kalan 7 yetimine verildi.

Aziz Aktaş, geçtiğimiz Nisan ayında geçirdiği trafik kazasında 
eşiyle birlikte vefat etmişti. Merhum üyemizin 20 bin TL tuta-
rındaki ferdi kaza sigortasının çeki, Diyarbakır Milletvekili Ga-
lip Ensarioğlu ve Öz Orman-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı 
Mustafa Tepe tarafından, 13 Temmuz 2012 tarihinde merhu-
mun geride kalan emaneti olan 7 çocuğuna verildi.

Elazığ Şube Başkanı Mustafa Tepe, Öz Orman-İş’in iyi gü-
nünde olduğu gibi zor gününde de üyelerinin yanında yer alan 
bir anlayışa sahip olduğunu söyledi.

İSTANBUL

EDİRNE-KEŞAN

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışırken vefat eden 
üyemiz Güray Ökten’in ferdi kaza sigortası bedeli merhumun 
anne-babasına ödendi.

Güray Ökten, 5 Ocak 2012’de geçirdiği trafik kazası sonucu 
hayatını kaybetmişti. Merhumun sigorta bedeli olan 20 bin 
TL’nin çekleri, 17 Temmuz 2012 tarihinde düzenlenen tö-
renle, annesi Zekiye Ökten ve babası Hulusi Ökten’e teslim 
edildi.

Törene Öz Orman-İş Çanakkale Bölge Temsilcisi Ali Ünal, 
Keşan Orman İşletme Müdürü Sebahattin Canbakkal ve Böl-
ge Mali Sekreteri Hikmet Benli ile merhumun aile çevresi, 
orman emekçisi arkadaşları ile muhafaza memurları katıldı.

Törende konuşan Bölge Temsilcisi Ali Ünal, Öz Orman-
İş’in ‘hizmet sendikacılığı’ anlayışına sahip olduğunu belirte-
rek, “Güzel günlerde olduğu gibi, zor günlerde de üyelerimi-
zin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi. Törende Orman 
İşletme Müdürü Sebahattin Canbakkal da bir konuşma yaptı. 
Merhumun anne-babası da, evlatlarının sağlığında ferdi kaza 
sigortası yaptırmasından dolayı Öz Orman-İş’e teşekkür ve 
hayır duası etti.

Üyelerinin tamamını ferdi kaza sigortası yaptıran Öz Orman-
İş, vefat eden üyelerinin geride bıraktığı emanetlerinin sigorta 
bedeli çeklerini kendilerine teslim etti. 
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MANİSA-GÖRDES

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Manisa-Gördes Orman İşlet-
me Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Ali Kurt, geçirdiği iş kazası sonucu 
vefat etmişti. Merhum Ali Kurt’un ferdi kaza sigortası bedeli de, merhu-
mun emanetleri olan eşi Emine Kurt ve oğlu Recep Kurt’a teslim edildi.

Bu amaçla 31 Ağustos 2012 tarihinde Gördes’e bağlı Güneşli kasa-
basında bir tören düzenlendi ve ‘52 Yemeği’ verildi. Tören ve ye-
meğe Öz Orman-İş Genel Mali Sekreteri Ali Bilgin, Genel Mevzuat ve 
Araştırma Sekreteri Mehmet Çelik, İzmir Orman Bölge Müdürü İbrahim 
Aydın, Öz Orman-İş İzmir Şube Başkanı Hamiyet Boyacı ve Şube Yö-
netim Kurulu üyeleri ile bölgedeki orman işletmelerinin müdürleri ve 
merhumun yakınları katıldı.

Öz Orman-İş Genel Mali Sekreteri Ali Bilgin, törende yaptığı konuş-
mada,  Öz Orman-İş tüzüğüne göre, üyelerin aile fertlerinin sendikanın 
‘manevi üyeleri’ olduğunu hatırlatarak, “Allah korusun, üyelerimizin 
başına bir iş geldiğinde, onların emanetlerine sahip çıkmak bizim boy-
numuzun borcudur. Bundan dolayı tüm üyelerimizi ferdi kaza sigortası 
ile sigortaladık. Hiç bir zaman temenni etmiyoruz; ama geride kalan sü-
reçte 10 üyemiz, sigorta kapsamına girecek şekilde vefat etti. Öleni geri 
getiremeyiz, fakat hiç değilse onların emanetlerine sahip çıkmalıyız. Bu-
gün burada, bu görevimizi yerine getirmek üzere bulunuyoruz.” dedi.

Törende, İzmir Orman Bölge Müdürü İbrahim Aydın da bir konuşma 
yaptı.

Öz Orman-İş, tüm prim bedellerini kendi bütçesinden karşılamak su-
retiyle, 25 bini aşan üyelerinin tamamını ferdi kaza sigortası ile sigorta-
lamış bulunuyor.
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Mersin Orman Bölge Müdürü Abdurrahman Acer, personele iftar 
yemeği verdi. İftara, Öz Orman-İş Genel Mali Sekreteri Ali Bilgin ile 
Mersin Şube Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası salonundaki iftara; idarî müdürler ve şef-
lerle birlikte, işçi ve memurların oluşturduğu 300’ü aşkın personel iştirak etti. 

Öz Orman-İş Genel Mali Sekreteri Ali Bilgin iftarda bir konuşma yap-
tı. Bilgin, Orman Teşkilatında çalışan tüm personelin bir bütün olduğu-
nu ve özveriyle hizmet ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

“İşçisiyle-memuruyla, yöneticisi ve sendikacısıyla hep bir arada bu-
lunmak, bizim her zamanki özlemimizdi. Eskiden işçi sadece hizmet 
ederdi. Bugün işçi, memur, yönetici ve sendikacı olarak hepimiz aynı 
masanın etrafında bir huzuru paylaşıyoruz. İşçimize hak ettiği değer 
verildiği zaman, başaramayacağı iş yoktur. Sabah işçimiz işe hangi 
moralle başlarsa, o moralle akşama kadar devam eder. Böyle güzel 
bir buluşmaya zemin hazırladığı için, Bölge Müdürümüz Sayın Abdur-
rahman Acer’e teşekkür ediyorum.”

MERSİN OBM İFTAR VERDİ



21

Eylül 2012  Sayı: 17

BEDENSEL ENGELLİLER TAKIMIMIZ YENİ SEZONA HAZIR

Öz Orman-İş’in desteklediği Ceylanpınar Bedensel Engelliler Spor Kulübü (CEBESK), 2012-2013 sezonu hazırlıklarına tam kadroyla başladı.
Önceki yıllarda, hiç bir yerden destek almadan, sadece kendi imkânlarıyla faaliyet gösteren ve 2011-2012 döneminde 2. Lig F Grubunu 4. 

sırada bitiren Ceylanpınar Bedensel Engelliler Spor Kulübü, 2012-2013 sezonuna Öz Orman-İş desteğiyle başlıyor. Kulüp oyuncuları, 2012-
2013 sezonuna şampiyonluk ve 1. Lige yükselme parolasıyla ilk antrenmana başladı. Ceylanpınar Kapalı Spor Salonunda yapılan ilk antren-
manda, CEBESK sporcuları tam kadro yer alırken, Yönetim Kurulu üyeleri ve birçok seyirci de hazır bulundu.

Kulüp Antrenörü Metin İdoğ, 2012-2013 sezonuna iyi motive olacaklarını ve iyi bir yere gelmek için çalışacaklarını belirterek, bu sene kad-
royu güçlendirdiklerini, kulübe yeni katılan oyuncular olduğunu ve bu oyuncuların takıma güç katığını dile getirirdi. Metin İdoğ, “Özelikle 
2012-2013 sezonu zorlu geçecek ve biz bu zorlu mücadelede istediğimizi elde edip, hak etiğimiz yere gelerek, hem kulübümüzün hem de 
Ceylanpınar’ımızın yüzünü güldüreceğiz.” dedi.

Ceylanpınar Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Taş ise 2012-2013 yılını kendileri için yeni bir başlangıç ve başarı yılı olarak 
değerlendirerek, “Bu sene hedefimiz Play Off ve 1. Lige çıkmaktır. Bize destek olan Öz Orman-İş Sendikamıza, Ceylanpınar Bedensel Engel-
liler Spor Kulübü Yönetim Kurulu adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. İnşallah sezon sonunda şampiyonluğumuzu Öz Orman-İş Sendi-
kasına ve Ceylanpınar halkına armağan edeceğiz.” diye konuştu.
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ETK İNL İKLER

Öz Orman-İş Genel Sekreteri Bayram Ayaz ve Ge-
nel Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar, Konya-Altınova 
TİGEM’de çalışan üyelerimizi ziyaret etti. Ziyaret sı-
rasında yeni üyelerimize Öz Orman-İş’in sendikacılık 
anlayışını anlatan Ayaz ve Çınar, ayrıca üyelerin çeşitli 
konulardaki sorularını cevaplandırdı.

Öz Orman-İş Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreteri 
Mehmet Çelik, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağ-
lı İnegöl İşletme Müdürlüğü yangın ekiplerinde çalışan 
işçileri ziyaret etti. Öz Orman-İş Bursa Bölge Temsilci-
si Yavuz Balcı ve Bölge Yönetim Kurulu üyelerinin de 
katıldığı ziyaret sırasında, işçilerin sorunları konuşuldu.

Öz Orman-İş Genel Mali Sekreteri Ali Bilgin, Ramazan 
ayının son sahurunda Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 
Merkez İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Kuyuluk yangın sön-
dürme ekibinde çalışan üyelerimizi ziyaret ederek, sahuru 
onlarla paylaştı. Bilgin, işçilerle sohbet ederek, sorunları hak-
kında bilgi aldı.

Öz Orman-İş Genel Mali Sekreteri Ali Bilgin, Ramazanın 
son iftarında da Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Erdemli 
İşletme Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme ekiple-
rinde hizmet veren işçilerimizle bir araya geldi. İftara, Mer-
sin Orman Bölge Müdürü Abdurrahman Acer, Öz Orman-
İş Mersin Şube Başkanı Halil Aygün ile bölgedeki orman 
işletme müdürleri ve şefler de katıldı.

Öz Orman-İş Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreteri 
Mehmet Çelik, Denizli Bölge Temsilcisi Halil Turan’la 
birlikte Orman ve Su İşleri Bakanlığı Denizli Şube 
Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizi ziyaret ederek, so-
runları ve talepleriyle ilgili bilgi aldı.

Öz Orman-İş Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreteri 
Mehmet Çelik, Dalaman TİGEM’de çalışan üyelerimizi 
ziyaret ederek bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Ziya-
ret sırasında Öz Orman-İş’in çalışmaları hakkında bilgi 
veren Çelik, üyelerin sorun ve beklentilerini de dinledi.

Öz Orman-İş Genel Sekreteri Bayram Ayaz, Antalya’daki Güzelbağ (Alanya), Gebiz ve Kumluca Yangın İlk Müdahale ekiplerinde görev yapan orman emekçilerini ziyaret 
etti. Geçirilen zorlu yangın mevsiminden dolayı, ziyaretler sırasında özellikle işçilerin yoğun orman yangınlarıyla mücadele sırasında karşılaştıkları zorluklar ve sıkıntılar üzerinde 

durularak, çözüm yolları konuşuldu.

Ormanspor Yönetim Kurulu, kulübe bugüne kadar olan desteklerinden 
dolayı Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan’a bir teşekkür plaketi verdi.

Ormanspor Fahri Başkanı ve Orman Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuş-
lu, Kulüp Başkanı Yusuf Kanduzoğlu, Genel Sekreter Akın Alemdar, Genel 
Kaptan İbrahim Şanlı ve Kulüp Muhasibi Ahmet Suat, 23 Ağustos 2012 
tarihinde Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Ormanspor Fahri Başkanı Mustafa Kurtulmuşlu, 
Ormanspor’a bugüne kadar verdiği destekten dolayı Genel Başkan Settar 
Aslan’a bir teşekkür plaketi takdim etti. Ormanspor Kulüp Başkanı Yusuf 
Kanduzoğlu’dan Genel Başkan Aslan’ın yakasına kulüp rozetini taktı.

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, Ormanspor’un mütevazı 
imkânlara rağmen başarılı bir kulüp olduğunu belirterek, “Tüm Öz Orman-
İş camiası olarak, bağrımızdan çıkan Ormanspor’umuzun arkasındayız.” 
dedi.

ORMANSPOR’DAN 
GENEL BAŞKANIMIZA PLAKET
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Öz Orman-İş Adana Şube Başkanı Şahin Cerit ve 
Şube Yönetim Kurulu üyeleri, orman emekçilerine yö-
nelik ziyaretleri sürdürdü. Ziyaretlerde, işçilerimizin so-
runları üzerinde duruldu.

Öz Orman-İş Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreteri 
Mehmet Çelik, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı Gediz İşletme Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, üye-
lerle bir toplantı yaptı. Toplantıya, Öz Orman-İş Kütah-
ya Bölge Temsilcisi Doğan Cebeci ve Bölge Yönetim 
Kurulu üyeleri de katıldı.

Öz Orman-İş Adapazarı Bölge Temsilcisi Adem Öz 
ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, İzmit Orman İşletme 
Müdürlüğü, Kefken Şefliği’ne bağlı Babadağ yangın 
gözetleme kulesinde 25 yıl görev yaptıktan sonra 2008 
yılında emekli olan üyelerimiz Hidayet Aydın ve eşi Ab-
dullah Aydın’ı evlerinde ziyaret etti.

Öz Orman-İş Artvin Bölge Temsilcisi Süleyman Şey-
hoğlu ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, orman emekçisi 
üyelerimize yönelik ziyaretlerini sürdürdü. Bu arada Art-
vin Bölge Temsilciliğimiz, üyelerimizle iftar yemeğinde 
bir araya geldi.

Öz Orman-İş Ankara Şube Başkanı Erdoğan Çubuk 
ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, orman emekçisi üye-
lerimize yönelik ziyaretlerini sürdürdü. Çubuk, Kırşehir 
Malya TİGEM’de çalışan üyelerimizi de ziyaret ederek, 
sorunlarını dinledi.

Öz Orman-İş Balıkesir Şube Başkanı Ramis Fidan ve 
Şube Yönetim Kurulu üyeleri, orman emekçilerimize 
yönelik ziyaretlerini sürdürdü. Bu arada Fidan, Ban-
dırma koyunculuk araştırma istasyonu müdürlüğünde 
çalışan üyelerimiz Balıkesir Öz Orman-iş sendikası şube 
başkanı ile iftar yemeğinde buluştu.

Öz Orman-İş Bursa Bölge Temsilcisi Yavuz Balcı ve 
Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, bölgedeki orman emek-
çilerimize yönelik ziyaretlerini sürdürdü. Özellikle yan-
gın ekiplerine yapılan ziyaretlerde, üyelerimizin sorun-
ları üzerinde duruldu.

Öz Orman-İş Bolu Bölge Temsilcisi İsmet Yılmaz ve Böl-
ge Yönetim Kurulu üyeleri, bölgedeki orman emekçilerine 
yönelik ziyaretleri sürdürdü. Bu arada Yılmaz ve Bölge 
Sekreteri Muzaffer Öztürk, Bolu Orman Bölge Müdürü Sır-
rı Köstereli’yi ziyaret ederek, üyelerimizin sorunlarını iletti.

Öz Orman-İş Antalya Şube Başkanı Ramazan Gün ve 
Şube Yönetim Kurulu üyeleri, bölgedeki orman emek-
çilerine yönelik ziyaretlerine devam etti. Ziyaretlerde, 
özellikle yangın mevsiminden kaynaklanan sorunlar 
üzerinde duruldu.

Öz Orman-İş Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar, 
Ulaş TİGEM İşletmesi’nde çalışan Öz Orman-İş üyelerini 
ziyaret ederek bir toplantı yaptı. Amasya Şube Başkanı 
Hayrettin Özben’in de katıldığı toplantıda, üyelerin so-
runları ve beklentileri üzerinde duruldu.

Öz Orman-İş Amasya Şube Başkanı Hayrettin Öz-
ben ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, bölge sorumluluk 
alanındaki üyelere yönelik ziyaretleri sürdürdü. Özben, 
ziyaret ettiği Çorum Yangın Ekibinde görevli üyelerle 
mütevazı bir iftar sofrasını da paylaştır

Öz Orman-İş Çanakkale Bölge Temsilcisi Ali Ünal ve 
Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, bölgedeki orman emek-
çilerimize yönelik ziyaretlerini sürdürdü. Bölge Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, bu arada üyelerimizle ve Çanakkale 
Orman İşletme Müdürü Rıfat Günen ve üst düzey yöne-
ticilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.
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Öz Orman-İş Denizli Bölge Temsilcisi Halil Turan ve 
Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, üyelere yönelik ziyaret-
leri sürdürdü. Ziyaretler sırasında üyelerin sorunları ve 
beklentileri üzerinde duruldu.

Öz Orman-İş Denizli Bölge Temsilcisi Halil Turan, De-
nizli Orman Bölge Müdürü Mümtaz Kanat ve Tavas Or-
man İşletme Müdürü Erdal Dingil ile birlikte, 2010 yılın-
da geçirdiği arazöz kazasında vefat eden üyemiz İbrahim 
Çokgezen’in ailesine bayram ziyaretinde bulundu.

Öz Orman-İş Giresun Bölge Temsilcisi Muhittin Çele-
bi ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, üyelerimize yönelik 
ziyaretlere devam etti. Çelebi, Orman Genel Müdürü 
Mustafa Kurtulmuşlu’nun bölgedeki işletmeleri ziyaret-
lerine de katıldı.

Öz Orman-İş Isparta Bölge Temsilcisi Süleyman Ata-
soy ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, sorumluluk sı-
nırları içindeki orman emekçilerine yönelik ziyaret ve 
toplantıları sürdürdü. Bu ziyaret ve toplantılar sırasında, 
orman emekçilerinin yaşadığı zorluklar, sorunlar ve sı-
kıntılar dile getirilerek, bunların çözümü konusundaki 
talep ve beklentiler üzerinde duruldu.

Öz Orman-İş Isparta Bölge Temsilcisi Süleyman Ata-
soy ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, sorumluluk sı-
nırları içindeki orman emekçilerine yönelik ziyaret ve 
toplantıları sürdürdü. Bu ziyaret ve toplantılar sırasında, 
orman emekçilerinin yaşadığı zorluklar, sorunlar ve sı-
kıntılar dile getirilerek, bunların çözümü konusundaki 
talep ve beklentiler üzerinde duruldu.

Öz Orman-İş İstanbul Bölge Temsilcisi İlhan Genç ve 
Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, bölge sorumluluk alanın-
daki üyelerimize yönelik ziyaret ve toplantıları sürdürdü. 
Toplantılarda, üyelerimizin sorunları tespit edilerek çö-
züm yolları görüşüldü.

Öz Orman-İş Muğla Şube Başkanı Bilal Güçlü ve 
Şube Yönetim Kurulu üyeleri, bölgedeki orman emek-
çilerine yönelik ziyaret ve toplantıları sürdürdü. Toplan-
tılarda üyelerin sorunları ve çözüm yolları hakkında fikir 
alışverişinde bulunuldu.

Öz Orman-İş Muğla Şube Başkanı Bilal Güçlü ve 
Şube Yönetim Kurulu üyeleri, bölgedeki orman emek-
çilerine yönelik ziyaret ve toplantıları sürdürdü. Toplan-
tılarda üyelerin sorunları ve çözüm yolları hakkında fikir 
alışverişinde bulunuldu.

Öz Orman-İş Sinop Bölge Temsilcisi Nermin Yılmaz ve 
Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, bölge sorumluluk alanın-
daki orman emekçilerine yönelik ziyaret ve toplantılara 
devam etti. Bu arada, bölgedeki işyeri temsilcileriyle ya-
pılan toplantıda, üyelerin sorun ve beklentileri ele alındı.

Öz Orman-İş Kastamonu Bölge Temsilcisi Hüseyin 
Erdoğan ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, sorumluluk 
alanındaki üyelere dönük ziyaret ve toplantıları sürdür-
dü. Yapılan toplantılarda üyelerle durum değerlendir-
mesi yapıldı.

Öz Orman-İş İzmir Şube Başkanı Hamiyet Boyacı ve 
Şube Yönetim Kurulu üyeleri, bölgedeki orman emekçile-
rine yönelik ziyaretlerini sürdürdü. Boyacı, başta Seferihi-
sar’daki olmak üzere, çeşitli yerlerde çıkan orman yangın-
larıyla mücadele eden üyelerimizi görev başında ziyaret etti.

Öz Orman-İş Kütahya Bölge Temsilcisi Doğan Cebe-
ci ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, bölgedeki orman 
emekçilerine yönelik ziyaret ve toplantılara devam etti. 
Toplantılarda, üyelerin sorunları ve beklentileri ele alındı.


