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Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimlerinden birine doğru hızla yol alıyoruz. Geçmiş seçimlerle kıyasladığı-
mızda, Türk Milleti ilk defa ‘açık bir zihinle’ siyasî tercih yapma şansını yakalamış görünüyor.

Sendikamız Öz Orman-İş, Konfe-
derasyonumuz Hak-İş ve bağlı sen-
dikalarla birlikte, geçen sene olduğu 
gibi bu yıl da Taksim’deki 1 Mayıs 
kutlamalarına geniş ve etkin bir ka-
tılım gerçekleştirdi. Gerilimden uzak 
geçen 1 Mayıs, tüm emekçilerin ağız 
tadıyla bir bayram yaşamasına sah-
ne oldu.

SETTAR ASLAN: “MÜCADELE BİLGİ VE SABIRLA OLUR”

Sendikamız Öz Orman-İş’in düzenlediği ve Genel Eğitim Sekreterliği-
miz tarafından yürütülen İşyeri Temsilcilerimizin eğitimine yönelik semi-
nerler, Mart-Nisan-Mayıs aylarında 7 merkezde gerçekleştirildi. Semi-
nerlere, yaklaşık 500 şube yöneticisi ve işyeri temsilcisi katıldı.

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, günümüzde sendikal müca-
delenin ‘bilek gücüyle’ değil, ‘akıl, bilgi ve sabırla’ yürütülebileceğini, 
bunun yolunun da eğitimden geçtiğini söyledi.

Çevre ve Orman Bakanlığı’na 
bağlı Orman Genel Müdürlüğü, 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kont-
rolü Genel Müdürlüğü ve Doğa 
Koruma ve Millî Parklar Genel 
Müdürlüğü bünyesinde çalışan 
25 bin dolayındaki üyemizin 3. 
Dönem TİS müzakereleri sürü-
yor.

Konfederasyonumuz Hak-İş’in 
eski Genel Başkanı Salim Uslu, 
bundan sonraki mücadelesini 
‘siyaset emekçisi’ olarak sürdü-
recek.
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 

daveti üzerine 12 Haziran 2011 
seçimlerinde milletvekili aday-
lığı için Hak-İş Genel Başkanlı-
ğı görevinden ayrılan Uslu, AK 
Parti’den Çorum Milletvekili 
Adayı oldu.

Eski Genel Baş-
kanımız Sayın 
Salim Uslu’nun 
milletvekili adayı 
olmak üzere Ge-

nel Başkanlık görevinden ay-
rılmasıyla birlikte, Hak-İş Kon-
federasyonunda yeni bir dö-
nem başladı. Uslu’nun ayrılma-
sı üzerine toplanan Hak İş Yö-
netim Kurulu, yeni görev dağı-
lımını yaptı. 

Sevgili orman işçileri,
Yeni bir milletvekili genel seçim-

lerine doğru hızla yol alıyoruz. 12 
Haziran’da ülke genelinde kurula-
cak sandıklarda, milletimiz yeniden 
bir siyasî irade ortaya koyacak. 

1 MAYIS’TA YİNE TAKSİM’DEYDİK
Binlerce Çevre-Orman işçimizle katıldık...

TÜRKİYE’NİN SEÇİMİ

Hak-İş’te Yeni DönemUslu Artık Siyaset Emekçisi 
3. Dönem TİS Müzakeremiz   

Sürüyor 
HEM 
İSTİKRARI, 
HEM 
DEMOKRASİYİ 
ARIYORUZ

EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ TAMGAZ
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Settar ASLAN
Genel Başkan

HEM İSTİKRARI, HEM 
DEMOKRASİYİ ARIYORUZ

Bu irade, ülkemizin gelecek 4 yıldaki siyasî yöneticilerini 
belirleyecek.
Elbette her seçim, yapıldığı dönem itibarıyla bazı özellik-

ler gösterir; buna bağlı önem taşır. 12 Haziran seçimleri de, 
ülkemizin geleceği bakımından hayatî bir değeri haiz bulu-
nuyor.
Kanımca bu seçimler, Türkiye’de demokrasinin kurumsal 

anlamda yerleşmesini ve tescilini sağlayacaktır.
Bu seçimin temel konuları; ‘enflasyon’, ‘işsizlik’, ‘bütçe açığı’, ‘bölgesel yatırımlar’ vs. 

değildir. Meydanlara çıkan siyasî liderlerin söylemlerini dikkatle incelediğimizde, bu tür 
sorunların çok da öne çıkmadığını görüyoruz.
Gözlemlerimize göre, 12 Haziran seçimlerinin en temel konuları; ‘Yeni, Özgürlükçü, Sivil 

Bir Anayasa’, ‘2023 Vizyonu’, ‘Kanalistanbul’, ‘Türkiye’nin dünyanın ilk 10 büyük ekono-
misi içine girmesi’ ve tüm bunların ötesinde, ‘Cumhuriyetimizin Demokratikleştirilmesi’dir. 
Türkiye, sadece Cumhuriyet tarihi boyunca değil, ilk Anayasamızın (Kanun-u Esasî) yü-

rürlüğe girdiği 1876 ve ilk Meclisimizin açıldığı 1877’den beri demokratikleşme yolunda 
ilerlemektedir. Cumhuriyetimiz, bu yolda çok önemli bir merhale olmuştur.
’93 Harbi (1877-78 Türk-Rus Savaşı), Balkan Savaşları (1912-1913), Birinci Dünya Sa-

vaşı (1914-1918) ve Millî Mücadele (1919-1922) bu demokratikleşme arayışlarını ertele-
yen gerekçeler olmuştur. Sonrasında, İkinci Dünya Savaşı’na kadar süren netameli dö-
nem de, Cumhuriyetin demokrasi ile taçlanmasına fırsat vermemiştir.
Bu arada, 1909’dan itibaren süreç içinde yaşanan askerî darbeler, darbe girişimleri ve 

muhtıralar, ülkemizin kâmil bir demokrasiye erişmesine engel olduğu gibi, kalkınmamızı, 
güçlenmemizi ve çağdaş uygarlık düzeyini yakalamamızı da engellemiştir.
Siyasete yapılan tüm demokrasi dışı müdahaleler, Türkiye’nin istikrarını bozmuş; kalkın-

masına, gelişmesine, sıçramasına ket vurmuştur. Geride kalan 88 yıllık Cumhuriyet tari-
himizde tam 60 hükümet kurulmuştur. Son 8 yıldaki 2 istikrarlı hükümet dönemini istisna 
tutarsak, 80 yılda 58 hükümet demektir.  Ortalamaya vurduğumuzda, bir hükümetin ömrü 
sadece 16.5 ay yapıyor. Bunun anlamı ‘istikrarsızlık’tır.
Biz 12 Haziran seçimlerinde, hem ‘istikrarı’ hem ‘demokrasiyi’ arıyoruz. Bu iki değerin 

birbirinden ayrılmaması gerektiğini biliyoruz. Bu ülkenin hem istikrara hem demokrasiye 
ihtiyacı bulunuyor.
Hakkı teslim etmek erdemdir. Geride kalan 8 yılda, Türkiye gerçekten bir istikrar döne-

mi yaşadı. 2001’de yaşadığımız derin krizin izleri devam etmesine ve 2008’de tüm dünya 
büyük bir buhran yaşamasına rağmen, bugün 8 yıl öncesine göre çok daha iyi bir durum-
dayız. Ekonomimiz büyüdü, fert başına millî gelirimiz 10 bin doları aştı. Artan nüfus ve iş-
gücü arzından dolayı işsizlik istediğimiz düzeye inmemiş olsa da istihdamda ciddi artışlar 
kaydedildi. İhracatımız 112 milyar doları aşıp, cumhuriyetimizin 100. Yılı için 500 milyar 
dolar ihracat gibi bir hedefi gözümüze kestirdik. Türk malları, artık dünyanın tüm pazarla-
rında müşteri bulabilecek kalite ve rekabet gücüne erişti. Dünyanın süper güçleri bile, ar-
tık Türkiye’ye dayatma yapamıyor. Başta kendi coğrafyamız olmak üzere, tüm dünya me-
selelerinde ülkemiz de sözü dinlenir bir ülke haline geldi. 
Sıralamaya kalktığımızda, dilimizin ucuna gelen çok sayıda olumlu gelişme var. Elbet-

te demokrasimiz de yerinde saymıyor. Geçen yıl 12 Eylül’de yapılan referandumda halkı-
mız, demokratikleşme yolunda net bir irade ortaya koydu. Eğer bugün seçim meydanla-
rında ‘ideolojik dayatmaları’ konuşmuyorsak, kuşkusuz bunda 12 Eylül referandumunun 
büyük payı vardır.
Milletimiz, 12 Haziran seçimlerinde bir kez daha sağduyusunu konuşturacak; hem istik-

rarımızı hem demokrasimizi güçlendirecek bir TBMM oluşturacaktır. Elbette temsil ettiği-
miz camia, çevre ve orman emekçilerimiz de siyasî iradesini en kâmil düzeyde kullana-
cak olgunluktadır. O yüzden, camiamızın hiç bir ferdine “Şu partiye oy vermeli...” demeyi 
doğru bulmayız. Onlar ne yapacağını çok iyi bilir.
12 Haziran seçimlerinin, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim.
Sağlık, huzur ve mutlulukla kalın.

Eski Orman Genel Müdürümüz Sayın Osman 
Kahveci’nin milletvekili adayı olmak üzere istifa 
etmesi üzerine, Orman Genel Müdürlüğü’ne, Ge-
nel Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa Kurtulmuş-
lu atandı.

Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, Orman Ge-
nel Müdürlüğü’ne atanan Mustafa Kurtulmuşlu’ya 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Genel Başkanımız Settar Aslan, Genel Sekreteri-

miz Bayram Ayaz, Genel Mali Sekreterimiz Ali Bil-
gin, Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızıl-
kaya ve Genel Eğitim Sekreterimiz Mustafa Çınar, 
Mustafa Kurtulmuşlu’yu makamında ziyaret ede-
rek, yeni görevinde başarı dileklerini ilettiler.
Biz de YEŞEREN olarak, siyaset kulvarına geçen 

Osman Kahveci’ye ve yeni Genel Müdür Mustafa 
Kurtulmuşlu’ya başarılar diliyoruz.

KURTULMUŞLU 
ORMAN GENEL MÜDÜRÜ

ORMANLARIMIZ
ÜLKEMİZİN

MÜCEVHERLERİDİR

Sf.1’den Devam
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TÜRKİYE’NİN SEÇİMİ
Önceki seçim dönemlerinde, ortalığı bulan-

dırmak ve seçmen tercihini bu yolla yönlen-
dirmek amacıyla yürütülen ‘toplum mühen-
disliği’ eylemleri de artık yapılamıyor. Taşe-
ron terör örgütlerine havale edilen ve toplu-
mu germeyi, bu yolla sivil siyaseti kumpasa 
almayı hedefleyen eylemler de yok mesabe-
sinde azaldı. Dahası artık bu tür, toplumun 
zihnini yönlendirmeyi amaçlayan eylemler, 
hem ziyadesiyle deşifre oluyor hem de millet 
nezdinde yüz bulamıyor.

Geçmiş seçimlerdeki ‘enflasyon-fakirlik’ kı-
sırdöngüsünün dışına çıkıp, ilk defa ‘Yeni 
Anayasa’ ve ‘2023 Vizyonu’ gibi projeye 
dayalı vaatleri konuşuyoruz. Partilerin vaat 
tablosunda, ideolojik saplantılardan ziya-
de toplumsal beklentiler yer buluyor. Parti-
ler arasında adeta bir ‘proje yarışı’ yaşanı-
yor. Vaatler içinde uçuk ve kaynağı belirsiz bazı projeler bulunsa da, 
tüm partiler artık ‘seçkin vesayetçiler’ yerine ‘milleti’ dikkate alıyor ve 
önemsiyor.

12 Haziran seçimlerine giderken, artık ‘bölüneceğiz’ paranoyaları 
seçmen nezdinde para etmediği gibi, ‘bölünmek istiyoruz’ hezeyanla-
rı da pirim yapmıyor. Nitekim bölücü terörle ilişkili siyasî yapılar bile, 
12 Haziran seçimleri için aday yaptıklarını, olabildiğince mutedil kişi-
liklerden seçmeye dikkat etmiş görünüyor.

Türkiye, geçmişteki deneyimleriyle, seçimlere çeşitli bürokratik mah-
fillerden yapılan vesayetçi müdahalelere yabancı değil. Ancak bu kez, 
YSK’nın bazı bağımsız milletvekili adaylarının adaylığını iptal etme ve 
sonrasında çark etme işgüzarlığını saymazsak, seçimlere yönelik ciddi 
bir müdahale girişimi görünmüyor.

Diğer taraftan, 12 Haziran’da yapılacak seçimlerin, şu andaki millet-
vekillerinin en az yüzde 65’ini değişeceği biliniyor. Zira mevcut mil-
letvekillerinin yüzde 58’i aday listelerinde yer bulamadı. Aday olabi-
lenlerin bir kısmının da seçilemeyeceği kuvvetli bir ihtimal. Sonuçta, 
13 Haziran günü, milletvekillerinin büyük çoğunluğu değişmiş, daha 
genç bir TBMM ile yüz yüze geleceğimiz aşikâr. Ve böyle bir ortamda, 
Meclisi olağanüstü toplayıp, seçimleri iptal ettirme gibi akla ziyan giri-
şimlere kimse cesaret edemiyor. Oysa geçmişte bu tür girişimleri epey-
ce görmüştük.

Tüm bunlar, aslında Türk siyasetinin ve demokrasimizin normalleşti-
ğinin, kemalini bulduğunun işaretleridir. Bir yandan, milletvekillerinin 
üçte ikisinin değişmesiyle, siyaset bir ‘meslek’, bir ‘esnaflık’ olmaktan 
hızla uzaklaşırken, öbür taraftan farklı, genç ve enerjik isimlerin siya-
set yoluyla ülkeye hizmet etmesinin yolu açılıyor. 

Elbette bu bir başlangıç olup, gelişmiş Batı demokrasilerinde oldu-
ğu gibi, ‘seçim kaybedenin nöbeti devretmesi’ gibi güzel bir geleneğin 
yolu da açılacaktır. Nitekim Sayın Başbakanın, ‘bir sonraki dönem-
de aday olmayacağını’ açıklamış olması, siyasetteki nöbet değişimini 
‘normalleştirme’ anlamında büyük ve cesur bir adım olmuştur.

Artık biliyoruz ki, bir sonraki seçim döneminde çok daha farklı ve 
gerçekçi konular üzerinden siyaset yapılacaktır. Siyaset, geçmişteki 
‘sorun üreten ve ürettiği sorunların etrafında gezinen bir meslek dalı’ 
olmaktan hızla uzaklaşmakta ve ‘ülke sorunlarına kalıcı çözümler üre-
ten bir hizmet alanı’ haline gelmektedir. Hatta biraz daha ileri gidip, 
şunu da söyleyebiliriz: Ülkenin ağır sorunları hafifledikçe, siyaset de 
toplum hayatındaki ‘vazgeçilmez ağırlığını’ yitirecek ve olması gere-
ken kadar öneme sahip hale gelecektir.

Sıraladığımız gelişmeler ve burada yazmaya fırsat bulamadığımız bir 
yığın başka gerekçeden dolayı, Türkiye geçmişe göre çok daha rahat 
ve gerginliklerden uzak bir seçim süreci yaşamaktadır.

İşte bu sükûnet havası, milletimizin siyasî tercihini çok daha olgun 
ve kâmil şekilde yapmasına fırsat verecektir. Zaten bu millet, her tür-
lü kışkırtma ve bulandırma çabalarına rağmen, yapılan tüm seçimler-
de sağduyusunu konuşturmuştur. Bu seçimde, milletin sağduyusu ve 
iradesi çok daha belirgin şekilde tecelli edecektir.

Öz Orman-İş olarak, milletimizin feraset ve basiretine olan inancı-
mızla birlikte, 12 Haziran seçimlerinde bir kez daha tüm dünyanın 
saygı duyacağı bir seçim sonucunu ortaya koyacağına olan güveni-
mizi tekrarlıyor; seçimlerin camiamıza, ülkemize ve tüm insanlığa ha-
yırlar getirmesini diliyoruz.

Buna göre; Uslu’dan boşalan Hak-İş Genel Başkanlığına Hizmet-
İş Genel Başkanı Mahmut Arslan getirilirken, Genel Başkanı-
mız Settar Aslan ve Öz Tarım-İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay 
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı oldu.
Yeni görev dağılımında; Çelik-İş Genel Başkanı H. Feridun Tan-

kut Hak-İş Genel Sekreterliği ve Çelik-İş Genel Sekreteri Şenel 
Oğuz Hak-İş Genel Mali Sekreterliği görevlerini muhafaza eder-
ken, Öz Gıda-İş Genel Başkanı Mehmet Şahin de Hak-İş Genel 
Teşkilatlandırma Sekreterliğine getirildi.
Öz Orman-İş ve YEŞEREN adına, Hak-İş Konfederasyonumu-

zun yeni Yönetim Kuruluna başarılar diliyoruz.

Hak-İş’te Yeni Dönem

9 Mayıs 2011

Mahmut ARSLAN
Hak-İş Genel Başkanı

Sf.1’den Devam

Sf.1’den Devam
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Görkemli Uğurlama
Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendika teş-

kilatları ve üyeleri, siyasete uğurladıkları Ge-
nel Başkanları Salim Uslu’yu, bizzat Çorum’a 
giderek hemşerilerine emanet ettiler. Sendi-
ka yöneticileri ve işçiler, 30 Nisan 2011 günü 
Ankara’dan yüzlerce araçlık bir konvoyla 
Çorum’a hareket etti.
Yolda yeni katılımlarla birlikte, Uslu’yu 

Çorum’a götüren araçlar, 5-6 kilometrelik 
bir konvoy haline geldi. Büyük bir coşkuy-
la Çorum’a giren konvoyun, AK Parti Çorum 
adaylarının tanıtılacağı Kapalı Spor Salonu’na 
ulaşması 1 saatten fazla zaman aldı.
Binlerce Çorumlunun doldurduğu Kapa-

lı Spor Salonu, özellikle Salim Uslu’nun tak-
dimi sırasında büyük bir coşku ve tezahürata 
sahne oldu. Uslu, sahneye ‘Çorum’un Evladı’ 
sıfatıyla çağrıldı. Tanıtım toplantısında hem-
şerilerine seslenen Uslu, bir milletvekili ola-
rak Çorumlulara yapacağı hizmetlerin yanın-
da, TBMM’de ‘emeğin temsilcisi’ sıfatıyla gö-
rev yapacağını vurguladı.
Öz Orman-İş ve YEŞEREN adına, Salim 

Uslu Başkanımıza siyaset zemininde başarılar 
diliyoruz.
Uslu’nun Hak-İş Camiasına Veda Me-

sajı:
Salim Uslu, Genel Başkanlık görevinden ay-

rılırken, Hak-İş camiası ve kamuoyuna özetle 
şu mesajları verdi:
“HAK-İŞ çalışma hayatının bütün süreçlerin-

de yer almıştır ve almaya da devam edecektir. 
Birbirimizi ve ilkelerimizi sahiplenerek, işçi 

hareketinin “güçlü, farklı ve özgün” sesi olma-
ya özen gösterdik.
Sivil ve demokratik bir kitle örgütü olmanın 

farkında, değişime açık, akıl ve bilgiyi, duygu 
ve sezgiyi doğru kullanan yenilikçi bir anlayı-
şın öncüsü olduk. Slogancılığı, şablonculuğu, 
konjonktüre göre pozisyon tutma kolaycılığı-
nı, alışkanlıkları ve ezberleri her fırsatta sorgu-
lamaya ve gerektiğinde cesaretle reddetmeye 
özen gösterdik.
İlkelerimiz, tutarlılığımız bizi Türk sendikal 

hareketinin nitelik olarak en etkin ve saygın 
konfederasyonu haline getirmiştir.  HAK-İŞ 
öyküsünün gerisinde erdemli insanlar, adan-
mış hayatlar vardır. Akıl ve cesaret vardır. İn-
san için onurlu ve güvenli bir gelecek istemi 
ve iradesi vardır. 
 Bu nedenlerledir ki HAK-İŞ, Türk endüstri-

yel ilişkiler sisteminin güçlü bir aktörü, ulusla-
rarası sendikal hareketin de önemli bir bileşe-
nidir. HAK-İŞ olarak bizler; çalışma hayatının 
her alanında yeni modeller ve yeni politikalar 
üretme çabasında olduk.

Çatışma yerine uzlaşmayı, uzlaşmanın te-
mel kriteri olarak da barış ve adaleti öncele-
dik. Karşıtlık yerine sosyal ortaklığı cesaretle 
savunduk. Sürdürülebilir, atak ve etkin sen-
dikacılığın gereği ve önemli bir ihtiyacı ola-
rak “eğitimin” altını çizdik. Sendikal eğitimi 
önemsedik.
 Çalışma mevzuatı, sosyal model, ekonomik 

model, istihdam stratejisi gibi alanların her bi-
rinde öncü bir rol üstlendik, politika geliştir-
dik, eylem planları oluşturduk ve hayata ge-
çirdik. 
 Türkiye, ileriye doğru bir yürüyüş içerisinde-

dir ve HAK-İŞ, Türkiye’nin gelişme yönünde-
ki toplumsal dönüşüm sürecine katkısını sür-
dürmektedir.
HAK-İŞ olarak, olup bitenleri sadece izlemek 

gibi bir sorumsuzluk içinde asla olmadık. Ül-
kemizin demokrasi standartlarını yükseltmesi 
için yoğun çaba gösterdik. Tartışma ve gerili-
min tarafı olmak, yasakları savunmak yerine 
politikalar geliştirdik, yasakların kaldırılması-
na ve özgürlüklerin genişlemesine katkı sağla-
dık. Elimizi taşın altına koyduk, toplumla köp-
rü olduk. 
 Değerli Arkadaşlar, 
 Deneyimlerimi, eğilip bükülmeden siyasi 

hayatta, parlamentoda savunuculuğunu yap-
maya arkadaşlarımın da tamamının desteğiy-
le karar verdik.
 Mücadelemi, birikimlerimle birlikte siyaset 

kulvarında sürdüreceğim. Bugüne değin işçi-
lik yaparak sürdürdüğüm sendikal mücadele-
yi bundan böyle siyaset işçiliği yaparak sürdü-
receğim. Emeğin hakkını savunmak için eme-
ğe ve emekçiye yönelik bugüne kadar ortaya 
koyduğumuz çalışmaları, aynı kararlılık ve il-

kelerle siyasete taşıyarak, projelendirip geliş-
tireceğiz.
HAK-İŞ, kurumsallaşmış bir örgüt ve çalışma 

hayatının etkin aktörü olarak teşkilatından ve 
çalışanlardan aldığı bu güçle geleceğe güven-
le bakmaktadır ve bundan sonra çalışmaları-
na devam edecektir.  
Arkamda tertemiz bir geçmiş var. Size güç-

lü, etkin ve huzurlu bir konfederasyon bırakı-
yorum.
 Gözüm arkada kalmadan görevini hakkıy-

la yapmış olmanın gönül huzuruyla aranızdan 
ayrılıyorum. HAK-İŞ idealine ve davasına gö-
nül veren, ter döken, katkı yapan onurlu ve 
güzel insanlara teşekkür ediyorum.”

Uslu Artık Siyaset Emekçisi Sf.1’den Devam
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Sendikamızca Sinop ve Kastamonu’da yürütülen GİMEP Projesinin oryantasyon ve iletişim seminerleri 14 Nisan’da Kastamonu’da, 15 Nisan’da 
Sinop’ta yapıldı. Kursiyerler, 18 Nisan 2011 itibarıyla dersbaşı yaptı.

Sendikamız Öz Orman-İş’in, Milli Eğitim Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve İşkur işbirliğiyle yürüttüğü AB destekli ‘Yenilikçi Mesleki Eği-
tim Modülleriyle Orman İşçisi Yetiştirme Projesi’nin (GİMEP) oryantasyon seminerleri yapılarak, kursiyerler derslere başladı.

Oryantasyon seminerleri 14 Nisan 2011 günü Kastamonu’da, 15 Ni-
san 2011 günü de Sinop’ta yapıldı. Seminerlere 100 asil ve 30 yedek 
kursiyerlerin tamamı ile projede işbirliği yapan tüm kuruluş temsilcileri 
katıldı. Oryantasyon seminerlerinde, Proje Endüstriyel İlişkiler Uzmanı 
Tuğba Balcı tarafından kursiyerlere, projenin kapsamlı bir sunumu ye-
niden yapılarak, kursların ne şekilde yürütüleceği anlatıldı. Hak-İş Pro-
jeler Koordinatörü Şahin Serim yönetiminde gerçekleşen seminerler-
de; Sinop İşkur İl Müdürü Lokman Ceylan ‘Mesleki Eğitim Kursları ve 
İşkur İlişkisi’, Kastamonu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Veli 
Kanko ve Sinop Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdür Cihat Sönmez 
‘Okul Tanıtımı, Eğitim, Modüller ve Ders Saatleri’, Sosyal Güvenlik Ku-
ruluşları eski Genel Müdürü ve Hak-İş Sosyal Güvenlik Danışmanı Za-
hit Gönencan ‘Sosyal Güvenlik Kurumu ve İş Hukuku’, İletişim Uzma-
nı Tarık Zeki Şahım ‘İşe Başlama, İletişim ve Kişisel Gelişim’ ve GİMEP 
Projesi Muhasebe ve Tedarik Uzmanı Osman Aslan da ‘Öğrenci Moti-
vasyonu, Devamlılık, Kursiyer Harçlıkları ve Diğer Proje Konuları’ baş-
lıklı birer sunum yaptılar.

Bu arada Öz Orman-İş, proje paydaşlarının da olurunu almak sure-
tiyle, başlangıçta 100 asil ve 30 yedek kursiyer öngörülen GİMEP pro-
jesinde, yedek kursiyerleri de asil kursiyer kapsamına aldı. Buna göre; 
yedek 30 kursiyer de asil kursiyerlerle birlikte eğitime devam ettirilecek 
ve eğitim süreci sonunda MEB onaylı sertifika sahibi olacak.

GİMEP Projesi eğitimleri de 18 Nisan 2011 tarihi itibarıyla başladı. 
Teorik ve uygulamalı eğitimler 12 Temmuz 2011 tarihine kadar devam 
edecek. Bu süre içinde 67 eğitim gününde 155 saat teorik ve 230 saat 
de sahada uygulamalı olarak toplam 385 saat ders verilecek.

ORMAN İŞÇİSİ YETİŞTİRME EĞİTİMLERİ BAŞLADI

YEDEKLER DE ASİL
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’ndan 20 Ocak 2011 tarih-
li belgeyle yetki alan sendikamız Öz 
Orman-İş, işveren sendikası TÜHİS’e 
23 Şubat 2011 tarihinde çağrı yapa-
rak, 3. Dönem TİS müzakerelerini res-
men başlattı. Müzakerelerin ilk oturu-
mu 23 Mart, ikinci oturumu ise 6 Ni-
san 2011 tarihinde gerçekleştirildi.

Üçüncü oturumu 20 Nisan 2011’de 
yapıldı. Müzakerelerde, Öz Orman-İş, 
parasal konulardaki artış taleplerinin 
yanında, bazı idarî ve sosyal konular-
da da iyileştirme ve bazı sözleşme hü-
kümlerinin günün şartlarına uyumlu 
hale getirilmesini istiyor.

Sf.1’den Devam

3. Dönem TİS Müzakeremiz   Sürüyor 
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Yönetici Köşesi

ÖYLE BİR KİTLEYE HİZMET ETMEK

Zeki Sungur KIZILKAYA
Genel Teşkilat Sekreteri

Yoksulluk, geniş kitleleri mağdur ederken, küçük bir azınlığını refahı 
daha da artırıyor. Geçim derdindeki babalar ve çocuklarının geleceği-
ni düşünen anneler, yoksulluk karşısında acze düşüyor.
Elbette bu insanlar, içinde oldukları yoksulluğun ‘baş sorumlusu’ de-

ğiller. Biliyoruz ki onbinlerce okumuş ve meslek sahibi olmuş gencimiz 
bile iş bulmada zorlanıyor; iş bulsa bile geçimini sağlayabilecek ücreti 
alabilmesi pek olası görünmüyor.
Yıllarca emek harcayıp, kendisini hayata hazırlayan insanlar, sonuç-

ta işsiz veya aşsız kaldığında mutsuz, huzursuz, muzdarip ve umutsuz 
duruma düşüyor. Oysa herkes, insan olarak doğmanın gereği, belli bir 
refah düzeyinin üzerinde yaşamayı hak etmektedir. Birçok emekçi yi-
yeceğinden, içeceğinden, giyiminden kuşamından, barınma olanak-
larından; kısacası onuruyla insanca yaşabileceği temel ihtiyaçlarından 
kesinti yapmak durumunda kalıyor.
İnsan için, önce haysiyet ve onur gelir. Fakirlik ise, onur ve haysiyetin 

düşmanıdır. Tarih ve edebiyat, bir parça ekmeğin önünde eğilerek, ki-
şiliğini yitiren yoksunluğun girdaplarında kaybolan yığınların öyküle-
riyle bezenmiştir. Maalesef yüzyıllardır sayısız insan, yoksulluk ve yok-
sunluğun karanlık ikliminde yaşamak zorunda kalmıştır.
Ferman da Orman da İşçinin
Maalesef bu karanlık iklimde yaşamak zorunda bırakılan kitlelerden 

biri de, orman işçilerimiz olmuştur. Bu karanlık iklime çözüm bulma-
sı gereken sendika ve yöneticileri, 28 yıl boyunca bir çözüm üreteme-
dikleri gibi, sıkıntıları kat be kat artırmış; zaten yaşamın yükü omuzla-
rında olan bu insanların sorunlarını katmerleştirmişlerdir. 
Ünlü halk şairi Dadaloğlu, “Ferman padişahın, dağlar bizimdir...” 

der. Yani karar vermek, hüküm vermek padişaha ait bir yetkiyse, dağ-
larda da bizim hükmümüz geçer demek ister. Bazı sendikalar ve yö-
neticileri yıllardır orman işçilerine “Ferman bizim, orman senin...” de-
diler adeta. Orman senin derken, işçiye bir yetki vermiyor, “Orman-
da ne halin varsa gör...” diyerek, işçiyi kendi kaderiyle baş başa bıra-
kıyorlardı. Bugün orman da, ferman da işçinindir.
Ormanı Evladı Bilenler
Ormanda binlerce tür bitki ve yüzlerce tür hayvan yaşar. Dünyamı-

zı bu canlılarla paylaşırız. Orman, bitkilerin ve hayvanların evidir. Bu-
rada doğar burada yaşar ve burada ölürler. Ormanlar aynı zamanda 
dünyamızın akciğerleri, oksijen üreten, erozyonu önleyen, yağmuru 
çeken, ihtiyaçlarımız olan ağaçların yetiştiği, piknik yaptığımız, gözü-
müzü ve gönlümüzü şenlendiren mekânlardır.
Bir de bunlara ilave olarak ormanın sevgi, emek ve ekmek ifade etti-

ği insanlar vardır. Bunlar orman işçileridir. Orman işçisi ormanı çocu-
ğu bilir. Bakar, besler, büyütür ve korur. Evlatlarına bakar gibi... Sade-
ce geçim kaynağı olarak görmez ağaçları ve ormanı; hayatının bir par-

çası bilir. Adeta onunla bütünleşir. 
Çünkü hayatının çoğu onunla birlik-
te geçer.  Zaman olur, 6 ay boyun-
ca, günün 24 saati dağda kalır. Bir 
anne için çocuğu ne kadar önemli 
ve değerliyse, orman işçi için de or-
man o kadar değerlidir. Diğer insan-
lar için ‘üzücü’ olan bir orman yan-
gını, orman işçisi için ‘hayatı paha-
sına mücadele edilmesi gereken bir 
felaket’tir.
O yüzden, Türkiye’nin her bir dağının tepesinde 24 saat nöbet tutar-

lar. Elbette orman emekçisi, sadece ormanı korumakla kalmaz; onun 
yetiştirilmesi ve ekonomiye kazandırılması için gerekli tüm aşamalar-
da görev üstlenir. Bu yolda birçok meşakkate katlanır, bazen sağlığın-
dan fedakârlık eder. Başına bir kaza geldiğinde, bir sağlık sorunu ya-
şadığında hastaneden ve doktordan çok uzaktadır. Çünkü medeniyet-
ten uzakta, çoğu zaman en basit konfordan bile uzak olan mekânlarda 
kalmaktadır.
Öyle Bir Kitleye Hizmet Etmek
Orman ve ormancıyla ilgili söylediklerimiz, söylenmesi gerekenlerin 

zekâtı bile olamaz. Yıllardır ihmal edilmiş, sorunlarıyla baş başa bıra-
kılmış, fedakâr, cefakâr ve vefakâr bir kitleden söz ediyoruz...
İşte böylesine bir kitleye hizmet etme yükümlülüğünü omuzlamış bu-

lunuyoruz, Öz Orman-İş ailesi olarak. Geride kalan yıllarda az mesa-
fe almadık bu yolda. Büyük mücadeleler neticesinde aldığımız kadro-
lar... Senede 120 günü bile dolduramadığı için sağlık hizmetlerinden 
yararlanamayan orman emekçisinin, bugün kadrosuz olsa bile en az 
6 ay çalışabilme imkânına kavuşması... Ücret iyileştirmeleri... Fiilî hiz-
metler için alınan ek ücretler... Kıdem terfi zamları... Sayılabilecek bir-
çok güzellik bulabiliriz. Belki en güzeli de, orman emekçisinin, mensu-
bu olduğu teşkilatın yöneticilerini karşısında bir ‘muhatap’ olarak bu-
labilmesi ve yeri geldiğinde onlardan hesap sorabilmesidir.
Eksilerimizi listelerken artılarımızı da görmeliyiz. Yapılan güzel işler, 

yapılması gerekenler için bizleri teşvik eder, umutlarımızı artırır. Bugün 
orman işçilerimizin, Öz Orman-İş gibi güçlü bir teşkilatı vardır. Bu teş-
kilat, Atatürk’ün “Köylü milletin efendisidir.” şiarından ilhamla, “İşçi 
sendikanın efendisidir.” diyebilen bir ruha sahiptir. Bu teşkilat ne ka-
dar güçlü olursa, sorunları ve sıkıntıları gidermede o derece etkili olur.
Evet... Birçok sorun çözüme kavuşmuş olsa da, orman emekçileri-

nin çözüm bekleyen başka sorunları da var. Öz Orman-İş, yiğit üyele-
riyle birlikte, tüm bu sorunları göğüsleyecek ve omuzlayacak güçte ve 
yürekliliktedir.
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Genel Merkezimiz ile Şube Başkanlıklarımız 
ve Bölge Temsilciliklerimizin organizasyonuy-
la, Türkiye’nin dörtbir yanındaki orman işçi-
leri toplu şekilde İstanbul’a intikal ederek, sa-
bah erken saatlerde İnönü Stadı yanında tah-
sis edilen alanda toplandı. Coşkulu işçilerimiz, 
1 Mayıs’ın ‘bayram ve şenlik’ anlamını ihmal 
etmeyerek, bekleme anlarında davul-zurna 
eşliğinde halay çekerek, 1 Mayıs kutlamaları-
na tam anlamıyla bir Anadolu havası kattı.

Orman işçilerinin de içinde yer aldığı bin-
lerce Hak-İş üyesi, polis kontrol noktasından 
geçtikten sonra Taksim Meydanı’na ulaştı.

Taksim Meydanı’nda, tertip komitesi tarafın-
dan Hak-İş’e bağlı sendikalara tahsis edilen, 
kürsünün bulunduğu platform önündeki yeri-

ni alan orman işçileri, diğer kardeş sendikala-
rın üyeleriyle birlikte, buradaki şenliğe, kendi-
lerine yakışan vakar ve disiplin içinde; fakat 
büyük bir coşkuyla katıldı.

Hak-İş’e bağlı sendikalara üye işçilerimizin, 
kendi teşkilatlarına ait flama ve pankartların 
yanısıra, yüzlerce Türk Bayrağı da dalgalan-
dırması, Taksim Meydanı’na ayrı bir renk ve 
güzellik kattı.

Şikago Katliamından Taksim’e:

1880’li yıllar, ağırlıklı olarak kol emeğinin 
kullanıldığı ve çalışma şartlarının çok kötü ol-
duğu yıllardı. Küçük çocukların karın tokluğu-
na çalıştırılması ve 14-15 saate kadar varan iş 
günleri söz konusuydu. 

Şirketler eşi görülmemiş bir hızla büyürken, 
işçiler, işyeri güvenliği, sağlık koşulları, örgüt-

lenme ve grev gibi en temel haklarını dahi ta-
nımayan bir siyasî ve hukukî sistemle karşı 
karşıyaydılar. 1881 yılında yarım milyon işçiyi 
temsilen kurulan Örgütlü Meslek ve Emek Bir-
likleri Federasyonu, ‘8 saatlik iş günü’ müca-
delesini ülke geneline yaymak ve işçilerin ka-
rarlılıklarını göstermek amacıyla mücadeleyi 
yükseltti.

ABD ve Kanada’da sendikalar ve diğer ör-
gütlerin yükselttiği mücadele sonucu, 1 Mayıs 
1886’da yaklaşık 350 bin işçi greve çıktı. İşçi-
lerin böylesine örgütlü ve kararlı tepkisine ilk 
kez yaşanıyordu. Tüm ülkede yaşam durdu. 

İşçilerin bu topyekûn isyanı, işverenlerin tep-
kisini çekti. Chicago’da greve çıkan 40 bin iş-
çinin eylemini bastırmak için, saldırılar düzen-
lendi. İşverenler grevi kırmak için sokak çete-
leriyle anlaştı. Sokak çeteleri bir taraftan işçi-
lere saldırıyor, bir taraftan da grev kırıcılığı ya-
pıyordu. Grevci işçilerle sokak çeteleri arasın-
da çıkan kavga sırasında, polisin işçilerin üze-
rine ateş açması sonucu 4 işçi yaşamını yitirdi.

Hükümet ve işverenler, işçi eylemini kolay 
kolay içlerine sindiremiyordu. 1 Mayıs sonra-
sı işten atmalar, baskılar yoğunlaştı. Olaylara 
neden oldukları gerekçesiyle 8 işçi hakkında 
idam istemiyle dava açıldı. İşçiler idam cezası-
na çarptırıldı.

Dört işçi önderi; Albert PERSONS, Adolph 
FISCHER, George ENGEL ve August SPIES, 
1 Mayıs 1886 yılında 8 saatlik iş günü müca-
delesinde önderlik yaptıkları için idam edildi. 

İşçi önderlerinin cenaze törenine yüz binler-
ce insan katıldı. ABD’de yaşanan bu olaylar, 
uluslararası işçi örgütlerini harekete geçirdi. 
II. Enternasyonal 1889’da Paris’te düzenledi-
ği kongrede, Amerikan işçilerinin mücadelesi-
ni desteklemek amacıyla dünya çapında gös-
teriler düzenledi. 1890’dan başlamak üzere 1 
Mayıs’ı da, ‘Uluslararası Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günü’ olarak kabul etti.

1 Mayıs bugün dünya üzerindeki pek çok 
ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. 
Türkiye’de 1 Mayıs ilk kez 1923’te resmî ola-
rak kutlandı. 1977’de Taksim’de yapılan 1 
Mayıs kutlamaları sırasında, meydandaki ka-
labalığın üzerine bilinmeyen kişilerce ateş açıl-
ması sonucu 39 kişi yaşamını yitirdi. Bu ta-
rihten itibaren Taksim’de 1 Mayıs kutlaması-
na izin verilmedi. Hükümet 2008 Nisan’ında, 
1 Mayıs’ın ‘Emek ve Dayanışma Günü’ ola-
rak kutlanmasını kabul etti. 22 Nisan 2009 ta-
rihinde TBMM’de kabul edilen yasa ile de 1 
Mayıs resmî tatil ilan edildi. 1 Mayıs 2010’dan 
itibaren Taksim’deki 1 Mayıs kutlamalarına 
yeniden izin verildi.

1 MAYIS’TA YİNE TAKSİM’DEYDİK
Binlerce Çevre-Orman işçimizle katıldık...

Sf.1’den Devam
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İşyeri Temsilcileri Eğitim Seminerlerinin birincisi, 16-17 Mart 2011 
tarihinde Marmaris’te (Muğla) gerçekleşti. Seminere Muğla ve Denizli 
bölgelerinden toplam 70 işyeri temsilcisi ve şube yöneticisi katıldı.

İkinci seminer, 24-25 Mart 2011 tarihinde Alanya’da (Antalya) yapıl-
dı. Seminere Antalya ve Isparta bölgeaerinden toplam 68 işyaeri tem-
silcisi ve şube yöneticisi iştirak etti.

Üçüncü seminer, 29-30 Mart 2011 tarihinde Akyazı’da (Sakarya) ger-
çekleşti. Seminere İstanbul, Adapazarı ve Bolu bölgelerinden toplam 
68 işyeri temsilcisi ve şube yöneticisi katıldı.

Dördüncü seminer, 8-9 Nisan 2011 tarihinde Balıkesir’de yapıldı. Se-
minere Çanakkale, Balıkesir ve İzmir bölgelerinden toplam 83 işyeri 
temsilcisi ve şube yöneticisi iştirak etti.

Beşinci seminer, 16-17 Nisan 2011 tarihinde Emet’te (Kütahya) ger-
çekleşti. Seminere Bursa, Kütahya ve Eskişehir bölgelerinden toplam 
64 işyeri temsilcisi ve şube yöneticisi katıldı.

Altıncı seminer, 21-22 Nisan 2011 tarihinde Çiftehan’da (Adana) ya-
pıldı. Seminere Adana ve Mersin bölgelerinden toplam 80 işyeri tem-
silcisi ve şube yöneticisi iştirak etti.

Yedinci ve mevsimin son İşyeri Temsilcileri Eğitim Semineri, 9-11 Ma-
yıs 2011 tarihlerinde Kastamonu’da yapıldı. Seminere Kastamonu, 
Zonguldak ve Sinop bölgelerinden toplam 65 işyeri temsilcisi ve şube 
yöneticisi katıldı.

İşyeri Temsilcileri Eğitim Seminerlerine; sendikamız Genel Başkanı 
Settar Aslan, Genel Sekreter Bayram Ayaz, Genel Mali Sekreter Ali Bil-
gin, Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, Genel Eğitim Sek-
reteri Mustafa Çınar ve Genel Araştırma ve Mevzuat Sekreteri Mehmet 
Çelik de katıldı. Ayrıca bazı seminerlere Orman Genel Müdürlüğü Per-
sonel Daire Başkanı Davut Genç ve İşçi-İşveren İlişkileri Şube Müdürü 
Ahmet Aydın da katılarak konuşma yaptı. Seminerlerde; Öz Orman-İş 
Hukuk Müşaviri Avukat Muharrem Özkaya, Sosyal Güvenlik Müşavi-
ri İhsan Çakmak, Hak-İş Genel Başkan Danışmanı Zahit Gönencan, 
Hizmet-İş Sendikası Uzmanı Yahya Düzenli ve kişisel gelişim uzman-
larından oluşan bir ekip, katılımcılara değişik konularda bilgilendirme-
de bulundu. Genel Başkanımız Settar Aslan’ın birer konuşmayla açtı-
ğı seminerlerde, ilgili Orman Bölge Müdürleri de birer selamlama ko-
nuşması yaptı.

Marmaris İşyeri Temsilcileri Eğitim Semineri

EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ TAMGAZ
Sf.1’den Devam
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Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, günümüzde sen-
dikal mücadelenin ‘bilek gücüyle’ değil, ‘akıl, bilgi ve sabır-
la’ yürütülebileceğini, bunun yolunun da eğitimden geçtiği-
ni söyledi.

Settar Aslan, Marmaris (Muğla), Alanya (Antalya), Akyazı 
(Sakarya), Balıkesir, Emet (Kütahya) ve Çiftehan’da (Ada-
na) yapılan İşyeri Temsilcileri Eğitim Seminerlerinde yaptı-
ğı konuşmalarda, Öz Orman-İş Sendikası ve Hak-İş Konfe-
derasyonunun, sendikacılıktaki başarının eğitimden geçtiğine 
inandığını belirterek, özetle şunları söyledi:

“Başlangıçta sendikacılık mücadelesi, büyük ölçüde ‘bilek 
gücüyle’ yürütüldü. Fakat bu dönem geride kaldı. Bilgi ar-
tık en büyük silahtır. Bilgiye erişmenin yolu, ‘eğitim’den geçmektedir.

Bir Çin atasözü şöyle der:

“Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek,

On yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik,

Yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir.”
Eğitim; uzun vadeli, sabırlı ve inançlı bir çaba gerektirir. Bizim eğitim 

anlayışımız da, anlık ve geçici heveslere değil; uzun soluklu ve insan ye-
tiştirme hedefine kilitlenmiş bir felsefeye dayanır. 
Eğitimi, sendikal faaliyetlerin merkezine oturtan bir teşkilat olarak, teş-

kilatlanma çalışmalarımıza paralel olarak, eğitim faaliyetlerimizi de baş-
lattık. Bu alanda ‘ilk’lere imza attık.
Geçtiğimiz yılın Aralık ayında; Elazığ, Muğla, Kastamonu, Trabzon ve 

Ankara’da ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ seminerleri yaptık ve 1 ay içeri-
sinde 2 bin kadar üyemizi eğitimden geçirdik.
Toplu İş Sözleşmeleri hazırlık çalışmalarımız da, tam anlamıyla birer 

‘eğitim semineri’ şeklinde yapıldı. İddialıyız ki, hiç bir sendika, TİS 
hazırlık çalışmalarını bizim yaptığımız ölçüde katılımla ve teşkilat içi mü-
zakerelerle yürütmemiştir.
Şimdi de, işyeri temsilcilerimizi eğitimden geçiriyoruz. Biliyoruz ki; ör-

gütlü mücadeleyi güçlendirmenin temel şartı, eğitimdir. Yine eğitim, ku-
rumsal mensubiyet duygusunu geliştiren en önemli unsurdur.
Burada bir araya gelmekle, ortak aklımızı oluşturuyoruz. Bu ortak akıl, 

hem kendi teşkilat içi gelişmemize büyük katkı sağlayacak, hem de yü-
rüteceğimiz sendikal mücadelede elimizi güçlendirecektir.

DİYALOG ve UZLAŞMA
Günümüz endüstri ilişkilerinin sihirli kavramları ‘diyalog’ ve 

‘uzlaşma’dır. Konfederasyonumuz Hak-İş ve sendikamız Öz Orman-İş, 
bu kavramların, günümüz sendikacılığının en geçerli sonuç alma yön-
temleri olduğuna inanmaktadır.
İdeolojik ve kavgacı sendikacılığın devri kapanmıştır. Çünkü, küresel 

rekabete dayanan bugünün dünyası, işçi ve işvereni aynı geminin yol-
cuları kılmaktadır. Elbette bizim için birinci öncelik; işçimizin işini, üc-
retini ve sosyal haklarını korumak ve geliştirmektir. İşin, ücretin ve sos-
yal hakların güvencesi, işyerinin güvencesinden geçmektedir. Eğer işye-
ri sağlam bir şekilde ayakta duramıyorsa, orada ne işin ne de ücretin ga-
rantisi olmaz.
Nitekim 1994 ve 2001 krizlerinde bu gerçeği, soluduğumuz hava, içti-

ğimiz su kadar somut şekilde gördük ve hissettik. Sıkıntıya düşen veya 
kapanan işyerleriyle birlikte milyonlarca işçi arkadaşımız işsiz ve aşsız 
kaldı. Dolayısıyla, işyeri güvende olmadıkça işin ve ücretin de güvende 
olmayacağını bilecek kadar akıl ve izan sahibiyiz.
Uzlaşma bir ‘zaaf’ değil ‘erdem’dir. Çünkü uzlaştığımız nokta, hem 

kendi tarafımızın hem de muhatabımızın ortak menfaatinin oluştuğu, 
dengelendiği yer olacaktır.
Elbette biz çalışma yaşamına ve olaylara sadece ‘ekmek’ penceresin-

den bakmıyoruz. Bizim için ekmek kadar önemli ve değerli olan bir di-
ğer unsur ‘özgürlük’tür. Özgürlüğümüzün kısıldığı yerde ekmeğimizin 
de küçüldüğünü acı deneyimlerle gördük.
1983 Anayasası, emeğe en büyük darbeyi vurdu. Aradan 30 yıla yakın 

zaman geçmesine rağmen, o dönemin bizlere diktiği dar gömleği tam 

olarak genişletemedik. Ama artık ‘Yeter’ diyoruz. Gelişmiş dünyanın 
vatandaşları gibi, bizler de demokratik ve sivil bir Anayasayı hak ediyo-
ruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Bunun için geçen yıl 12 Eylül’de 
yapılan Anayasa değişikliği oylamasında tüm gücümüzle ‘EVET’ diye 
haykırdık. Bugün, düne göre daha özgür durumdayız.

GİMEP PROJESİ
Sendikacılık sorumluluk gerektirir. Hem ülke sorunlarının çözümü 

için, hem de temsil ettiğimiz emeğin sorunlarının çözümü için sorumlu-
luk almalı, projeler üretmeliyiz. Sorumluk sendikacılık anlayışımız gere-
ği, Sinop ve Kastamonu’da yürümekte olan GİMEP Projesini başlattık.
Bu proje çerçevesinde, 100 gencimizi, nitelikli orman işçisi haline ge-

tirmek üzere eğitiyoruz. Projemiz Avrupa Birliği tarafından desteklen-
mektedir. Bu ve benzeri projeler, ülkemizdeki işsizlikle mücadele bakı-
mından fevkalade önemlidir. İşgücümüze ne kadar nitelik kazandırır-
sak, işsizlikle mücadelede o ölçüde başarılı olabiliriz.
Yürüttüğümüz başarılı çalışmalarla, çalışma hayatımızın, işkolumuzun 

ve Türk Sendikal Hareketinin önemli ve belirleyici bir paydaşı olduğu-
muzu gösterdik. Azmimizi ve heyecanımızı kaybetmeden, Konfederas-
yonumuz Hak-İş ve kardeş sendikalarımızla birlikte, çalışma hayatına 
ve ülkemiz emek mücadelesine katkı vermeyi sürdüreceğiz.

TEMSİLCİLİK ERDEMİ
İzninizle, ‘Sendika Temsilciliği’ görevine ilişkin birkaç noktanın altı-

nı çizerek, sözlerimi bağlamak istiyorum:
2821 Sayılı Sendikalar Kanununa göre; ‘Sendika Temsilcisi’, işyeri işçi 

temsilcisi değil, sendikanın işyerindeki temsilcisidir. Yasanın temsilciye 
tanıdığı teminatlar, ‘örgütlü yapının devamı’ için tanınmıştır. Temsil-
cilerimiz, sendikamızın ‘Uç Beyi’ görevini üstlenmiştir. 
Temsilcilerimiz; işyerlerinde hoşgörülü, duyarlı, sabırlı, aktif, sorum-

lu ve güven verici olmalı, üyelerimiz arasında ayrımcılık yapmamalıdır.
Temsilcilerimiz; işyerinde iş barışının sürekliliği için çaba göstermeli, çı-

kabilecek anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olmalıdır.
Temsilcilerimiz; Toplu İş Sözleşmemizin uygulanmasına nezaret etme-

li, uygulama aksaklıkları varsa bunların düzeltilmesi için girişimde bu-
lunmalı, bunun için de yasanın kendilerine sağladığı yetkileri kullanma-
lıdır.
Elbette bunu yapabilmek için, Temsilcilerimizin sendikal konulara ve 

Toplu İş Sözleşmemize hâkim olması; TİS’i adeta ezbere bilmesi gere-
kir. Temsilcilerimiz; işyerinin çalışma koşullarını takip etmeli, eksiklikle-
rin giderilmesi için işveren vekillerini haberdar etmeli, üstesinden gele-
mediği sorunları Şube Başkanlığımıza iletmelidir.
Temsilcilerimiz; her şeyden önce Hak-İş/Öz Orman-İş’i benimsemeli, 

içselleştirmeli ve bulunduğu birimdeki işçi arkadaşlarının sorumluluğu-
nu üzerinde hissetmelidir.
Güçlü bir teşkilatın temsilcileri olarak, özgüven sahibi olmalısınız. Haklı 

olduğunuz her konuda, çekinmeden olayların üzerine gitmelisiniz. Hiç bir 
zaman yalanın, yanlışın ve kötünün yanında yer almamalısınız. Fedakâr ol-
duğunuz kadar vefakâr da olmalısınız.
Yanlış yapan üyemiz ya da arkadaşınız olsa da, kırmadan-dökmeden ona 

doğruyu söylemelisiniz. Unutmayın ki, sizin davranışlarınız sadece şahsını-
za maledilmeyecek; bütün bir kurumsal yapımıza maledilecektir.”

SETTAR ASLAN: “MÜCADELE BİLGİ VE SABIRLA OLUR”
Sf.1’den Devam
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Alanya İşyeri Temsilcileri Eğitim Semineri

Sakarya İşyeri Temsilcileri Eğitim Semineri
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Balıkesir İşyeri Temsilcileri Eğitim Semineri

Kütahya İşyeri Temsilcileri Eğitim Semineri
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Adana İşyeri Temsilcileri Eğitim Semineri

Kastamonu İşyeri Temsilcileri Eğitim Semineri
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Konfederasyonumuz Hak-İş’in üyesi, kardeş sendikamız Birlik Orman-İş Sendikası, İkinci Olağan Genel Kurulu-
nu yaptı.
Birlik Orman-İş Genel Kurulu, 23-24 Nisan 2011 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Kurula, Öz Orman-

İş Genel Başkanı Settar Aslan ve bazı Yönetim Kurulu üyeleri de misafir olarak katıldı.
Genel Kurulda yapılan seçimler neticesinde, Birlik Orman-İş Genel Başkanlığına Malik Demiral ikinci kez seçilir-

ken, Yönetim Kurulu üyeliklerine de Ayhan Yıldız ve Levent Alsaç seçildi.

Ormanspor Adapazarı Bölge Futbol Turnuvası tamamlandı. Kupayı, 
İzmit İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Futbol Takımı kazandı.
İşçi ve memur çalışanların oynadığı toplam 10 takımın mücadele et-

tiği turnuvada final maçı Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü Futbol 
Takımı ile İzmit İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Takımı arasında oynan-
dı. Maçı kazanan İzmit İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Takımı şampi-
yon olurken, Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü Futbol Takımı tur-
nuva ikinciliğiyle yetindi. Turnuvada üçüncülüğü Geyve Orman İşlet-
me Müdürlüğü Takımı kazanırken, Adapazarı İl Çevre ve Orman Mü-
dürlüğü Takımına da ‘En Centilmen Takım’ kupası verildi. Gol krallı-
ğını ise, 15 golle Geyve Orman İşletme Müdürlüğü Takımından Alaat-
tin Mavi kazandı.

Şampiyon İzmit takımına kupayı Orman Genel Müdürü Mustafa Kur-
tulmuşlu verdi. İkincilik kupasını Genel Başkanımız Settar Aslan verir-
ken, üçüncülük kupasını da Orman Bölge Müdürü Hasan Yıldız tak-
dim etti.

Genel Başkanımız Settar Aslan, kupa törenindeki konuşmasında; or-
man camiası futbolcularının kendi aralarında sportif ve centilmence bir 
yarış sergilediğini belirterek, şunları söyledi:

“Takımlarımız, güç ve akıl birliği içerisinde ter döktüler. Başarı için 
azimle, inançla, kararlılıkla ve takım ruhuyla mücadele ettiler. Kendi ta-
kımları adına tüm enerjilerini, bilgilerini, samimiyetlerini ortaya koyar-
ken; karşısındaki takıma karşı da dürüstlüğü, erdemi ve iyi niyeti gö-
zettiler. Futbol deyimiyle söylemek gerekirse, arkadaşlarımız ‘fair-play’i 
elden bırakmadı.

Eminim ki, bu turnuvada top koşturan tüm takımlarımız ve bu takım-
larda görev alan futbolcu, teknik adam, yönetici ve diğer yardımcı per-
sonel, başarılı olmak için elinden gelenin en iyisini yaptı.

Başta final oynayan takımlarımız olmak üzere, turnuvanın her aşa-
masında ter dökmüş, mücadele etmiş bütün takımlarımızı emeklerin-
den, mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Tüm takımlarımıza, bun-
dan sonraki turnuvalar ve maçlar için de başarılar diliyorum.”

ADAPAZARI TURNUVASINDA KUPA İZMİT İL ÇEVRE’NİN

Birlik Orman-İş Genel Kurulu Yapıldı
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Genel Sekreterimiz Bayram Ayaz, Burdur Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışırken, 8 Şubat 2011 tarihinde geçirdiği iş kazası so-
nucu vefat eden üyemiz Mehmet Yaman için merhumun Burdur’un Bayındır köyündeki evinde düzenlenen mevlide katıldı. Ayaz ay-
rıca, Isparta Bölge Temsilcimiz Süleyman Atasoy ile birlikte Burdur Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizi ziyaret ederek, 
sorunlarıyla ilgili bilgi aldı.

Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreterimiz Mehmet Çe-
lik, Orman Genel Müdürlüğü, Eğitim Daire Başkanlığı’na 
bağlı Matbaa Şefliği’nde çalışan üyelerimizi ziyaret ederek, 
sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

AK Parti Sakarya milletvekili adayları Hasan Ali Çelik, 
Ayhan Sefer Üstün, Şaban Dişli, Ayşenur İslam, Ali İh-
san Yavuz, Ziya Cevherli ve Ender Serbes ile AK Parti İl 
Başkanı Recep Uncuoğlu ve Adapazarı İlçe Başkanı Mutlu 
Işıksu Adapazarı Bölge Temsilciliğimizi ziyaret etti. Ziyaret 
sırasında Bölge Temsilcimiz Adem Öz, milletvekili adayla-
rına ve parti yöneticilerine, geçici orman işçilerimizin kad-
roya alınması talebimizi ve bunun gerekçelerini içeren bi-
rer dosya takdim etti

Adana Şube Başkanımız Şahin Cerit ve Şube Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, Adana Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işyerleri ile bölgedeki İl Çevre ve Orman Müdürlük-
lerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaret ve üyelerimizle 
toplantıları devam ettirdi.

Amasya Şube Başkanımız Hayrettin Özben ve Şube 
Yönetim Kurulu üyelerimiz, Amasya Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işyerleri ile bölgedeki İl Çevre ve Or-
man Müdürlüklerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaret 
ve üyelerimizle toplantıları devam ettirdi.

Ankara Şube Başkanımız Erdoğan Çubuk ve Şube 
Yönetim Kurulu üyelerimiz, Ankara Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işyerleri ile bölgedeki İl Çevre ve Or-
man Müdürlüklerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaret 
ve üyelerimizle toplantıları devam ettirdi.

Antalya Şube Başkanımız Ramazan Gün ve Şube Yöne-
tim Kurulu üyelerimiz, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işyerleri ile bölgedeki İl Çevre ve Orman Müdürlük-
lerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaret ve üyelerimizle 
toplantıları devam ettirdi.

YÖNETİCİLERİMİZİN İŞYERİ ZİYARETLERİ
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Artvin Bölge Temsilcimiz Talat Aydın ve Bölge Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işyerleri ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nde ça-
lışan üyelerimize yönelik ziyaret ve üyelerimizle toplantı-
ları devam ettirdi.

Bursa Bölge Temsilcimiz Yavuz Balcı ve Bölge Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işyerleri ile bölgedeki İl Çevre ve Orman Müdür-
lüklerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaret ve üyeleri-
mizle toplantıları devam ettirdi. Balcı, ziyaretler sırasında 
üyelerimize TİS müzakere süreci hakkında bilgi de verdi.

Balıkesir Şube Başkanımız Ramis Fidan ve Şube 
Yönetim Kurulu üyelerimiz, Balıkesir Orman Böl-
ge Müdürlüğü’ne bağlı işyerleri ile İl Çevre ve Orman 
Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimize yönelik ziyaret ve 
üyelerimizle toplantıları devam ettirdi. Bu arada, bazı 
üyelerimiz Balıkesir Şubemizi ziyaret etti.

Çanakkale Bölge Temsilcimiz Ali Ünal ve Bölge Yö-
netim Kurulu üyelerimiz, Çanakkale Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işyerleri ile bölgedeki İl Çevre ve Or-
man Müdürlüklerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaret 
ve üyelerimizle toplantıları devam ettirdi.

Giresun Bölge Temsilcimiz Muhittin Çelebi ve Böl-
ge Yönetim Kurulu üyelerimiz, Giresun Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işyerleri ile bölgedeki İl Çevre ve 
Orman Müdürlüklerinde çalışan üyelerimize yönelik zi-
yaret ve üyelerimizle toplantıları devam ettirdi. Bu ara-
da, Öz İş Gıda Sendikası Giresun Şube Başkanı Musta-
fa Çakır, Bölge Temsilciliğimizi ziyaret etti.

Eskişehir Bölge Temsilcimiz Abdürrahim Cerit ve Böl-
ge Yönetim Kurulu üyelerimiz, Eskişehir Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işyerleri ile bölgedeki İl Çevre ve 
Orman Müdürlüklerinde çalışan üyelerimize yönelik zi-
yaret ve üyelerimizle toplantıları devam ettirdi. Cerit, Es-
kişehir İl Çevre ve Orman Müdürü Mehmet Karakaya’yı 
da ziyaret ederek, üyelerimizin sorunlarını görüştü.

Elazığ Şube Başkanımız Mustafa Tepe ve Şube 
Yönetim Kurulu üyelerimiz, Elazığ Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işyerleri ile bölgedeki İl Çevre ve 
Orman Müdürlüklerinde çalışan üyelerimize yönelik zi-
yaret ve üyelerimizle toplantıları devam ettirdi. Tepe, zi-
yaretler sırasında üyelerimize TİS müzakere süreci hak-
kında bilgi de verdi. 

Bolu Bölge Temsilcimiz İsmet Yılmaz ve Bölge Yöne-
tim Kurulu üyelerimiz, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işyerleri ile bölgedeki İl Çevre ve Orman Müdürlük-
lerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaret ve üyelerimiz-
le toplantıları devam ettirdi.

Denizli Bölge Temsilcimiz Halil Turan ve Bölge Yönetim Kurulu üyelerimiz, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işyerleri ile bölgedeki İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaret ve üyelerimiz-
le toplantıları devam ettirdi. Turan ayrıca, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun bölgedeki temas ve toplan-
tılarına da katılarak, geçici işçilerimizle ilgili kadro talebimizi ve gerekçelerini içeren dosyayı kendisine takdim etti.

Erzurum Bölge Temsilcimiz İmdat Dallı ve Bölge Yönetim Kurulu üyelerimiz, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işyerleri ile bölgedeki İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaret ve üyelerimizle 
toplantıları devam ettirdi ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın üyelerimize çiçek dağıttı. Bu arada, Erzurum 
İl Çevre ve Orman Müdürü Muammer Toraman ve müdürlükte çalışan üyelerimiz, emekli olan Bölge Temsilcimiz 
İmdat Dallı için yemekli bir gece düzenledi.
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Isparta Bölge Temsilcimiz Süleyman Atasoy ve Bölge Yönetim Kurulu üyelerimiz, Isparta Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işyerleri ile bölgedeki İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaret 
ve üyelerimizle toplantıları devam ettirdi. Atasoy ayrıca, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun Burdur’daki 
programına katılarak, geçici işçilerimizin kadroya alınması talebimizi ve bunun gerekçelerini anlatan dosyayı ken-
disine takdim etti.

İstanbul Bölge Temsilcimiz İlhan Genç ve Böl-
ge Yönetim Kurulu üyelerimiz, İstanbul Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işyerleri ile bölgedeki İl Çevre ve Or-
man Müdürlüklerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaret 
ve üyelerimizle toplantıları devam ettirdi. Ziyaretler sıra-
sında, üyelerimize TİS müzakereleriyle ilgili bilgi verile-
rek, ayrıca üyelerimizin sorunları üzerinde duruldu.

İzmir Şube Başkanımız Hamiyet Boyacı ve Şube Yöne-
tim Kurulu üyelerimiz, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işyerleri ile bölgedeki İl Çevre ve Orman Müdürlük-
lerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaret ve üyelerimiz-
le toplantıları devam ettirdi. Boyacı, ziyaretler sırasında 
üyelerimize TİS müzakere süreci hakkında bilgi de verdi.

Kahramanmaraş Şube Başkanımız Latif Çoban ve 
Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz, Kahramanmaraş Or-
man Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerleri ile bölgedeki İl 
Çevre ve Orman Müdürlüklerinde çalışan üyelerimize 
yönelik ziyaret ve üyelerimizle toplantıları devam ettir-
di. Çoban ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Te-
kir Fidanlığı’nda çalışan kadın üyelerimize çiçek dağıttı.

Kastamonu Bölge Temsilcimiz Hüseyin Erdoğan ve 
Bölge Yönetim Kurulu üyelerimiz, Kastamonu Orman 
Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerleri ile İl Çevre ve Or-
man Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimize yönelik ziyaret 
ve üyelerimizle toplantıları devam ettirdi.

Konya Bölge Temsilcimiz Ali Serin ve Bölge Yö-
netim Kurulu üyelerimiz, Konya Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işyerleri ile bölgedeki İl Çevre ve 
Orman Müdürlüklerinde çalışan üyelerimize yönelik 
ziyaret ve üyelerimizle toplantıları devam ettirdi.

Kütahya Bölge Temsilcimiz Doğan Cebeci ve Böl-
ge Yönetim Kurulu üyelerimiz, Kütahya Orman Böl-
ge Müdürlüğü’ne bağlı işyerleri ile İl Çevre ve Orman 
Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimize yönelik ziyaret ve 
üyelerimizle toplantıları sürdürdü.

Muğla Şube Başkanımız Bilal Güçlü ve Şube Yö-
netim Kurulu üyelerimiz, Muğla Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işyerleri ile İl Çevre ve Orman 
Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimize yönelik ziyaret 
ve üyelerimizle toplantıları devam ettirdi. Güçlü ve 
Şube Yönetim Kurulu üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü dolayısıyla, kadın üyelerimize çiçek de dağıttı.

Sinop Bölge Temsilcimiz Nermin Yılmaz ve Böl-
ge Yönetim Kurulu üyelerimiz, Sinop Orman Böl-
ge Müdürlüğü’ne bağlı işyerleri ile İl Çevre ve Or-
man Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimize yönelik zi-
yaret ve üyelerimizle toplantıları sürdürdü. Yılmaz ve 
Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, sendikamızca AB des-
tekli olarak yürütülmekte olan Orman İşçisi Yetiştirme 
Projesi’nin Oryantasyon ve Eğitim Programlarını da 
gerçekleştirdi.

Trabzon Bölge Temsilcimiz Fikri Bulut ve Bölge 
Yönetim Kurulu üyelerimiz, Trabzon Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işyerleri ile bölgedeki İl Çevre ve 
Orman Müdürlüklerinde çalışan üyelerimize yönelik zi-
yaret ve üyelerimizle toplantıları sürdürdü. Ziyaretler sı-
rasında üyelerimizle bilgi alışverişi yapıldı.

Mersin Şube Başkanımız Halil Aygün ve Şube 
Yönetim Kurulu üyelerimiz, Mersin Orman Böl-
ge Müdürlüğü’ne bağlı işyerleri ile İl Çevre ve Or-
man Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimize yönelik ziya-
ret ve üyelerimizle toplantıları devam ettirdi. Aygün 
ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Mersin Orman Böl-
ge Müdürlüğü’nce düzenlenen ağaç dikme şölenine de 
iştirak etti.
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