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Haberi Sf. 4’te

3. Dönem TİS müzakerele-
rimiz yasal süre olan 60 gün-
lük dönemde sonuçlanmadı-
ğı için, tüm kamu TİS’lerinde 
olduğu gibi, Orman Teşkila-
tı sözleşmesi için de ‘Resmi 
Arabulucu’ süreci başladı. 
Hükümet teklifi henüz orta-
ya çıkmadı.

5.500 geçici üyemize kad-
ro talebimiz; Genel Mevzu-
at ve Araştırma Sekreteri-
miz Mehmet Çelik tarafın-
dan Muğla’da Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan’a, Genel 
Mali Sekreterimiz Ali Bilgin 
tarafından da Devlet Bakanı 
Zafer Çağlayan’a Mersin’de 
iletildi.

Sinop ve Kastamonu’da 
yürütülen proje çerçevesin-
de kursa alınan 130 kursi-
yer, 31 Mayıs 2011 itibarıyla, 
okulda yürütülen teorik ders 
programını başarıyla tamam-
ladı. Kursiyerler okul eğitimi-
nin ardından sahadaki uygu-
lamalı eğitime başladı.

Sevgili orman işçileri,
Bir genel seçim sürecini daha ge-

ride bıraktık. Seçime katılım yüzde 
83,3 gibi rekor bir oranda gerçek-
leşti. Yüce Milletimiz özgür irade-
siyle oyunu kullandı.

KADRO MÜCADELEMİZ   
SÜRÜYOR

TİS MÜZAKEREMİZ 
ARABULUCUDA

TÜRKİYE İÇİN 
YENİ UFUKLAR

GENEL KURUL HEYECANI
Bilkent Konferans Merkezi’nde yapılacak 2. Olağan Ge-

nel Kurula, sendikamızın 10 şube ve 17 bölge temsilciliğin-
den seçilen 202 delege ve Genel Merkez Yönetim Kurulu 
ile Denetleme Kurulu üyelerinden oluşan 9 tabii delege ol-
mak üzere toplam 211 delege katılıyor.

Öz Orman-İş Genel Merkezi, Genel Kurulun en güzel şe-
kilde gerçekleştirilmesi için her türlü çalışmayı yürüttü. Ge-

nel Kurul için 2 ayrı kitap olarak hazırlanıp bastırılan faali-
yet raporu ile diğer ekleri de tüm delegelere dağıtıldı.

Genel Kurula, başta Başbakan Sayın Recep Tayyip Er-
doğan olmak üzere çok sayıda bakan, milletvekili, sen-
dikacı ve üst düzey bürokratın katılması ve Başbakan 
Erdoğan’ın bir konuşma yapması bekleniyor.

Sendikamız Öz Orman-İş’in 2. Olağan Genel Kurulu, 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde 
Ankara’da yapılıyor.

MİLLET ‘İSTİKRAR’ DEDİ
Seçmen, kullandığı oylarla her parti için çok net ve anlaşılır mesajlar verdi. Temel mesaj ise ‘İstikrar’ oldu. 

Seçmen, Türk siyasetinde ve ekonomisinde çalkantılara neden olabilecek köklü bir değişime sıcak bakmadığını 
gösterdi.

Seçimin mutlak ve tartışmasız galibi olan AK Parti, seçmenden; ‘istikrar içinde yola devam etme’ mesajı aldı. 
Millî irade, CHP’nin silkinme gayretini ödüllendirirken, iktidara gelmek için daha çok mesafe alması ve çok 
çalışması gerektiğini dillendirdi. MHP de seçmenden vize aldı. Ancak millî irade, MHP’nin izlediği yol, duruş 
ve politikaları da tasvip etmediğini, bu partinin kendisini tepeden tırnağa yenilemesini istediğini de vurgulamış 
oldu.

Haberi Sf. 3’te

ORMAN İŞÇİSİ ADAYLARININ 
OKUL EĞİTİMİ TAMAMLANDI

Haberi Sf. 9’da Devamı Sf. 2’de

Haberi Sf. 8’de
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Settar ASLAN
Genel Başkan

TÜRKİYE İÇİN YENİ UFUKLAR

Demokrasiyi ne ölçüde benimsediğini, içine sin-
dirdiğini ve siyasî tercih yapmada ne kadar us-
talaştığını bir kez daha kanıtladı.
Şükürler olsun ki, güzel ülkemiz demokratik 

bir yönetime sahip. Başta Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika olmak üzere, çevremizdeki ülkelerin ya-
şadığı siyasî ve toplumsal çalkantıları gördükçe, 
kâmil bir demokrasiye sahip olmanın değerini çok daha yakından idrak ediyo-
ruz. Millet olarak, 4 yılda bir sandığa giderek, bizi yönetecek insanları kendi öz-
gür irademizle belirlemenin hazzını, mutluluğunu yaşıyoruz.
Evet... Bir seçim daha geride kaldı. 50 milyona yakın seçmenimiz, ülkemizin 

istikrarı ve geleceği için tercih belirtti. Seçimleri, üzerine en küçük bir gölge dü-
şürmeden tamamladık. Avrupa Birliği’nden gelen gözlemciler de dâhil herkes, 
fevkalade temiz bir seçim yaşadığımıza tanık oldu.
Tüm bunlar göğsümüzü kabartan, geleceğe dönük umutlarımızı daha da ye-

şerten gelişmelerdir.
Türk Milleti, seçim kampanyası sürecinde tüm liderleri can kulağıyla dinledi. 

Bütün siyasî partiler ve bağımsız adaylar, deyim yerindeyse eteğindeki tüm taş-
ları döktü. Vaatler sıralandı, programlar ve projeler açıklandı. Söylenmedik söz 
kalmadı. Televizyonlar ve miting meydanları son derece canlı görüntülere sah-
ne oldu.
Velhasıl hiç kimsenin, ‘seçim sürecinde bana karşı haksızlık yapıldı’ demesinin an-

lamı kalmadı. Her şey şeffaf şekilde cereyan etti. 11 Haziran akşamına kadar 
siyasî partiler ve adaylar tüm sözlerini dile getirdi. 12 Haziran günü de seçmen 
son sözü söyledi.
Sandıktan çıkan tablo, tüm dünya demokrasilerine örnek olacak bir tablo-

dur. Millet, partileri ve adaylarını adeta kuyumcu terazisi hassasiyetinde de-
ğerlendirdi. Kimseye haksızlık etmedi. Her partinin ve adayın hak ettiği değe-
ri verdi. Kendisine yapılan hizmetleri büyük bir kadirşinaslıkla takdir ederken, 
uçuk-kaçık vaatlere yüz vermedi.
Ortaya konulan millî iradeye herkes saygı gösterdi. Hatta uluslararası çevreler-

den de hem takdir hem de saygı ifadeleri bol miktarda geldi. Ortaya çıkan so-
nuç, kuşkusuz devletimizin ve milletimizin yüzünü ağartan bir sonuçtur. Artık 
Türkiye’nin uluslararası camiadaki yeri, daha üst basamaklardadır.
Şimdi Türkiye için ‘Yeni Ufukları’ yakalama zamanıdır. Milletimiz, özellikle 

2010 Anayasa Referandumunda ortaya koyduğu tercihle, artık ‘Süper Lig’de 
oynamak istediğini göstermişti. 12 Haziran sonuçları, bu durumu daha sağlam 
şekilde teyit etti.
Bundan böyle Türkiye’de siyaset daha büyük ülküler, daha büyük hedefler et-

rafında yürütülecektir. Evet, ülkemiz hedef büyütmüştür. Artık ‘asfalt yollar’, ‘ül-
keyi demir ağlarla örme’, ‘köylere elektrik’, ‘içme suyu’, ‘hayat pahalılığını durdur-
ma’, ‘IMF’den kurtulma’, ‘kasabalara hastane’ vs. gibi vaatler, seçmenleri ikna et-
mekten uzak kalacaktır.
Çünkü bu tür hedefler, ülkemiz için yetersiz hale gelmiştir. Bundan böyle siya-

set kantarına çıkacak liderler, bu ülkeye ‘Hızlı Tren Ağları’, ‘Kanal İstanbul’, ‘Uzay-
da Yerli Türk Uydusu’, ‘Yerli Savaş ve Yolcu Uçağı’, ‘Tek Haneli İşsizlik’ ve ‘Dünya 
Gücü Türkiye’ gibi büyük hedeflerden söz etmek durumunda olacaktır.
Daha da güzel olanı şudur ki; artık millet olarak büyük hedefleri iştahla be-

nimsiyoruz. O hedefleri gösterenlere tuhaf tuhaf bakmıyoruz. Kanal İstanbul 
gibi rüya projeyi eleştirenler bile, ‘Yapılamaz, yapamayız...’ diyemedi; ‘Bunun ön-
celiği yok....’ demeyi tercih etti.
Gözünü yeni ufuklara diken ve hedeflerini büyüten Türkiye, hepimiz için daha 

güzel, daha mutlu, daha huzurlu ve daha müreffeh yarınları getirecektir.
Sağlık, huzur ve mutlulukla kalın.

Sf.1’den Devam

Öz Orman-İş’in Isparta’daki ör-
gütlenmesinde büyük emeği ge-
çen üyemiz Durmuş Yavuz (42), 
geçirdiği rahatsızlık sonucu haya-
tını kaybetti.

Isparta Orman Bölge Mü-
dürlüğü, Merkez İşletme 
Müdürlüğü’nde çalışan Durmuş 
Yavuz, 30 Mayıs 2011 tarihinde 
işyerine giderken yolda kalp krizi 
geçirerek vefat etti.

1 Nisan 1969 tarihinde Ispar-
ta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Si-
pahiler kasabasında dünyaya ge-
len Durmuş Yavuz, Orman Teşkilatındaki hizmetine 15 Ağustos 
1991 tarihinde başladı. Sendikamız Öz Orman-İş’in Isparta ve 
çevresindeki örgütlenme sürecinde büyük emeği geçen Yavuz, 1. 
Olağan Genel Kurulumuzda da üst kurul delegesi olarak görev 
aldı. Yavuz, evli ve 2 çocuk babasıydı.

 Öz Orman-İş Sendikası ve YEŞEREN olarak, merhum üyemi-
ze Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dile-
riz.

ACI KAYBIMIZ

DURMUŞ YAVUZ

“Yanan sadece orman değil, 
geleceğimiz...”
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TİS MÜZAKEREMİZ 
ARABULUCUDA

Yaklaşık 25 bin orman emekçimiz adına Öz Orman-İş 
Sendikamızca yürütülen 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi mü-
zakereleri, ‘Resmi Arabulucu’ aşamasında devam edi-
yor.

Şubat ayında yapılan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu top-
lantılarıyla 3. Dönem TİS taslağını hazırlayan sendikamız 
Öz Orman-İş, şube genel kurulları ve işyeri temsilci eğitim-
leri sırasında belirlediği TİS’le ilgili uygulama sorunlarını 
çözmeye yönelik yeni düzenlemeleri de müzakere teklifine 
ekledi.

İlk oturumu 23 Mart’ta, üçüncü ve son oturumu ise 17 
Mayıs’ta yapılan 3. Dönem TİS müzakerelerinde, ücret 
zamlarının yanında idarî ve sosyal iyileştirmeler de ele alın-
dı. Müzakere edilen idarî maddelerin birçoğunda anlaşma-
ya varılırken; üzerinde uzlaşılamayan maddeler de geriye 
bırakıldı. 

Müzakerelerin ilk etabını oluşturan 2 aylık dönemde, işveren sendika-
sı TÜHİS ile tüm sözleşme maddeleri üzerinde mutabakat sağlanamadığı 
için, müzakerelerin ‘Resmi Arabulucu’ sürecine girilmiş oldu. Yapılan mü-
zakerelerde sendikamızın ortaya koyduğu ücret ve sosyal haklara ilişkin 
teklife karşılık, Hükümet teklifi henüz ortaya çıkmadı.

1. ve 2. Dönem Toplu İş Sözleşmelerinde sendikamızın yetkiyi aldığı ta-
rih itibariyle kamuda toplu iş sözleşmesi imzalayan üyesi olduğumuz Hak-
İş Konfederasyonu ve Türk-İş Konfederasyonunun “Kamu Toplu İş Söz-
leşmeleri Çerçeve Protokolleri” ile ücret ve sosyal haklardaki zamlar 
belirlenmişti. Dolayısıyla 1. ve 2. Dönem Toplu İş Sözleşmelerinde, var 
olan çerçeve zamların üzerine, işyerlerimizdeki idarî sorunların çözümü 
ile ilave ücret (Ağır taşıt pirimi, arazide konaklayanlar için 3 öğün yemek, 
araziye servis veya rayiç ücreti gibi...) iyileştirmelerini müzakere etmiştik.

TİS müzakere süreci imza anına kadar bir bütün olduğundan, şu mad-
dede anlaşıldı şu maddede anlaşılmadı şeklinde bir paylaşım doğru olma-

maktadır. Zira anlaşılan bir maddede yeni iyeleştirmeler süreç içerisinde 
her zaman hukuken mümkün olabilmektedir. Devam eden müzakere-
lerde ilkemiz; hiçbir idarî maddede geri adım atmadan üyelerimiz lehi-
ne yeni kazanımlar sağlamak, sorunsuz idarî maddelerde ise mevcut dü-
zenlemenin aynısını tutanak altına aldırmaktır.

Sendikamızın 1. ve 2. Dönem Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerini 15-20 
gün içerisinde bitirmesi öncesinde Konfederasyonumuz Hak-İş ve diğer 
konfederasyonlar, Kamu çerçeve protokolleri için yaklaşık 7-8 ay boyun-
ca müzakere etmişti. Nitekim kamu TİS’leri, 2007 yılı Temmuz ayında ve 
2009 Ağustos ayında imzalanabilmişti.

1.1.2011 yılından geçerli olacak Toplu İş Sözleşmesinde ise sendikamız 
ile birlikte 17 işkolunda 20’den fazla işçi sendikasının yaklaşık 250.000 
kamu işçisi için sürdürdüğü müzakereler devam etmektedir. Tüm bu mü-
zakereler, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nun 
öngördüğü prosedüre ve sürelere uygun olarak devam etmektedir. 60 
günlük müzakerelerin ardından, tüm kamu TİS’lerinde ‘Resmi Arabulucu’ 
aşamasına geçilmiş bulunuyor.

ASLAN ETUC’TA: “SİVİL ANAYASA İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ”
Atina’da yapılan ETUC 12. Genel Kurulunun açılış ve kapanışında birer konuşma yapan Genel Başkanımız          

Settar Aslan, Hak-İş’in, Türkiye’nin AB müktesebatını hayata geçirmesi yolunda yoğun çaba gösterdiğini söyledi.

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz 
Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, Hak-İş 
ve bağlı sendikaların, Türkiye’nin yeni ve sivil 
bir anayasaya kavuşması yolunda çaba göster-
diğini söyledi.

Settar Aslan, 16-19 Mayıs 2011 tarihlerinde 
Yunanistan’ın başkenti Atina’da yapılan ETUC 
12. Genel Kuruluna katıldı. Genel Kurulun açı-
lışında bir konuşma yapan Aslan, ETUC’un 
Türkiye ve Hak-İş ile sürdürdüğü yakın işbirli-
ğine teşekkür ederek, “HAK-İŞ olarak; ETUC, 
Avrupa’dan birçok konfederasyon, işkolu fede-
rasyonu ve diğer Türk üyelerle birlikte yürüt-
tüğümüz önemli projeleri hayata geçirmekten 
duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyo-
rum. Yakın işbirliği ve dayanışmanıza teşekkür 
ederiz. Daha büyük projeleri hayata geçirmeye 
hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu pro-
je ve işbirliklerinin Türkiye’nin sosyal transfor-
masyonunu gerçekleştirmede önemli katkılar 
yaptığına inanıyoruz.” dedi.

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Settar Aslan, 
ETUC Genel Kurulunun kapanışında tekrar 
söz alarak, AB’nin genişlemesi ve Türkiye’nin 
üyeliği konusunda Genel Kurul kararına yazı-
lan ifadelerle ilgili Hak-İş’in düzeltme isteğinin 
karşılanmasından dolayı Genel Kurula teşek-
kür etti.

ETUC’un her zaman AB konusunda büyük 
bir vizyon ortaya koyduğunu ve Türkiye dâhil 

olmak üzere, AB’nin daha ileri genişlemesi ko-
nusunda hep olumlu yaklaşım sergilediğini an-
latan Aslan, şunları söyledi:

“Genişleme nedeniyle AB standartlarının gö-
zardı edilmesi sözkonusu değildir ve olmamalı-
dır... Çünkü tam üyeliğe karar vermeden önce, 
müzakereler sürecinde standartlar garanti edil-
mektedir.

Bu bağlamda Konfederasyonumuz Hak-İş, 
ülkemizin demokratik bir gücü ve aktörü ola-
rak, Türkiye’nin AB müktesebatını tam olarak 
üstlenmesi, gerçek ve işleyen bir sosyal diya-
loga dayanan iyi yönetişimin başarılması, sos-
yal haklar, sendikal haklar ve insan haklarının 
garanti edilmesi konusunda çok sıkı gayret et-
mektedir.

Örneğin, yakın zamanda, başta 1 Mayıs’ın 
tatil edilmesi ve Taksim’de kitlesel ve özgürce 
kutlanması dâhil birçok konuda hak ve özgür-
lüklerin elde edilmesini başardık.

Bu anlamda ülkemizde yapılan son referan-
dumda, Anayasa değişikliği paketine katkı yap-
tığımız gibi, tam ve bütünüyle sivil ve demokra-
tik bir Anayasanın elde edilmesi için diğer sos-
yal taraflarla sıkı bir ortak çaba gösteriyoruz.

ETUC’a ve sekretaryaya, AB’nin genişleme-
si konulu 304. Paragrafa ilişkin değişiklik öneri-
mizi kabul etmelerinden dolayı teşekkür ediyo-
ruz. Bu paragraf, birbiriyle birleştirilmeyecek 
ve ilişkilendirilemeyecek iki şart ortaya koy-

maktadır. Birinci şartın yerine getirilmesi, zaten 
ikinci şartı temelsiz bırakmaktadır.

Tabii ki gerçek meydan okuyan süreç olarak, 
genişleme sürecinde AB tam olarak birleşene 
kadar, AB karar verme mekanizmalarının daha 
etkin, daha adil ve daha temsili mekanizmalar 
olmasını garanti edecek şekilde reforme edil-
mesi, daimi ve sabit bir ihtiyaçtır. 

Sözlerime son verirken mevcut yönetime te-
şekkür ediyor, yeni seçilen yönetimi de kutlu-
yor, başarılar diliyorum.”

ETUC 12. Kongre Kararlarının 304. Paragra-
fı, Türkiye’nin AB üyelik sürecini ilgilendiriyor. 
Hak-İş, paragrafın taslak halinin “ETUC’un, 
‘Türkiye’nin AB üyeliğine’ ilişkin politikaları ile 
uyuşmadığını” belirterek, değişiklik önerdi. Bu 
öneri dikkate alınarak, 304. Paragraf değiştiril-
di.
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Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili 
Adayı Zafer Çağlayan 25 Mayıs 2011 tarihinde Mersin Şube Başkanlı-
ğımızı ziyaret etti. Çağlayan’ı Şube Başkanlığımızda Genel Malî Sekre-
terimiz Ali Bilgin ve Mersin Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz karşıladı. 
Ali Bilgin, Şube Başkanlığımızda bir süre görüştüğü Zafer Çağlayan’a, 
orman emekçilerinin sorunlarını anlatarak, geçici statüde çalışan or-
man işçilerine kadro verilmesi talebimize ilişkin bir dosya takdim etti.

Bakan Çağlayan ve Ali Bilgin daha sonra, Şube Başkanlığımızın te-
rasında toplanan 800 kadar orman işçisiyle bir araya geldi. Orman 
emekçileri, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’dan, mevsimlik statüyle ça-
lıştırılan orman işçileri için bir an önce kadro verilmesi talebinde bu-
lundular.

Burada konuşan Öz Orman-İş Genel Malî Sekreteri Ali Bilgin, 
2007’de 14 bin orman emekçisine kadro verilmesinden dolayı işçiler 
adına Hükümete ve Bakan Çağlayan’a teşekkür ederek, “O zaman, sa-
dece 1.500 işçimiz kadro hakkını elde edememişti. Daha sonra, emek-
li olanların yerine geçici statüde işçi alımından dolayı, bugün kadrosuz 
işçi sayımız 5 bini aşmıştır. Orman teşkilatında senenin 12 ayı boyunca 
yapılacak işler bulunmaktadır. Dolayısıyla orman teşkilatında mevsim-
lik statüde işçi çalıştırılmasına gerek yoktur. Tüm işçilerimize kadro ve-
rilmesini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan da, kendisinin Dış Ticaretten Sorumlu 
Devlet Bakanı olduğunu hatırlatarak, konuyu işin muhatabı olan Dev-
let Bakanı Hayati Yazıcı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e ileteceği-
ni söyledi.

KADRO MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR

Orman Teşkilatında geçici statüyle çalışan 5.500 dolayındaki üyemizin 
kadroya alınması için sendikamız Öz Orman-İş’in başlattığı mücadele hız 
kesmeden sürüyor.

Öz Orman-İş teşkilatları, geride bıraktığımız 12 Haziran Genel Seçimleri-
ni de fırsat bilerek, tüm siyasî partilerin milletvekili ve il yöneticileri ile bazı 
bakanlara, kadro konusundaki talebimizi ve bunun gerekçelerini anlata-
rak, ısrarla çözüm talebinde bulundular.

Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreterimiz Mehmet Çelik, 5.500 işçimi-
zin kadro beklentisini, Muğla’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a iletti. 
Mehmet Çelik ve Muğla Şube Başkanımız Bilal Güçlü, 
partisinin düzenlediği mitinge katılmak için 27 Mayıs 
2011 tarihinde Muğla’ya gelen Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan’ı ziyaret ederek, geçici orman emekçile-
rimize kadro talebini ve bunun gerekçelerini kendisi-
ne anlattı.

Mehmet Çelik, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la 
olan görüşmede, mevsimlik orman işçilerinin yılın sa-
dece 5 ay 29 günlük bölümünde çalıştırıldığını, kalan 6 
ayda işsiz bulunduğunu anlatarak şunları söyledi:

“Sayın Başbakanımız, daha önce 14 bin orman 
emekçisine kadro verdiniz. Bunun için orman emekçi-
leri size minnettardır. Ancak, geçen 4 yıl içinde, emek-
li olan veya ayrılan kadrolu işçilerin yerine hep kad-
rosuz, geçici statüyle işçi alındığından, şimdi kadrosuz 
işçi sayımız 5.500’ü aştı. Soruna çare olmak üzere, or-
man emekçilerimiz yeniden kadro vermenizi bekliyor.”

Mehmet Çelik ayrıca, geçici orman işçilerine kadro 
talebimizin gerekçelerini içeren dosyayı da bölge mil-
letvekili adayları ile Muğla İl Başkanına iletti.

ÇAĞLAYAN MERSİN ŞUBEMİZDE

Devamı Sf. 5’te
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BAKAN DAVUTOĞLU’YA KONYA’DA...
Konya Bölge Temsilcimiz Ali Serin de, kadro talebimizi Dışişleri Bakanı 

Ahmet Davutoğlu’ya anlattı. Ali Serin, Konya’da seçim kampanyasını yü-
rüten Bakan Davutoğlu’ya, geçici işçilerimize kadro talebimizi içeren dos-
yayı verdi.

BAŞBAKAN’A ISPARTA’DA DA İLETTİK
Öte yandan, kadro talebimiz, Isparta Bölge Temsilcimiz Süleyman Ata-

soy tarafından da, miting için Isparta’ya giden Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’a iletildi. Başbakan Erdoğan’ı Isparta Havaalanı’nda karşılayan 
Süleyman Atasoy, orman emekçilerinin 2007’de verilen 14 bin kadrodan 
dolayı kendisine minnettar olduğunu ileterek, mevcut 5.500 geçici işçimi-
zin kadro talebini dile getirdi. Başbakan Erdoğan da, ‘emeklerin mutlaka 
karşılığını bulacağını’ söyledi.

BÜLENT ARINÇ’A BURSA’DA ANLATTIK 
Kadro talebimiz, Bursa Bölge Temsilcimiz Yavuz Balcı tarafından Başba-

kan Yardımcısı Bülent Arınç’a da Bursa’da iletildi. Yavuz Balcı, seçim ça-
lışmaları dolayısıyla Bursa’da bulunan Bülent Arınç’ın 1 Haziran 2011 ta-
rihinde yaptığı toplantıya katılarak, geçici işçilerimizle ilgili kadro talebimizi 
anlatarak, konuyla ilgili hazırladığımız dosyayı kendisine takdim etti.

Öte yandan, 5.500 üyemize kadro verilmesine ilişkin talebimiz ve buna 
ilişkin dosya, Şube Başkanlıklarımız ve Bölge Temsilciliklerimizin yer aldığı 
tüm şehirlerde, seçim çalışmalarını yürüten çok sayıda milletvekili adayı ve 
siyasî parti temsilcilerine iletildi.

AVRUPA HEYETİ SENDİKAMIZDA
Hollanda, Slovakya, Macaristan, Al-

manya, Portekiz, Romanya ve İzlanda’da 
faaliyet gösteren işçi-işveren örgütleri ile 
üniversite temsilcilerinden oluşan heyet, 
sendikamız hakkında yöneticilerden bil-
gi aldı.

AB Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi’nden 
gelen, işçi-işveren-üniversite temsilcilerinden 
oluşan heyet sendikamızı ziyaret etti.

Merkezi Yunanistan’ın Selanik şehrinde bulu-
nan AB Mesleki Eğitimi Geliştirme Mer-
kezi (CEDEFOP) ile OSTİM Eğitim Merke-
zi tarafından ortaklaşa düzenlenen gezi prog-
ramı çerçevesinde Ankara’da bulunan heyet, 
18 Mayıs 2011 tarihinde Öz Orman-İş Genel 
Merkezi’ni ziyaret ederek, yöneticilerimizle gö-
rüş alışverişinde bulundu.

Sözkonusu heyet, 15-20 Mayıs 2011 tarihle-
rinde Ankara’da bir çalışma gezisi yaptı. Gezi, 
‘Mesleki Eğitimde Sivil Toplum Örgütleri, Okul-
lar ve Kobi’ler Arasındaki İşbirliğini Geliştirme 
Projesi’  çerçevesinde yapıldı.

CEDEFOP adına Ankara’ya gelen 16 kişi-
lik heyet; Hollanda, Slovakya, Macaristan, Al-
manya, Portekiz, Romanya ve İzlanda’da faali-
yet gösteren işçi-işveren örgütleri ile üniversite 
temsilcilerinden oluşuyor.

Hak-İş Projeler Koordinatörü Şahin Serim 
rehberliğinde Öz Orman-İş’i ziyaret eden CE-
DEFOP heyetini, Genel Başkan Vekili Meh-
met Çelik ve Genel Mali Sekreter Ali Bilgin ka-
bul etti. Kabul sırasında Mehmet Çelik, deği-
şik ülkelerden gelen işçi-işveren-üniversite tem-
silcilerine Öz Orman-İş’te ağırlamaktan büyük 
mutluluk duyduklarını belirterek, bu tür ziyaret-
lerin ülkeler arasındaki iyi ilişkilerin gelişmesine 
de katkı sağlayacağını söyledi. Çelik, misafirle-
re Öz Orman-İş Sendikası hakkında kısaca bil-
gilendirme yaptı.

Hak-İş Projeler Koordinatörü Şahin Serim de 
ziyaretçilere Hak-İş ve bağlı sendikaları hakkın-
da genel bilgiler aktardı.

Sf.4’ten Devam
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Konfederasyonumuz Hak-İş’in 12. Sendikası, ‘Öz Büro İş’ adıyla,        
17 No’lu Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar İşkolunda kuruldu.

Öz Büro-İş, kuruluş evraklarını 27 Nisan 2011 tarihinde Ankara 
Valiliği’ne vererek tüzel kişilik kazandı. Hemen ardından hızlı bir şekilde 
örgütlenme çalışmalarına başlayan Öz Büro İş, 1. Olağan Genel Kurulu-
nu da 28-29 Mayıs 2011 tarihlerinde Ankara’da yaptı.

Genel Kurulda, Genel Başkanlığa Muharrem Özkaya seçildi. Özkaya, 
Genel Kurulda yaptığı konuşmada, Öz Büro İş’in, işçi hareketinin ‘güç-
lü, farklı ve özgün’ sesi olma iddiasıyla yola çıktıklarını belirterek, 
“Çalışma hayatının her alanında yeni modeller ve yeni politikalar üretme 
çabasında olacağız. Sosyal model, sosyal diyalog, sosyal sorumluluk, is-
tihdam, üretim, verimlilik, rekabet, örgütlülük, endüstriyel demokrasi gibi 
kavramları önyargılardan uzak, içselleştirerek ve içini doldurarak kullan-
maya özen göstereceğiz.” dedi.

Muharrem Özkaya, Öz Büro-İş’in; her türlü malî kuruluşlar, ticaret bor-
saları, ticaret ve sanayi odaları, birlikler, kooperatifler, kredi esham ve 
tahvil borsaları, her türlü büro ve benzeri kuruluşlar ile dernekler, noter-
ler, işçi ve işveren kuruluşları, her türlü sınaî, tarımsal, kimyasal ve hay-
vansal maddelerin ve ürünlerin alımı ve satımını yapan kuruluşlar, eği-
tim kurumları, sahne, perde ve benzeri gösteri sanatları ile müzik, resim, 

heykel, dekorasyon, edebiyat ve benzeri güzel sanatlarla ilgili işlerde çalı-
şan işçileri örgütlemek üzere faaliyet göstereceğini bildirdi.

Öz Büro İş Genel Başkanı Özkaya, “Sendikamızın kurucuları, yıllar-
dır Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların birimlerinde çalışan de-
neyimli emekçilerden oluşmaktadır. Bu nedenle, Hak-İş’e bağlı sendikala-
rın şube, bölge, il ve ilçe başkanlıklarını sendikamızın doğal birimleri ka-
bul ediyor, ülke genelinde Hak-İş’e bağlı sendikaların desteğini arkamıza 
alarak yolumuza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

HAK-İŞ’İN YENİ ÜYESİ ÖZ BÜRO İŞ

İNANÇ YENİDEN ÖZ İPLİK-İŞ GENEL BAŞKANI
Kardeş sendika Öz İplik-İş’in 

11. Olağan Genel Kurulunda 
Murat İnanç yeniden Genel Baş-
kan seçilirken, Yönetim Kurulu 
üyeliklerine Rafi Ay, Engin Do-
ğan, Kemal Sönmez ve Mehmet 
Kaplan seçildi.

Hak-İş üyesi Öz İplik-İş’in 11. 
Olağan Genel Kurulu 21-22 Ma-
yıs tarihlerinde Ankara’da ya-
pıldı. Divan Başkanlığını Genel 
Başkanımız Settar Aslan’ın yap-
tığı genel kurula, onur konuğu 
olarak Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ve Hak-İş eski Genel Başkanı Salim Uslu 
ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan katıldı.

Genel Kurulda, yönetim için Genel Başkan Murat İnanç ve Niğde Şube Başkanı 
Mehmet Avşar başkanlığındaki iki ayrı liste yarıştı. Seçimi kazanan Murat İnanç ye-
niden Öz İplik-İş Genel Başkanı olurken, sendikanın Yönetim Kurulu üyeliklerine 
de Rafi Ay, Engin Doğan, Kemal Sönmez ve Mehmet Kaplan seçildi.
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Öz Orman-İş ve bağlı olduğu Hak-İş konfederasyonu, eğitime değer ve-
ren ve sendikacılıktaki başarının eğitimden geçtiğine inanan kuruluşlardır.

Elbette eğitim, okul sıralarında öğrenilenlerle sınırlı bir süreç değildir. Gü-
nümüz dünyası, hayatın her aşamasında eğitimi vazgeçilmez kılmaktadır. 

Bu vazgeçilmezliğin temel nedeni, insanlığın ‘bilgi çağını’ yaşıyor ol-
masıdır. Bu çağ, bilgiyi üretim araçlarının en değerlisi kılmaktadır. ‘Emek’ 
dediğimiz değer, sadece kas gücünden ibaret değil artık.

Sanayi Devrimi’nin başlangıç dönemlerindekinin aksine, artık ‘emeğin 
gücü’, sahip olduğu ‘kas gücünden’ ileri gelmiyor. Çünkü bilgiyle des-
teklenmeyen emek hem yeterince verimli olamıyor, hem de sahibine arzu 
edilen kazancı sağlayamıyor. Yine, bilginin temel alınmadığı her türlü üre-
tim; ya ‘kalitesiz’ ya da ‘yüksek maliyetli’ oluyor.

Dünyanın tüm gelişmiş ülkeleri, sahip oldukları işgücünü, yüksek nitelik-
li bilgiyle donatmaya çabalıyor. Böylelikle uzmanlık temeline oturan, ka-
lifiye bir emek yapısı ortaya çıkıyor. Hatta iş hayatı öncesinde alınan eği-
tim de çoğu zaman yeterli gelmiyor; kuruluşlar meslek içi eğitime ağırlık 
veriyor.

Böylece kurumlar, sahip oldukları insan sermayesinin niteliği yükselti-
yor. Dahası, yapılan eğitimler, kurum yöneticileri ile çalışanlar arasındaki 
iletişimi ve bağları güçlendiriyor.

Burada bir noktanın altını çizmekte yarar var: Eğitim, uzun vadeye ya-
yılan, sabırlı ve kararlı bir çalışmayı gerektirmektedir. Yapılan çalışmanın 
karşılığı hemen beklenmemelidir. Bir Çin atasözü bu gerçeği çok güzel ifa-
de etmektedir: “Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek, on yıl 
sonrasını düşünüyorsan ağaç dik, yüz yıl sonrasını düşünüyor-
san insan yetiştir.”

SENDİKACILIK DA BİLGİYE DAYANIR

Çalıştığımız işyerlerindeki gücümüz ve emeğimizin karşılığı nasıl ki ‘bil-
gi’ temelinde değerlendiriliyorsa, sendikacılığımız da aynı ölçülerle değer-
lendirilmektedir.

İşçi hareketi, geçmişte büyük mücadeleler verdi. Eskiden bu mücadele, 
çoğunlukla ‘bilek gücüne’ dayandı. Ama artık işler böyle yürümüyor. 
Sendikacılık için de bilgi en büyük silah haline geldi. Maalesef Türk sen-
dikacılığı, emek mücadelesinde bilginin önemini biraz geç kavramıştır. Bu 
eksikliğin de etkisiyle, emekçilerimizin ezici bir çoğunluğu henüz sendikal 
haklarını kullanmaktan uzak bulunuyor.

Sendikacılık zor ve meşakkatli bir iştir. Bu alanda başarı, büyük müca-
deleler gerektirir. Bu mücadele, ‘sabır ve sebat’ ile ‘eğitim faaliyetle-
rine’ dayanmak zorundadır.

İşte Öz Orman-İş, eğitim felsefesini bu gerçekler üzerine kurmuştur. Biz, 
anlık ve geçici heveslerle ilgilenmiyoruz. Eğitim çalışmalarımızı, uzun so-
luklu ve insan yetiştirme odaklı olarak yürütmekteyiz.

KÜÇÜMSENEMEZ BAŞARI

Bu çerçevede, uzun soluklu eğitim 
programlarını hayata geçirmeye baş-
ladık. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında; 
Elazığ, Muğla, Kastamonu, Trabzon ve 
Ankara’da ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ 
seminerleri yaptık. Bir ay gibi kısa süre-
de, 2 bin kadar üyemizi eğitimden ge-
çirdik.

Yangın mevsimi öncesinde, 2011’in 
ilkbahar aylarını, işyeri temsilcilerimizi eğitmek için değerlendirdik. Bu 
çerçevede; Marmaris, Alanya, Sakarya, Balıkesir, Kütahya, Adana, Kas-
tamonu ve Afyonkarahisar’da düzenlediğimiz ‘İşyeri Temsilcileri Eği-
tim Seminerleri’ne 600’den fazla işyeri temsilcimiz katıldı.

Geride kalan birbuçuk yıllık süreçte 3 kez Genişletilmiş Başkanlar Kuru-
lu toplantıları yaptık. Bu toplantıların ikisinde Toplu İş Sözleşmesi taslak-
larımızı müzakere ettik. Yapılan tüm toplantılar, tam anlamıyla birer ‘eği-
tim semineri’ şeklinde gerçekleşti.

Nereden bakılsa, sendikamız bünyesindeki 3 binden fazla üyemizi eği-
timden geçirmiş bulunuyoruz. Elbette yolun henüz başındayız. Lakin top-
lam üye sayımızın 25 bin civarında olduğu düşünülürse, 3 bin üyemize 
verdiğimiz eğitimin hiç de küçümsenemeyeceği daha iyi anlaşılır.

Diğer taraftan, elinizdeki gazetemiz ‘YEŞEREN’i, hem üyelerimizle ara-
mızda bir iletişim köprüsü, hem de bir eğitim aracı olarak görmekteyiz. Ni-
tekim bu gazetedeki yayın politikamızı da eğitim odaklı olarak yürütmek-
teyiz.

Yine, hemen her gün güncellediğimiz internet sitemiz, hem üyelerimizle 
hem de tüm toplumumuzla aramızda bir köprü işlevi görmenin yanında, 
bir eğitim aracı olarak da hizmet vermektedir.

Ve nihayet, sendikamız Öz Orman-İş, orman işçisi yetiştirmek üzere zor 
bir eğitim çalışmasını omuzlamıştır. Avrupa Birliği’nin parasal desteğiy-
le yürüttüğümüz ‘Yenilikçi Mesleki Eğitim Modülleriyle Orman İşçisi Ye-
tiştirme Projesi (GİMEP)’, bu alanda bir ‘ilk’ olmuştur. Önümüzdeki ay-
larda tamamlanacak olan bu projeyle, 120 kadar gencimiz vasıflı işçi ha-
line gelmektedir.

Tüm bu eğitim çalışmaları, kuşkusuz birer başarı öyküsüdür. Hele de bi-
zim gibi genç bir teşkilat için...

Diğer taraftan, kesin faydasını gelecek dönemlerde göreceğimiz bu eği-
timler, şimdiden hâsılasını vermeye başlamıştır. Sendika yöneticileri ola-
rak bizler, eğitim için bir araya getirdiğimiz üyelerimizin, eğitim süreci so-
nunda yaşadığı zihinsel dönüşümlerin bizzat tanığı olmaktayız. Üyelerimi-
zin gözlerinde beliren parıltılar bile, yaptığımız çalışmaların boşa gitmedi-
ğini göstermeye yetmektedir.

Yönetici Köşesi

EĞİTİM ve HÂSILASI

Mustafa ÇINAR
Genel Eğitim Sekreteri

Trabzon Bölge Başkanımız Fikri Bulut 4 Haziran 2011 tarihinde 
dünya evine girdi. Hayatını Ziraat Mühendisi Esen Batmaz ile bir-
leştiren Fikri Bulut’un düğün törenine, sendikamız Genel Başka-
nı Settar Aslan ve eşi Hatice Aslan başta olmak üzere çok sayı-
da davetli katıldı. Settar Aslan, çiftin nikâh şahitliğini de yaptı.             
YEŞEREN olarak, Esen Batmaz-Fikri Bulut çiftine ömür boyu sağ-
lık, huzur ve mutluluk dileriz.

TRABZON BÖLGE BAŞKANIMIZ EVLENDİ
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24. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 12 Haziran’da sandığa giden Türk 
Milleti, demokrasiyi ne kadar içselleştirdiğini bir kez daha gösterdi. Milletin or-
taya koyduğu demokratik olgunluk tüm dünyaya parmak ısırttı. Seçmen, attığı 
oylarla her parti için çok net ve anlaşılır mesajlar verdi. Temel mesaj ise ‘İstik-
rar’ oldu.

Kesinleşen sandık sonuçlarına göre; AK Parti yüzde 49.9, CHP yüzde 25.9, 
MHP yüzde 13 ve BDP ile Sosyalist grupların desteklediği bağımsızlar ise yüzde 
5.9 oy aldı. Bu sonuçlarla AK Parti 326, CHP 135, MHP 53 ve bağımsızlar 36 
milletvekili çıkardı. Seçim barajının altındaki partilerin tamamı ise yüzde 1 veya 
daha az oy alarak, neredeyse siyasetten tamamen silindiler.

Bu seçimlerle, TBMM’nin yarından fazlası yenilendi. 550 milletvekilinin 349’u 
ilk defa Meclise giren isimlerden oluştu.

SANDIĞIN DİLİ
Seçmenin sandıklarda verdiği mesajlar hem Türkiye içinde hem de uluslararası 

zeminde kapsamlı değerlendirmelere konu oldu. Yapılan tüm değerlendirmeler-
de oluşan ortak kanı, seçmenin birinci mesajının ‘İstikrar’ olduğu şeklinde. Seç-
men, Türk siyasetinde ve ekonomisinde çalkantılara neden olabilecek köklü bir 
değişime sıcak bakmadığını gösterdi.

Sandık sonuçlarından, AK Parti Hükümetine ve Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’a duyulan güvenden, muhalefetin ülkeyi yönetebilecek bir vizyonu ver-
mediğine kadar çok sayıda mesaj çıkarıldı. Bunun yanında, partilerin her biri için 
seçmenin somutlaşmış mesajları ön plana çıkıyor.

Seçimin mutlak ve tartışmasız galibi olan AK Parti, seçmenden; ‘istikrar için-
de yola devam etme’ mesajı aldı. Seçmen, AK Parti Hükümetinin politikalarına 
duyduğu güveni bir kez daha teyit etti. Özellikle sahil bölgelerindeki oy yükselişi, 
AK Parti hakkında sık sık dile getirilen “Yaşam tarzımıza müdahale mi edilecek?” 
endişesinin giderek silindiğini ortaya koydu.

Seçmen, iktidar partisinin seçim sürecinde ortaya koyduğu ‘2023 Hedefi’ 
ve buna bağlı dev projeleri onayladığını da gösterdi. Sandığa akan oylar, artık 
Türkiye’nin yeni ve sivil bir anayasa istediğini de kuşkuya yer bırakmayacak şe-
kilde doğrularken, yeni anayasanın AK Parti öncülüğünde, fakat tüm kesimleri 
kapsayacak bir mutabakat arayışıyla yapılması iradesini de belirtti.

Millî irade, CHP’nin silkinme gayretini ödüllendirirken, iktidara gelmek için 
daha çok mesafe alması ve çok çalışması gerektiğini ortaya koydu. Bu partinin, 
geçmişteki keskin ideolojik takıntılarından ve milletle olan kavgalı görüntüsün-
den kurtulması, seçmenden olumlu puan aldı. Bununla birlikte seçmen, 1970’le-
rin ve 1990’ların siyaset üslubuyla “Ne veriyorlarsa beş fazlasını veriyorum.” ha-
vasındaki desteksiz vaatlere yüz vermediğini de göstermiş oldu.

Barajı aşıp aşamayacağı tartışma konusu olan MHP de seçmenden vize aldı. 
Seçmen, yeni dönemde MHP’siz bir TBMM’nin eksik kalacağı ve yeni anayasa 
çalışmaları sırasında MHP’nin mutlak katkı vermesi gerektiğine inancını sandı-
ğa yansıttı. Ancak millî irade, MHP’nin izlediği yol, duruş ve politikaları da tas-
vip etmediğini ve bu partinin kendisini tepeden tırnağa yenilemesini istediğini 
de vurgulamış oldu.

Meclise bağımsız adaylarla dördüncü sırada giren BDP, her ne kadar millet-
vekili sayısını artırmış olsa da, oy oranında belirgin bir düşüş yaşadı. Bir önce-
ki seçimlerde yüzde 6.3 oy toplayan BDP’nin bağımsız adayları, Sosyalist grup-
ların desteğine rağmen ancak yüzde 5.9 oy toplayabildi. Bu durum, seçmenin 
BDP’nin keskin ve şiddete kaymaya hazır duruşundan hoşnut olmadığı şeklin-
de yorumlanıyor.

Türk Milletinin 12 Haziran seçimlerinde gösterdiği kâmil irade, tüm dünyaya 
parmak ısırttı. Seçim öncesinde, seçmenleri özellikle Hükümet partisi aleyhin-
de yönlendirmek isteyen bazı uluslararası yayın organları, seçimden sonra AK 
Parti’ye ve Başbakan Erdoğan’a övgüler düzme yarışına girdiler. Yapılan tüm 
uluslararası yorumlarda, seçimlerin Türkiye’nin geleceği açısından son derece 
parlak bir sonuç ortaya koyduğuna vurgu yapıldı.

MİLLET ‘İSTİKRAR’ DEDİ İş ve Sosyal Güvenlik Köşesi 

YARGITAY KARARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Sendikamıza katılan Tarım Orman-İş Sen-
dikasının 26 Ekim 2003 tarihinde yapılan genel kurulunda karar-
laştırılan yönetici ücretlerini, bugünkü sendika yöneticilerimizin 
2007 tarihli genel kurul kararına istinaden ödememesi üzerine, 
eski yöneticilerden Ayvaz Şeker’in açtığı davada Yargıtay 9. Hu-
kuk Dairesi, sendikaları; “işçilerin veya işverenlerin çalışma iliş-
kilerinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak 
ve geliştirmek için meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuru-
luşlar” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üze-
re, sendikanın tüm faaliyetleri kuruluş amacıyla sınırlıdır. 

Sendikalar Kanunu’nun 45. maddesinde, sendikaların ve şube-
lerin yönetim kurulu üyeleri ile başkanlarına verilecek ücretler, 
her türlü ödenek, yolluk ve tazminatların genel kurul tarafından 
tespit olunacağı açıkça hükme bağlanmıştır. Bu yetki doğrudan 
sendika genel kuruluna ait olup, yönetim kuruluna devri de müm-
kün değildir. Düzenlemede ücretlerden başka ‘her türlü ödenek’ 
ifadesine yer verildiğine göre, yönetim kurulu üyeleri için belirle-
necek olan para ve para ile ölçülebilir her türlü hak ve menfaatin 
de genel kurul tarafından tespit edilmesi bir zorunluluktur. Sözü 
edilen ödemelerin tüm ayrıntıları ile basit ve anlaşılır biçimde 
genel kurulda tartışılması ve karara bağlanması gerekir. Ücret, 
ücretin eklerinin ve diğer menfaatlerin miktarı, hesap yöntemi, 
ödenme şekli ve zamanı gibi hususlar, herhangi bir üye veya de-
legenin anlayabileceği şekilde ve denetlemeye elverişli biçimde 
basit, açık ve kesin olarak genel kurul kararında gösterilmelidir. 

Aynı şekilde, bir sonraki genel kurulda yapılacak olan ibra iş-
lemi öncesinde de yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemelerin 
tüm ayrıntıları ile açıklanması gerekir. Bu şekilde sendika yöneti-
cileri için ödenecek olan ücretler ve diğer haklar, şeffaflık ilkesi-
ne uygun olarak demokratik bir tartışma ortamında karara bağ-
lanır ve geçerli bir ibra konusunda önemli bir aşama kaydedilir. 
Ayrıca, haksız ve zenginleşme amacına yönelen ücret tespitleri-
nin önüne geçilmiş olur. 

Somut olayda, T... O... İş Sendikası’nın 2003 yılında yapılan 
ilk genel kurul toplantısında 25.10.2003-25.10.2007 arasın-
da uygulanmak üzere genel merkez yönetim kurulu üyelerinin her 
biri için aylık olarak asgari ücretin 26 katının net ücret olarak 
ödeneceği kararlaştırılmıştır. Yine genel merkez profesyonel yö-
neticileri için yılda 4 brüt maaş tutarında ikramiye öngörülmüş, 
yılda iki defa 15’er günlük ücret tutarında giyim yardımı, Ra-
mazan ve Kurban Bayramları için birer maaş tutarında bayram 
harçlığı, ayrıca yıllık izin harçlığı ile yolluk ve hizmet ödenekle-
ri öngörülmüştür. Sözü edilen dönemde sendikanın üye sayısı 
143 olup, bağıtladığı bir toplu iş sözleşmesi de bulunmamakta-
dır. Aidat gelirleri ile genel kurulda karara bağlanan ücret ve di-
ğer ödemelerin karşılanması imkânsız durumdadır. 

Davacı ile sendika arasındaki ilişki, vekâlet sözleşmesine da-
yanmaktadır. Davacı aynı zamanda sendika üyesi olup, sendika-
nın kurucuları arasında yer almıştır. Üye sayısının azlığı nedeniy-
le delegeler yerine üyelerle toplanan genel kurulda belirtilen şe-
kilde yüksek ücret kararlaştırılması, konuyla ilgili olarak toplan-
tıya katılan üyelerin yeterince bilgilendirilmediği sonucunu orta-
ya koymaktadır. Somut olayda sendikanın 143 üyeye sahip oldu-
ğu ve toplu iş sözleşmesi bağıtlanmadığı bir dönemde ödenmesi 
kararlaştırılan ücret ve diğer ödemeler, açık biçimde zenginleş-
me amacına yöneliktir. Bu durum, sendikaların yukarıda belirtilen 
kuruluş amaçlarına aykırı olduğu gibi, Türk Medeni Kanunu’nun 
2. maddesinde yazılı olan düzenlemeden hareketle, vekâlet iliş-
kisinin kötüye kullanılması niteliğindedir.  Bu nedenlerle geçer-
siz olan tahmini bütçe uygulama talimatı yerine sendikanın malî 
imkânlarına uygun bir ücret mahkemece belirlenmelidir. YAR-
GITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2010/22982 K. 2010/26099 T. 
28.9.2010

Yargıtay kararında; yönetici ücretlerin genel kurulda sendika-
nın malî imkânları doğrultusunda ücret, ücretin eklerinin ve di-
ğer menfaatlerin miktarı, hesap yöntemi, ödenme şekli ve za-
manı gibi hususlar herhangi bir üye veya delegenin anlayabilece-
ği şekilde ve denetlemeye elverişli biçimde basit, açık ve kesin 
biçimde genel kurulda tartışılması ve karara bağlanması gerek-
tiğini, genel kurulda tartışılmadan zenginleşme amacına yönelik, 
kuruluş amaçlarına, bütçe uygulama talimatlarının, Türk Mede-
ni Kanunu’nun 2. maddesinde yazılı olan düzenlemeden hareket-
le, vekâlet ilişkisinin kötüye kullanılması niteliğinde olup geçersiz 
olduğu sonucuna ulaşmaktadır.

Av. Muharrem ÖZKAYA 
Hukuk Müşaviri
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Sinop ve Kastamonu’da yürütülen proje çerçe-
vesinde kursa alınan 130 kursiyer, 31 Mayıs 2011 
itibarıyla, okulda yürütülen teorik ders programını 
başarıyla tamamladı.

Sendikamız tarafından yürütülen orman işçisi 
yetiştirme projesinde, kursiyerlerin teorik eğitimleri 
tamamlanarak, uygulamalı saha eğitimine geçildi.

Öz Orman-İş’in, Millî Eğitim Bakanlığı, Orman 
Genel Müdürlüğü ve İŞKUR ile birlikte yürüttüğü 
AB destekli ‘Yenilikçi Meslekî Eğitim Modülleriyle 
Orman İşçisi Yetiştirme Projesi (GİMEP)’nde sona 
yaklaşılıyor. Sinop ve Kastamonu’da rıyla, okulda 
yürütülen teorik ders programını başarıyla tamam-
ladı.

Okul eğitiminin tamamlanmasının ardından, 
kursiyerlerin sahadaki uygulamalı eğitim programı 
başladı. 2011 yılı Temmuz ayı ortasına kadar sür-
mesi öngörülen saha eğitimleri, Orman Genel Mü-
dürlüğü bünyesindeki orman mühendislerince ve-
rildi.

Kursiyerlerin okul eğitimi tamamlamasının ar-
dından, 31 Mayıs 2011 tarihinde Kastamonu’nun 
Daday ilçesinde, ‘Orman İşçisi Yetiştirme Pro-
jesi İkinci Platform Toplantısı’ yapıldı. Toplantıda, kursiyerlerin te-
orik eğitim sürecinin değerlendirme yapıldı. Kursların verildiği Sinop En-
düstri Meslek Lisesi Müdürü Cihat Sönmez ve Kastamonu Endüstri Mes-
lek Lisesi Müdürü Veli Kanko ile kurs hocaları, kursiyerlerin devam duru-
mu ve eğitim süreciyle ilgili sunum yaparak, eğitimlerin son derece başa-

rılı geçtiğini, bunun eğitimci olarak kendilerini ziyadesiyle memnun ettiği-
ni, kursiyer tercihlerinin ne ölçüde isabetle yapıldığının süreç içinde daha 
iyi anlaşıldığını, seçilen kişilerin ormana ve ormancılığa yabancı olmadık-
larının görüldüğünü ve bu durumun kursun başarısında önemli bir etken 
olduğunu vurguladılar.

Toplantıya katılan Orman Bölge Müdürlüğü temsilcileri de, yürütülen 
eğitimler sırasında, kurs için seçilen adayların ve uygulanan eğitim mo-
düllerinin kendilerini ‘başarı’ konusunda son derece heyecanlandırdığı-
nı belirterek, kursun nihaî hedefi olan yüzde 20 istihdam hedefinin bü-
yük ihtimalle çok daha yukarılara çekilmesinin sözkonusu olacağını ifa-
de ettiler.

Uygulama eğitiminin ardından, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerle-
re MEB onaylı sertifikalar verilecek. Projenin uygulaması 12 Kasım 2011 
tarihinde sona erecek. Kursu başarıyla tamamlayan adaylardan en az 
yüzde 20’si, Sinop ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 
işe yerleştirilecek.

Diğer taraftan GİMEP Projesinin tüm eğitimleri tamamlandıktan son-
ra, ortaya çıkan bilgi ve dokümanlar Öz Orman-İş tarafından ‘Orman-
cılık Sektörü AB Uyum Kılavuzu’ adı altında temel metin haline ge-
tirilecek.

ORMAN İŞÇİSİ ADAYLARININ OKUL EĞİTİMİ TAMAMLANDI
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Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Daday İşletme Müdürlüğü’ndeki Temsilcilik Odamız, Genel Eğitim Sekreterimiz Mustafa Çınar, Yayla Bölge 
Şefi Mustafa Çelik ve Kastamonu Bölge Temsilcimiz Hüseyin Erdoğan tarafından 10 Mayıs 2011 tarihinde hizmete açıldı. Açılışa, Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreteri-
miz Mehmet Çelik ile bölgede çalışan çok sayıda üyemiz de katıldı. Mustafa Çınar, Temsilcilik odamızın tefrişini sağladığı için Daday Orman İşletme Müdürü Bahri Durmaz’a te-
şekkür etti.

YÖNETİCİLERİMİZİN İŞYERİ ZİYARETLERİ

Genel Sekreterimiz Bayram Ayaz, Kastamonu Bölge Temsilcimiz Hüseyin Erdoğan ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte, Tos-
ya Orman İşletme Müdürlüğü’nden emekli olan üyelerimizin düzenlediği veda gecesine katıldı. Ayaz, Tosya İşletmesinden çalışan üyele-
rimizle de sohbet ederek, sorunları ve beklentileri konusunda fikir alışverişinde bulundu. Bayram Ayaz, Balıkesir Şubemiz Eğitim Sekre-
teri İsmail Adıgüzel’in kızının düğün törenine de katıldı. Düğüne, Balıkesir Şube Başkanımız Ramis Fidan ve Şube Yönetim Kurulu üye-
lerimiz de iştirak etti.

Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya, 12 Haziran Genel Seçimleri sürecinde, Konfederasyonumuz Hak-İş’in Eski Genel 
Başkanı Salim Uslu’nun Çorum’daki seçim çalışmaları boyunca kendisine eşlik etti. Kızılkaya, Uslu ile birlikte Çorum’un bütün ilçelerini 
ve köylerinin tamamına yakınını gezerek, vatandaşlarla yüz yüze görüşmeler yaptı ve bu sırada bölgedeki orman emekçilerimizin sorun-
larını ve beklentilerini yerinde tespit etti. Bu arada Kızılkaya, orman yangınlarına daha etkin müdahale amacıyla 7 adet yangın söndürme 
tankerinin bölgedeki çeşitli köylere gönderilmesi için girişimde bulundu ve tankerler köylere teslim edildi.

Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkanı Mahmut Arslan, kardeş sendika-
mız Hizmet İş’in Bursa Şubesini ziyaret ederek, Hak İş’e bağlı sendikaların Bur-
sa şube başkanlarıyla bir toplantı yaptı. Toplantıda, Öz Gıda İş Genel Başkanı ve 
Hak-İş Genel Teşkilat Sekreteri Mehmet Şahin de hazır bulundu. Hak-İş üyesi sen-
dikaların Bursa’daki faaliyetlerinin ele alındığı toplantıya; Öz Orman-İş Bursa Böl-
ge Temsilcisi Yavuz Balcı, Hizmet-İş Bursa Şube Başkanı Yaşar Yel ve Öz Gıda-İş 
Bursa Şube Başkanı Yalçın Kaya katıldı.
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Genel Mevzuat ve Araştırma Sekreterimiz Mehmet Çelik, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Daday İşletme Müdürlüğü, Ballıdağ Şefliği’nde çalışan üyelerimizi zi-
yaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Çelik, Cide Orman İşletme Müdürlüğü’nü de ziyaret ederek, İşletme Müdürü Kuthan Güneş ve işletmede çalışan üyelerimizle görüş-
tü. Bu görüşmelerde, işçilerimizin yaşadığı bazı sorunlar ele alınarak çözüme kavuşturuldu. Mehmet Çelik, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Dalaman İşletme Müdür-
lüğü, Günlük Yangın Ekibinde çalışan üyelerimizi de ziyaret ederek, bilgi alışverişinde bulundu.

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

Amasya Şube Başkanımız Hayrettin Özben ve Şube 
Yönetim Kurulu üyelerimiz, Amasya Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işyerleri ile bölgedeki Çevre ve Or-
man İl Müdürlüklerinde çalışan üyelerimize yönelik ziya-
retlerini sürdürdü.

Ankara Şube Başkanımız Erdoğan Çubuk ve Şube Yö-
netim Kurulu üyelerimiz, Orman Genel Müdürlüğü ve 
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerleri ile böl-
gedeki Çevre ve Orman İl Müdürlüklerinde çalışan üyele-
rimize yönelik ziyaretlerini sürdürdü.

Artvin Bölge Temsilcimiz Talat Aydın ve Bölge Yöne-
tim Kurulu üyelerimiz, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işyerleri ile Çevre ve Orman İl Müdürlüğü’nde çalı-
şan üyelerimize yönelik ziyaretlerini sürdürdü. Ziyaretler-
de, üyelerimizin sorunları ile beklendi ve önerileri ele alın-
dı.

Bursa Bölge Temsilcimiz Yavuz Balcı ve Bölge Yöne-
tim Kurulu üyelerimiz, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işyerleri ile Çevre ve Orman İl Müdürlüğü’nde ça-
lışan üyelerimize yönelik ziyaretlerini sürdürdü. Balcı ve 
Yönetim Kurulumuz, Büyükorhan Armutçuk Mahallesin-
de geleneksel olarak düzenlenen ‘Osman Dede’yi Anma 
Etkinlikleri’ne de, çok sayıda orman emekçimizle birlik-
te katıldı.

Balıkesir Şube Başkanımız Ramis Fidan ve Şube Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işyerleri ile Çevre ve Orman İl Müdürlüğü’nde çalı-
şan üyelerimize yönelik ziyaretlerini sürdürdü.

Çanakkale Bölge Temsilcimiz Ali Ünal ve Bölge Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işyerleri ile bölgedeki Çevre ve Orman İl Müdürlük-
lerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaretlerini sürdürdü. 
Ünal ayrıca Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü İntepe 
Şefliği’nce düzenlenen ağaçlandırma şenliğine katıldı.

Denizli Bölge Temsilcimiz Halil Turan ve Bölge Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işyerleri ile bölgedeki Çevre ve Orman İl Müdürlük-
lerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaretlerini sürdürdü.

Bolu Bölge Temsilcimiz İsmet Yılmaz ve Bölge Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 
işyerleri ile Çevre ve Orman İl Müdürlüğü’nde çalışan üye-
lerimize yönelik ziyaretlerini sürdürdü.

YÖNETİCİLERİMİZİN İŞYERİ ZİYARETLERİ
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Konya Bölge Temsilcimiz Ali Serin ve Bölge Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, Konya Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işyerleri ile bölgedeki Çevre ve Orman İl Müdürlük-
lerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaretlerini sürdürdü.

Muğla Şube Başkanımız Bilal Güçlü ve Şube Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işyerleri ile bölgedeki Çevre ve Orman İl Müdür-
lüklerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaretlerini sür-
dürdü, ayrıca yangın sezonu hazırlık eğitimlerine iştirak 
etti.

Mersin Şube Başkanımız Halil Aygün ve Şube 
Yönetim Kurulu üyelerimiz, Mersin Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işyerleri ile Çevre ve Orman İl 
Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimize yönelik ziyaretleri-
ni sürdürdü. Ziyaretlerde, başta kadro sorunu olmak 
üzere değişik konulardaki sorunlar ve bunların çözümü 
için yapılan girişimler konuşuldu.

YÖNETİCİLERİMİZİN İŞYERİ ZİYARETLERİ

Kütahya Bölge Temsilcimiz Doğan Cebeci ve Böl-
ge Yönetim Kurulu üyelerimiz, Kütahya Orman Böl-
ge Müdürlüğü’ne bağlı işyerleri ile Çevre ve Orman İl 
Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimize yönelik ziyaretlerini 
sürdürdü, ayrıca deprem sonrasında Simav’daki üyele-
rimizi ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

İzmir Şube Başkanımız Hamiyet Boyacı ve Şube Yöne-
tim Kurulu üyelerimiz, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işyerleri ile bölgedeki Çevre ve Orman İl Müdürlük-
lerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaretlerini sürdürdü.

Giresun Bölge Temsilcimiz Muhittin Çelebi ve Böl-
ge Yönetim Kurulu üyelerimiz, Giresun Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işyerleri ile bölgedeki Çevre ve Or-
man İl Müdürlüklerinde çalışan üyelerimize yönelik ziya-
retlerini sürdürdü, ayrıca Orman Genel Müdürü Mustafa 
Kurtulmuşlu’nun Giresun’daki programlarına iştirak etti.

Erzurum Bölge Temsilcimiz İmdat Dallı ve Bölge Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işyerleri ile bölgedeki Çevre ve Orman İl Müdürlük-
lerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaretlerini sürdürdü.

Isparta Bölge Temsilcimiz Süleyman Atasoy ve Böl-
ge Yönetim Kurulu üyelerimiz, Isparta Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işyerleri ile bölgedeki Çevre ve Or-
man İl Müdürlüklerinde çalışan üyelerimize yönelik ziya-
retlerini sürdürdü. Bölge Yönetim Kurulumuzun bazı ziya-
ret ve toplantılarına, Isparta İl Çevre ve Orman Müdürü 
Tayfun Büyükküpçü de iştirak etti.

Eskişehir Bölge Temsilcimiz Abdürrahim Cerit ve Böl-
ge Yönetim Kurulu üyelerimiz, Eskişehir Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işyerleri ile bölgedeki Çevre ve Or-
man İl Müdürlüklerinde çalışan üyelerimize yönelik ziya-
retlerini sürdürdü..

İstanbul Bölge Temsilcimiz İlhan Genç ve Bölge Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işyerleri ile bölgedeki Çevre ve Orman İl Müdürlük-
lerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaretlerini sürdürdü, 
ayrıca Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan iş-
çilerimizin yangın eğitimi seminerine katıldı.


