MAYIS

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

Hak-İş’in Sakarya’daki 1 Mayıs kutlamasına katılan binlerce orman
ve tarım emekçisi, kardeş sendika üyesi emekçilerle birlikte, 5620 Sayılı
Kanun zulmünün kaldırılması için haykırdı.
4. Sayfa

Hak-İş üyesi binlerce kadın emekçi, 81 ilden gelerek Ankara’da buluştu.
33 ülkeden kadın emekçilerin de yer aldığı buluşmaya, Cumhurbaşkanı
Erdoğan onur konuğu oldu. Büyük buluşmaya, çok sayıda bakan da eşlik
etti.
6. Sayfa
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TEMSİLCİLER EĞİTİM SEMİNERLERİMİZİ
TAMAMLADIK
8 grup halinde yaptığımız seminerlere, toplam 2.000 üyemiz
katıldı. Genel Başkanımız Settar Aslan’ın açış konuşmasıyla
başlayan seminerlerde; Ferdi İş Hukuku ve Toplu İş Sözleşmesi, Sendika ve İletişim, Temsilcilerin Görev ve Sorumlulukları, ‘Ormancılık Sektöründe İş Sağlığı-Güvenliği ve İlk Yardım’
ve ‘Çölleşmeyle Mücadele’ konuları işlendi.
11. Sayfa

Başkanlar Kurulumuz Çanakkale’de Toplandı
ASLAN: “SİVİL
ve ÖZGÜRLÜKÇÜ
ANAYASA İSTİYORUZ”

Öz Orman-İş Genel Başkanı
Settar Aslan, Türkiye’nin ve
emekçilerin
sorunlarının
çözümü için sivil ve özgürlükçü bir Anayasaya ihtiyaç
olduğunu söyledi.
3. Sayfa

Genel Başkanımız Settar Aslan
Bakan Faruk Çelik’le Görüştü

Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Faruk Çelik ile iki kez
görüşen Settar Aslan, Bakanlık
Merkez ve Taşra Teşkilatı ile
TİGEM’lerde çalışan işçilerimizin sorunları ve beklentileri
hakkında bilgi verdi.
28. Sayfa

5620 Mağdurları İçin
Önemli Adım
Genel Başkanımız Aslan’ın,
5620 mağdurlarının kadro talebini gündeme getirdiği Üçlü
Danışma Konseyi’nde, Çalışma
Bakanı Soylu’nun talimatıyla,
sorunun çözümü amacıyla bir
komisyon kuruldu.
28. Sayfa

Kadro Talebimizi
Başbakana İlettik
Başbakan
Davutoğlu
ile
TBMM’de görüşen Bursa Bölge
Temsilcimiz Yavuz Balcı, 5620
Sayılı Kanun mağduru işçilerimize kadro verilmesi talebimiz
ve bunun gerekçelerini içeren bir
mektubu kendisine sundu.
10. Sayfa

Başyazı

Settar ASLAN / Genel Başkan

Sevgili orman ve
tarım emekçileri…
Genç bir sendika
olan Öz Orman-İş,
15 Nisan’da 8. yaşını tamamlayarak, 9. yaşına adım attı. Deyim
yerindeyse, geride kalan 8 yıl, tam
anlamıyla bir ‘nefessiz mücadele’
dönemi oldu.
2. Sayfa
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Başkanlar Kurulumuz Çanakkale’de Toplandı

Başyazı

NEFESSİZ MÜCADELE
Sevgili orman ve tarım emekçileri…
Genç bir sendika olan Öz Orman-İş, 15 Nisan’da 8. yaşını tamamlayarak, 9. yaşına adım attı. Deyim yerindeyse, geride kalan 8 yıl, tam
anlamıyla bir ‘nefessiz mücadele’ dönemi oldu.
Yola koyulur koyulmaz, bütün ülke çapında bir örgütlenme seferberliği yürüttük. Yetkiyi aldık ama haksız yere açılan davalarla da mücadele ettik. Haklı olduğumuz, mahkemelerde de tescillendi. Fakat, 28
bin orman emekçisi üyemize karşın, 28 üyesi bile olmayan sözde sendikalar, sonraki sözleşme yetkilerimize itiraz etmekten de geri durmadı.
Tüm o engellemelere rağmen, Orman Teşkilatındaki üyelerimizin 5.
Dönem, TİGEM emekçilerimizin ise 2. Dönem toplu iş sözleşmelerini
yüz akıyla imzaladık. Her iki teşkilattaki üyelerimiz için, diyebilirim ki,
Türkiye’nin en iyi toplu iş sözleşmelerini imzaladık. Kamuda en düşük
ücrete talim ettirilen o vefakâr ve cefakâr işçilerimizi, kamudaki en iyi
ücreti alanlar arasına dâhil ettik.
EĞİTİM, EĞİTİM, EĞİTİM
Peki, mücadele bitti mi? Elbette hayır… Emeğin hak mücadelesi
hiçbir zaman bitmez. Ülkemiz kalkındıkça, millî gelirimiz arttıkça, refah
arayışlarımız yükseldikçe, hak mücadelemiz de sürecektir.
2016 yılının yarısını devirmeye yaklaşırken, geride kalan süreci de
yoğun çalışma temposuyla geçirdik. Toplu sözleşme olmayan yılları
‘eğitim dönemi’ olarak değerlendirdiğimizden, senenin ilk haftalarıyla birlikte eğitim hazırlıklarını başlattık. Araya, 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü girdi. 8 Mart’ı hakkını vererek kutladık. Meselemiz sadece ‘eğlence’ olmadığından, Türkiye’nin dört bir köşesinden
Ankara’ya gelen kadın üyelerimizle bir çalıştay düzenledik. O çalıştayda, kadın emeğinin sorunlarını ve çözüm arayışlarını, yine kadın
üyelerimizle birlikte ele aldık.
Bu yıl eğitim seminerlerimizi, yoğunlaştırılmış bir takvimle, Ankara’nın
Haymana ilçesinde icra ettik. Ülke genelindeki 2 bin kadar işyeri temsilcisi, işyeri disiplin kurulu üyesi ve hasar tespit komisyonu üyesi işçimizi,
8 ayrı grup halinde eğitime aldık. Geçmiş yıllardaki deneyimlerimizin
ışığında, seminer çalışmalarımızı, mümkün olduğunca Öz Orman-İş
uzmanlarıyla yürütmeyi seçtik. İçeriğini zenginleştirdiğimiz seminerlerimizde, üyelerimize; Ferdî ve Toplu İş Hukuku, Toplu İş Sözleşmesi
ve Uygulamaları, Sendika ve İletişim, Çölleşmeyle Mücadele, TarımOrman Sektöründe İş Sağlığı-Güvenliği ve İlk Yardım gibi konularda
sunumlar yaptık. Uzmanlarımız ve yöneticilerimiz, yalnızca seminer
saatlerinde değil; günün her saatinde temsilcilerimizle birlikte oldu,
onların sorularına tatmin edici cevaplar vermeye çalıştı.
Biz ‘eğitim’ işini bir ‘fantezi’ olarak görmüyoruz. Tam tersine, çağdaş
sendikacılığın ve emek mücadelesinin temel taşı kabul ediyoruz.
Zira, artık ‘bilek sendikacılığı’ dönemi kapanmış, ‘bilgi sendikacılığı’
dönemi başlamıştır.
BAYRAM GİBİ 1 MAYIS

olduğu gibi dolu dolu yaşadık.
Konfederasyonumuz
Hak-İş’in
aldığı karar doğrultusunda, her yıl
1 Mayıs Emek Bayramı’nı, yurduSettar ASLAN
muzun farklı bir şehrinde kutluGenel Başkan
yoruz. Bu yıl 1 Mayıs’ta, Sakarya’ya
konuk olduk. Hem bizim Sakarya
Teşkilatımız, hem de kardeş sendikaların oradaki örgütleri, büyük bir
misafirperverlikle karşıladı, 81 ilden gelen emekçi kardeşlerini. Ve 1
Mayısı; kırmadan, dökmeden, kimseyi incitmeden, kimseye hakaret
etmeden, sadece emeğin sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini
yüksek sesle haykırarak kutladık. Elbette temel bir talebimiz olan
‘kadro’ meselesini de herkesin duyacağı, göreceği bir tonda dile ve
göze getirdik.
Velhasıl, 1 Mayıs’ın ‘işçi bayramı’ olduğu gerçeğini bir kez daha
gösterdik. Yıllardır 1 Mayıs’ı ‘Taksim kör inadına’ kurban edenlerin, bu
yıl o inattan vazgeçmelerini de memnuniyetle karşıladık.
1 Mayıs kutlamalarının hemen ardından, Başkanlar Kurulumuzu
Çanakkale’de topladık. Genel Merkez ve Taşra Teşkilatımızın yöneticileriyle, orman-tarım emekçilerimizin meselelerini geniş şekilde istişare ettik. Şube ve bölge yöneticilerimiz, üyelerimizin sahadaki gerçekliklerini bir kez daha gündeme getirdi, fikir alışverişinde bulunduk.
5620 KİLİDİ
Tüm bu süreçler içinde, mesaimizi en fazla harcadığımız konu,
şüphesiz ‘kadro’ meselesi oldu. 5620 Sayılı Kanunun getirdiği 5 ay 29
gün sınırlamasının yol açtığı sıkıntıları, en tepedeki muhataplarımıza
kadar ulaştırmak için yoğun bir çaba gösterdik. Katıldığımız çok sayıdaki televizyon ve radyo programında, 6 ay çalışıp 12 ay ev geçindirmek
zorunda bırakılan geçici işçilerimizin mağduriyetini dile getirdik. Kamuoyunun ve yetkililerin dikkatini bu noktaya çekmeye çalıştık.
Memnuniyetle belirtmeliyim ki, son yıllarda yoğunlaştırdığımız bu
çabalar, meyvesini vermeye başladı. ‘5620 kilidi’ni açma mevzuunda
epeyce mesafe almış bulunuyoruz. İnşallah bu mücadelemizi, üyelerimizle birlikte, mutlu bir neticeye ulaştıracağız.

ASLAN: “SİVİL ve ÖZGÜRLÜKÇÜ ANAYASA İSTİYORUZ”
Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, Türkiye’nin ve emekçilerin
sorunlarının çözümü için sivil ve özgürlükçü bir Anayasaya ihtiyaç olduğunu
söyledi.

asli işlerinde taşeron işçileri çalıştırılıyor. Bu işçilerin kadro sorununun da
çözülmesi gerekiyor.”

Settar Aslan, Çanakkale’de toplanan Öz Orman-İş Sendikası Başkanlar
Kurulu Toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, bu sene 1 Mayıs kutlamalarının barış ve huzur içinde yapıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Settar Aslan, Türkiye’nin tüm sorunlarının
çözümü için yeni, sivil ve özgürlükçü bir Anayasa’ya ihtiyacı olduğunu da
ifade ederek, “Emeğin sorunlarını ancak demokrasi içinde çözmek mümkün.
Emekçiler en büyük hak kayıplarını, demokrasinin askıya alındığı dönemlerde
yaşadı. Tüm haklarımızı da demokratik zeminlerde sağlayabildik. O yüzden,
bizim için demokrasi ekmeğimiz kadar önemlidir. Türkiye’nin; yeni, sivil ve
özgürlükçü bir Anayasaya ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyacın, ötelenmeden
ve zaman yitirilmeden karşılanmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“Maalesef 1 Mayıs konusu, hep bir istismar vesilesi oldu. 1 Mayıs1977’deki
olayların araştırılması için TBMM’de komisyon kurulması talebine bile destek
olmayan bazı partiler, 1 Mayıs’ı istismar yarışından geri kalmadı.
Bu sene 1 Mayıs’ı çok şükür herhangi bir olay olmadan, bayram havasında kutladık. Biz Sakarya’da kutladık, Türk-İş Çanakkale’de, Memur-Sen
Kahramanmaraş’ta, DİSK de Taksim inadından vazgeçerek İstanbul’da
kutladı. Bu kutlamalarda kimsenin burnu kanamadı. Emeğin temsilcileri olarak, 1 Mayıs meydanlarından, acil çözüm bekleyen sorunlarımızı
haykırdık.”
GEÇİCİ İŞÇİ SORUNU
Settar Aslan, kamuda ‘geçici işçilik’ diye bir sorun olduğunu da hatırlatarak, şöyle devam etti:

ANAYASA İHTİYACI

Genel Merkez yöneticilerinin yanısıra şube başkanları ve bölge temsilcileri ile sendika uzmanlarının katıldığı Öz Orman-İş Başkanlar Kurulu Toplantısında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlıkları devam
eden 5620 Sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve böylece geçici işçilerimizin
çalışma sürelerinin uzatılmasının neler getireceği, fazla mesailer ve bunlarla
ilgili açılmış bulunan davalar ve örgütlenme çalışmaları başta olmak üzere,
çeşitli konu başlıkları üzerinde müzakere yapıldı.

“İşimiz sürekli, ama işçimiz geçici. Kamu kurumlarında yapılacak işi var.
İşverenler de işçi çalıştırmak istiyor. Fakat, 5620 Sayılı Kanun engel olduğu
için, işçilerimiz 5 ay 29 günden fazla çalıştırılmıyor. Orman Teşkilatı, Demiryolları, Karayolları, Çaykur ve bazı kamu kurumlarında toplam 25 bin civarındaki bu geçici işçilerimizin sorununun çözülmesi gerekiyor. Diğer taraftan,
700 bin civarındaki taşeron işçimizin kadroya alınması meselesi var. Devletin

BAŞSAĞLIĞI
Geride bıraktığımız günlerde, Hak-İş’imizin Onursal Başkanı, TBMM
İdare Amiri Çorum Milletvekilimiz Sayın Uslu’nun annesi, Menşure
Uslu Hanımefendi ebediyete intikal etti. Merhumeye Rabbimden
gani rahmet, teşkilatımıza ve camiamıza büyük hizmetleri olan
değerli Onursal Başkanımıza, şahsım ve tüm orman-tarım emekçileri
adına başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle, ormanlarımıza ve ülke tarımına hizmet ederken yaşamını yitiren emekçi kardeşlerime de Yüce
Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.
Sağlık ve mutlulukla kalın.

Sendika olarak, bu seneki 1 Mayıs kutlamalarını da, geçmiş yıllarda
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MAYIS

BAYRAM GİBİ KUTLADIK

Hak-İş’in Sakarya’daki 1 Mayıs kutlamasına
katılan binlerce orman ve tarım emekçisi,
kardeş sendika üyesi emekçilerle birlikte,
5620 Sayılı Kanun zulmünün kaldırılması için
haykırdı.

Konfederasyonumuz Hak-İş ve bağlı sendikaların bu yıl Sakarya’da düzenlediği
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması, tam bir bayram ve şölen havasında
geçti. Yurdun dört bir yanından Sakarya’ya gelen binlerce orman ve tarım emekçimiz
de, Hak-İş üyesi kardeş sendikalara üye onbinlerce emekçiyle birlikte, Sakarya Kent
Meydanı’nda toplandı. Sabah saatlerinden itibaren meydanı dolduran onbinler,
davul-zurna eşliğinde halay çekti. Çeşitli illerden gelen yöresel kıyafetli halk oyunları ekipleri de, Sakarya Kent Meydanı’ndaki coşkuya ayrı bir renk kattı.

Öz Orman-İş, Sakarya’daki 1 Mayıs kutlamasına, tüm merkez ve
taşra teşkilatı yöneticileriyle birlikte katıldı. Genel Başkan Settar
Aslan’ın yanısıra, Genel Malî Sekreter Ali Bilgin, Genel Teşkilat
Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya ve Genel Eğitim Sekreteri Mehmet
Çelik de orman ve tarım emekçileriyle beraber Sakarya Kent Meydanı’ndaydı. Genel Başkan Aslan, meydanda toplanan orman emekçileri ve kardeş sendikalara mensup işçilerden büyük ilgi gördü.
Sakarya’daki 1 Mayıs coşkusu, Hak-İş ve bağlı sendikaların yöneticilerinin, sahneden toplu halde emekçileri selamladıktan sonra
barış güvercinleri uçurması ve emekçilere kırmızı karanfiller atmasıyla son buldu.

Sağ tarafına dev bir Türk Bayrağı asılan Sakarya Kent Meydanı, Hak-İş üyesi emekçilerin; ‘Taşeron Çalışanlara İşçi Kadrosu İstiyoruz’, ‘Geçici ve Mevsimlik İşçilerin
Sorunları Çözülsün’, ‘Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet’ ve ‘Yeni Anayasa’ sloganlarıyla
inledi. Ellerinde ağırlıklı olarak, ‘5620 Sayılı Kanun Kaldırılsın’ ve ‘5620 Sayılı Kanun
Mağdurlarına Kadro İstiyoruz’ yazılı dövizler taşıyan Öz Orman-İş üyeleri, kutlamalar boyunca da bu içerikli sloganlarla meydanı inletti.
Hak-İş’in 1 Mayıs kürsüsü, Öz Gıda-İ Folklor Ekibi’nin değişik yörelerden halk
oyunları sunmasıyla hareketlendi. Daha sonra törenin açılış ve selamlama konuşmaları yapıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Settar Aslan ve diğer konfederasyon ve bağlı sendikaların yöneticileri anons
edilerek, sahnedeki yerini aldı. Daha sonra da, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan
bir konuşma yaptı. Arslan, konuşmasında Yeni Anayasa, örgütlü toplum, taşeron
ve 5620 Sayılı Kanun mağdurlarına kadro verilmesi taleplerinin yanında, toplumsal
birlik ve bütünlük mesajları da verdi.
Daha sonra, Hak-İş’in 1 Mayıs Bildirisi okundu. Bu arada, Sakarya Büyükşehir
Belediyesi Mehter Takımı’nın icra ettiği mehter marşları, alanı dolduran onbinleri
coşturdu.
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Dünya Emekçi Kadınlar Günü

SENDİKASI

Kadın Emeği Buluşmasına; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan,
Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Gençlik
ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi,
Hak-İş Onursal Başkanı ve TBMM İdare Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu,
çok sayıda milletvekili, bürokrat, sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcileri, başta Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan ve Genel Yönetim Kurulu
üyeleri olmak üzere, Hak-İş’e bağlı sendikaların genel başkan ve yönetim
kurulu üyeleri katıldı. Türkiye’nin farklı illerinden gelen, Öz Orman-İş üyesi
çok sayıda orman ve tarım emekçisi kadın da Ankara’daki büyük buluşmaya
iştirak etti.
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Cumhurbaşkanı; Suriyeli mülteciler, AB ülkelerinin mültecilere dair çifte
standartlı tutumu, Afrika’ya yönelik sömürgeci bakış, dünya üzerindeki
mazlumların adalet arayışları, Türkiye’nin terörle mücadelesi ve kadına
yönelik şiddet konularında önemli açıklamalar yaptığı konuşmasında, insanoğlunun kendi geleceği ve bekası için kadına hak ettiği değeri vermek
zorunda olduğunu belirterek, “Kadına haksızlık eden, tüm insanlığa haksızlık
etmiş olur.” dedi.

Hak-İş üyesi binlerce kadın emekçi, 81 ilden gelerek Ankara’da buluştu. 33 ülkeden
kadın emekçilerin de yer aldığı buluşmaya,
Cumhurbaşkanı Erdoğan onur konuğu oldu.
Büyük buluşmaya, çok sayıda bakan da eşlik
etti.

Hak-İş’in, her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlemeyi gelenek haline getirdiği Uluslararası Kadın Emeği Buluşmasının
5’incisi, 7 Mart 2016 günü Ankara’da gerçekleşti. Toplantıya, Türkiye’nin 81
ilinden gelen Hak-İş’a bağlı sendikalara üye kadın emekçilerin yanısıra, 33
ayrı ülkeden gelen kadın emeği temsilcileri de iştirak etti.

ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASI YAYIN ORGANI

Toplantıya Bolu’dan katılan taşeron işçisi Hacer Güngör de bir konuşma
yaparak, rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a o
dönemde yazmış olduğu mektubu okudu. Güngör’ün kendisi için yaptığı
duaya duygulanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gözyaşlarını tutamadı.
Toplantıya, Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Suruç
kampında yaşayan mülteci kadınları temsilen bir grup da katıldı. Ayrıca,
Suruç Kampı’ndan gelen çocukların yer aldığı Mülteci Çocuk Korosu da,
söylediği Türkçe, Kürtçe ve Arapça şarkılarla toplantıya renk kattı.

ERDOĞAN: “KADINA, İNSAN OLDUĞU İÇİN DEĞER
VERDİK”
Kadın Emeği Buluşmasının onur konuğu olan Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, buradaki konuşmasında, kadın ve emek konularında önemli
mesajlar verdi. Kadını başı açık veya örtülü diye ayırmanın bir insan hakkı
ihlali olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yıllarca bu ülkede bu
yapıldı. Eğer başında örtü varsa üniversiteye, okullara, devlet dairelerine,
işe almadılar, yoksa aldılar. İşte bunu biz değiştirdik. Kadına, insan olduğu
için değer verdik, giyiminden kuşamından dolayı değil.” şeklinde konuştu.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da konuşmasında, 8 Mart’ın özellikle emekçi kadınların seslerini yükselteceği, emeğin onurlu duruşunu
gösterecekleri bir gün olduğunu belirterek, “Emeğin onur kalesi, Hak-İş’in
bugünlere gelmesi için mücadele eden Hak-İşli kadınları minnet ve şükranla
anıyorum.” diye konuştu. Arslan, taşeron işçilerin bazı sorunları çözülmekle
birlikte, pek çok sorunun hâlâ devam ettiğini de anlatarak, taşeron işçiler
ile Orman Teşkilatı ve ÇAYKUR’da çalışan geçici işçilerin kadro taleplerinin
karşılanması konusunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek istedi.

Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) Genel Sekreteri Montserrat Mir ile Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz da toplantıda birer
konuşma yaptı. Mir, Türkiye’nin Suriyeli mülteciler konusunda yaptığı çalışmalardan övgüyle söz ederek, ETUC’un, çalışma hayatında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması konusunda yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi verdi.
Öte yandan, Öz Orman-İş Genel Eğitim Sekreteri Mehmet Çelik ve sendika
mensubu kadın emekçilerin de içinde yer aldığı Hak-İş Kadın Komitesi üyeleri
ve yabancı ülke emekçilerini temsilen bir grup kadın, 17 Şubat 2016 günü,
28 vatandaşımızın şehit olmasına yol açan Ankara’daki terörist saldırının
gerçekleştiği yeri ziyaret ederek, kırmızı karanfil bıraktılar.
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KADINLAR GÜNÜ’NDE ÇALIŞTAY YAPTIK
Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları için Ankara’ya gelen kadın üyelerimizle yaptığımız ve onların
sorunlarını ve beklentilerini ele aldığımız çalıştaya, Hak-İş Onursal Başkanı Salim Uslu ve Orman Genel
Müdürü İsmail Üzmez de katıldı.

SENDİKASI
değerlerinden, asıl işlevinden ve sorumluluğundan uzaklaştırıp, biraz feminist
duygularla, kadını kurulu düzene karşı kullanmaya çalışıyorlar. Biz bu toplantıları,
onlara payanda olmak veya o rüzgâra uymak için yapmıyoruz. Bir farkındalık
yaratmaya, adaletli bir yaklaşım sergilemeye çalışıyoruz.” dedi.
Türk-İslam kültüründe ve geleneğimizde, kadının, erkeğe göre ikincil konumda
olmadığını belirten Uslu, şöyle devam etti:
“Hakan-Sultan geleneğinde, Kadın Sultan, daima karar verici olarak önemli
yerde bulunmuştur. İslam Kültürü kadın ve erkeğe hitap ederken ayrım yapmamış;
‘insanlar’, ‘ey nas’ diyerek, bütün insanlara hitap etmiştir. İslam, daha ziyade insanı
muhatap almış, insana hitap etmiştir.”
Cumhuriyet döneminde kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesine rağmen,
kılığına kıyafetine bakılarak, bazı kadınların seçilme hakkına engel çıkarıldığını hatırlatan Uslu, “22 Mayıs 1999’da Merve Kavakçı milletvekili seçildiğinde, zamanın
Başbakanı, (Burası devlete meydan okuma yeri değildir. Bu hanıma haddini
bildirin.) diyerek, Kavakçı’yı aşağılamıştı. Kavakçı, yemin ettirilmeden Meclis’ten
atıldı. Bu tavrın, maço erkek tavrından ne farkı var?” şeklinde konuştu.
Bu tarz engellerin geride kaldığını ve Hükümetin, kadın çalışanlar için; doğum
yardımları, emzirme izinleri, özürlü çocuğu olan annelere 5 yıl erken emeklilik
imkânı, engelli çocuklara bakım hizmeti ve engelli maaşı, kadın sığınma evleri
ve kadınlara meslek edindirme hizmetleri gibi ileri haklar sağladığını, ayrıca
kadına yönelik şiddeti caydırmayı amaçlayan cezalar getirdiğini de anlatan Uslu,
“Namerde kimseyi muhtaç etmemek, sosyal devletin bir görevidir. Çok şükür bunu
da başarmış durumdayız. Artık Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, 36 milyar TL
bütçeyle, tüm bakanlıklar içinde 6. Sırada bulunuyor.” dedi.
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Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 970’e yakın kadrolu, 130 da mevsimlik
olmak üzere, toplam 1.100 civarında kadın işçi olduğunu da belirten Üzmez,
“Ben, siz kadınlara öncelik tanımak istiyorum. Bana ulaşmak istediğinizde
e-posta adresimi kullanabilirsiniz. Her türlü şikâyetlerinizi bize yazın. Haklı
olduğunuz sürece, sonuna kadar arkanızdayım. Sizi destekliyorum.” şeklinde
konuştu.
Çalıştayın ardından, Türkiye’nin dört bir yanından gelen Öz Orman-İş üyesi
kadın işçiler, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte akşam yemeği
yedi. Yemeğe, Antalya Milletvekili İbrahim Aydın da katıldı.
Çalıştayda daha sonra Genel Başkan Settar Aslan ve Yönetim Kurulu
üyeleri, kadın emekçilerin sorularını cevaplandırdı. Kadın emekçiler; başta
yevmiye tespiti olmak üzere, işyerlerinde karşılaştıkları bazı meselelere dair
sorularını Genel Başkan Aslan’a sorarak, bilgi edindiler, ayrıca kendi görüş
ve önerilerini dile getirdiler.

Türkiye’nin değişik illerinden, Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları için Ankara’ya gelen çok sayıda orman ve tarım emekçisi kadın
üyemiz, Genel Merkez yöneticileri ve uzmanlarımızla birlikte bir
çalıştay gerçekleştirdi.
Hak-İş Onursal Başkanı ve TBMM
İdare Amiri Çorum Milletvekili Salim
Uslu, Antalya Milletvekili ve eski
İzmir Orman Bölge Müdürü İbrahim
Aydın ve Orman Genel Müdürü
İsmail Üzmez’in de iştirak ettiği çalıştaya; Öz Orman-İş Genel Başkanı
Settar Aslan, Genel Mali Sekreter
Ali Bilgin, Genel Eğitim Sekreteri
Mehmet Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çınar ve sendika uzmanları katıldı.

Dünya Emekçi Kadınlarının, sosyal hayattaki ve çalışma hayatındaki haklarını elde etmek için büyük mücadeleler vermek zorunda kaldığını hatırlatan
Settar Aslan, Türk kadınlarının seçme ve seçilme hakkını, çoğu dünya ülkesindeki hemcinslerinden çok daha önce elde ettiğini belirterek, “Uygulamada bazı aksamalarla karşılaşıyor olsak da, çalışma mevzuatımız, kadın
ve erkek emeği arasında bir ayırım yapmıyor; hatta çoğu zaman, pozitif
ayrımcılık içeren hükümler getirildi. Elbette bunda, emeği ve kadın varlığını
KUTSAL kabul eden inanç ve kültür değerlerimiz de etkili olmuştur.” dedi.
KAYITDIŞILIK SORUNU
Tarım, Orman, Avcılık ve Balıkçılık İşkolunda çalışan 6 milyona yakın
emekçiden yüzde 80’inin kayıtdışı istihdam edildiğini anlatan Aslan, ayrıca
sektördeki geçici ve gezici işçilik sorununa dikkat çekti. Ormancılık sektörünün doğası gereği, kadın çalışan sayısı erkeklerden çok daha az olduğunu,
bununla birlikte, sendika olarak, yürütülen etkinliklerde, kadın üyelere karşı
pozitif ayrımcılık yapmaya gayret ettiklerini belirten Aslan, “Özellikle eğitim
seminerlerimizde, oransal olarak kadınlarımıza biraz daha öncelik vermekteyiz. Sendikal temsil noktasında da, kadın üyelerimize pozitif ayrımcılık
yapmaktayız. Daha gelişmiş bir sendikal hayat için, kadın emekçilerimizin
katkısına ihtiyacımız var.” diye konuştu.

ORMAN GENEL MÜDÜRÜ ÜZMEZ: “SİZİ DESTEKLİYORUM”
Çalıştaya katılarak bir konuşma yapan Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez,
kadın ve erkeğin ‘bir elmanın iki yarısı’ olduğunu belirterek, “Esas olan,
kadınlarımızın erkeklere bir emanet olduğunu unutmamaktır. Kadına el
kaldıranların, mantıklı ve makul olmadığını düşünüyorum.” dedi.
Şiddeti önlemede aile içinde verilen eğitim ve terbiyenin önemine dikkat
çeken İsmail Üzmez, topluma yararlı, ahlâklı ve erdemli nesiller yetiştirmek
için annelere büyük görev düştüğünü vurguladı.

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, çalıştayın açılışındaki konuşmasında, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün anlam ve önemine temas
ederek, “İnsanlık bir bütündür ve kadınlarımız o bütünün yarısıdır. Kadın;
annedir, eştir, kardeştir, evlattır ve ninedir. İşyerinde emeğini, hanesinde
muhabbet ve maharetini konuşturandır. İman çerçevemizde ise; ayaklarının
altına Cennet serilendir. Öz Orman-İş için, ya ‘ÜYE’ ya da ‘MANEVİ ÜYE’dir.”
dedi.
8 Mart’ın, ‘Kadınlar Günü’ değil, ‘Emekçi Kadınlar Günü’ olduğunu hatırlatan Aslan, “Aradaki farka dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani bu gün; üretmeyen, toplumsal sorumluluk taşımayan, lüks ve tüketim düşkünü, tuzu kuru
kadınların günü değildir. Bu gün; ailesinin, milletinin ve insanlığın sorumluluğunu taşıyan, yaşadığımız sorunları bilen, çözüm arayan, iş ve eser üreten
emekçi kadınların günüdür.” diye konuştu.
8

USLU: “EŞİTLİK DEĞİL, ADALET’
Hak-İş Onursal Başkanı ve TBMM İdare Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu,
çalıştayda Öz Orman-İş üyesi kadın emekçilere hitap etti. Kadın meselesinde
‘eşitlik’ kavramı yerine, ‘adaleti’ savunma gereğine işaret eden Uslu, “Eşitlik çağrısı
yapanlar, eşitlik ile adalet arasındaki farkı görmezden gelerek, kadını kendi kültür
9
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KADRO TALEBİMİZİ
BAŞBAKAN DAVUTOĞLU’YA İLETTİK

SENDİKASI

Bursa Bölge Temsilcimiz Yavuz Balcı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan
Çavuşoğlu’nun daveti üzerine, 5620 Sayılı Kanun mağduru geçici işçilerimizi temsilen 15 üyemizle birlikte 30 Mart 2016 günü Ankara’ya
gelerek, AK Parti TBMM Grup Toplantısına katıldı. Toplantı sonrasında,
Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir görüşme yapan Balcı, görüşme sırasında Başbakan’a 5 ay 29 gün çalıştırılan geçici işçilerimizin kadro talebini
ve bunun haklı gerekçelerini anlatan bir mektubu iletti.
Yavuz Balcı ve 5620 Sayılı Kanun mağduru üyelerimizi temsil eden 15
işçimiz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Faruk Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel
Sekreteri İsmet Bükükataman, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Osman Mesten ve İsmail Aydın ile de görüşerek, geçici işçilerimizin
mağduriyetini ve kadro talebini kendilerine iletti.
Balcı’nın Başbakan Ahmet Davutoğlu’ya ilettiği mektup metni şöyle:
29 Mart 2016
Sayın Başbakanım,
Bizler, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 15-20 yıldır çalışan, 5620
Sayılı Kanun mağduru işçileriz. Yılın 5 ay 29 gününde çalıştırılıyor, kalan
6 ayda ise, yapılacak iş olmasına rağmen, 5620 Sayılı Kanundan dolayı
çalıştırılmıyoruz. Hiçbir işveren, yarım yıl çalışacak işçiyi kabul etmediğinden, başka bir iş de bulamıyor, çoluk-çocuğumuza ekmek götüremiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla, Türkiye genelinde bizim durumumuzda olan
toplam işçi sayısı 25 bin dolayındadır. Orman Teşkilatımızdaki 5620 Sayılı
Kanun mağduru işçi sayısı ise, 9 binin biraz üzerindedir. Uzun yıllardan
beri ormanlarımıza, ülkemize ve milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz.
Buna rağmen, bu kanun yüzünden bir türlü ‘geçici’ işçilikten ‘kadrolu’
işçiliğe terfi edemedik.
Geçtiğimiz yıl Haziran ayında, Konfederasyonumuz Hak-İş ile Hükümetimiz adına, dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik
arasında imzalanan Kamu Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne konulan
hüküm, yılın tamamında çalışabilme konusunda bizleri umutlandırdı.
Özellikle Zat-ı Âlinizin 6 Haziran 2015 günkü açıklamanızda yer alan;
“Yine bu konuda uzun zamandır gündemimizde olan bir konu da, 5 ay
29 günden fazla çalıştırılmayan geçici işçiler… Bu, hem iş üretkenliğini
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negatif yönde etkiliyor, iş verimliliğini… 5 ay 29 gün çalışıyor, ara veriyor,
o sırada başka taşeron işçiler devreye girebiliyor. Bütün bunları ortadan
kaldırabilecek şekilde, eğer o alanda işçiye ihtiyaç varsa, bu süre kısıtlamasını aşacak yasal düzenleme yapılacaktır. Yani, 5 ay 29 gün gibi bir
süre olduğu düşünülmeksizin, bunlar işlerine devam edebilecekler.”
ifadeniz, hepimizin yüreğine su serpti.
Fakat şimdi, bizim çalıştırılmadığımız dönemlerde çalıştırılan taşeron
işçileri kadroya alıyorsunuz, 5620 Sayılı Kanun mağduru bizler yine dışarıda kalıyoruz. Adalet bunun neresinde?
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TEMSİLCİLER EĞİTİM SEMİNERLERİMİZİ
TAMAMLADIK

8 grup halinde yaptığımız seminerlere, toplam 2.000 üyemiz katıldı. Genel
Başkanımız Settar Aslan’ın açış konuşmasıyla başlayan seminerlerde; Ferdi
İş Hukuku ve Toplu İş Sözleşmesi, Sendika ve İletişim, Temsilcilerin Görev ve
Sorumlulukları, ‘Ormancılık Sektöründe İş Sağlığı-Güvenliği ve İlk Yardım’
ve ‘Çölleşmeyle Mücadele’ konuları işlendi.

Öz Orman-İş Malî Müşaviri Osman Aslan, seminerlerde, Genel Merkez
ile temsilcilikler arasındaki uyum ve ahenkli çalışmanın temelini oluşturan
konuları içeren, ‘Temsilcilerin Görev ve Sorumlulukları’ konulu birer sunum
yaparak, seminere katılan temsilci ve disiplin kurulu üyelerinin sorularını
cevaplandırdı.

Öz Orman-İş’in belli aralıklarla yaptığı eğitim seminerlerinin bu yılki bölümünü, 13 Mart-26 Nisan 2016 tarihleri arasında Ankara’nın Haymana ilçesinde gerçekleştik. Türkiye genelindeki, toplam 2.000’e yakın İşyeri Temsilcisi, İşyeri Disiplin Kurulu Üyeleri ve Hasar Tespit Komisyonu Üyelerinin
katıldığı seminerler 8 ayrı grup halinde yapıldı.

Seminerlerdeki önemli sunumlardan biri de iş sağlığı ve güvenliği içerikliydi. Bu konudaki sunumları, Acil Akıl Derneği Başkanı, İlk ve Acil Yardım
Bilim Uzmanı Hasan Basri Kızıldağ yaptı. Kızıldağ, ‘Ormancılık Sektöründe
İş Sağlığı-Güvenliği ve İlk Yardım’ konulu sunumlarının ardından, seminere
katılan temsilci ve disiplin kurulu üyelerinin konuya ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Genel Eğitim Sekreteri Mehmet Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa
Çınar koordinasyonunda yürütülen seminerler, Genel Başkan Settar Aslan’ın
konuşmasıyla başladı.
Başbakan Davutoğlu ile TBMM’de görüşen Bursa Bölge Temsilcimiz
Yavuz Balcı, 5620 Sayılı Kanun mağduru işçilerimize kadro verilmesi talebimiz ve bunun gerekçelerini içeren bir mektubu kendisine sundu.
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Seminerlerde, Öz Orman-İş hukukçuları Avukat Semih Temiz, Avukat
Gizem Bal ve Avukat Mustafa Uslu, ‘Ferdî İş Hukuku’ ve ‘Toplu İş Sözleşmesi’ konulu sunumlar yaparak, katılımcı üyelerimizin hukukî konulara
ilişkin sorularını cevaplandırdılar.
Öz Orman-İş Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çetin, seminerler kapsamında, ‘Sendika ve İletişim’ konulu birer sunum yaparak, üyelerimize
kurumsal mensubiyet, etkili iletişim, insan ilişkileri ve konuşma üslubuna
dair bilgilendirmede bulundu.

Seminerlerin önemli bir sunum konusu da çölleşme ve buna karşı yürütülen mücadele oldu. ‘Çölleşmeyle Mücadele’ başlığı altındaki sunumları,
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı
Özlem Yavuz ile Şube Müdürleri Mustafa Abdullah Yurtoğlu ve Mediha Haliloğlu gerçekleştirdi.
Genel Sekreter Bayram Ayaz, Genel Mali Sekreter Ali Bilgin, Genel Teşkilat
Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çınar’ın
da iştirak ettiği Temsilciler Eğitim Seminerleri, katılımcılara sertifika takdimiyle sona erdi.

Sayın Başbakanım,
Bizler, çalışmadan ücret almak istemiyoruz. Ülkemizin neredeyse üçte
birini kaplayan ormanlarımıza, maalesef yeterince bakım hizmeti verilemiyor. Ormanlarımızın sadece yüzde 3 kadarını sosyal-kültürel amaçlı
kullanabiliyoruz. Yani insanımız, ‘bakımsız’ olmasından dolayı ormanlarımıza giremiyor, onlardan yararlanamıyor.
Ormancılık, sadece çıkan yangınları söndürmekten ibaret değildir. Yangın
biter, dikim çalışmaları başlar. Sonra kesim, teraslama, tüpleme, budama,
dip temizliği gibi bir dünya iş vardır, yapılması gereken. Ayrıca, orman
habitatımızda dünyanın en zengin bitki varlığı bulunmasına rağmen, bu
bitkiler yeterince değerlendirilememektedir. Yılın 12 ayı boyunca ormanlarımızın emeğe, bakıma, hizmete ihtiyacı bulunmaktadır. Devletimizin
milyonlarca lira ödeyerek aldığı ağır iş makinaları, onları kullanan operatörler yılın yarısında çalıştırılmadığı için boş yatmaktadır. Devletimiz bu
kadar zengin midir? Bizler, ülkemiz ormanlarını korumak, geliştirmek ve
güzelleştirmek için tüm yıl boyunca çalıştırılmak, emek vermek istiyoruz.
Sayın Başbakanım,
Taşeron işçilerine verdiğiniz kadro müjdesi, milletimizin önemli bir kesimini rahatlatmıştır. 700 binden fazla işçimize verilen kadroyu, yıllardır
kamuda çalışmasına rağmen kadrodan mahrum kalmış, 5620 Sayılı Kanun
mağduru 25 bin işçimizden esirgemeyeceğinize inanıyoruz. Bu umut ve
temennimizle, ülkemize, devletimize ve milletimize yaptığınız ve yapacağınız hizmetler için teşekkür ve dualarımızın sizinle olduğunu iletir, bu
vesileyle hürmet ve muhabbetlerimizi sunar, bizimle ilgili hayırlı müjdenizi bekleriz.
Geçici İşçiler Adına
Bursalı İşçiler
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Aslan: “Çatışmacılığı değil, ‘yozlaşmadan uzlaşmayı’ esas alan bir mücadele yürütüyoruz. Ezenin
değil ezilenin yanında yer alıyoruz. Sendikacılığı,
emek ve insan merkezli yapıyoruz.”

13-16 Mart 2016 tarihleri arasında yapılan seminerin açılışında, Genel
Başkan Settar Aslan’ın yanısıra, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve
Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi Avcı da bir konuşma yaptı.
Açılış konuşmasına, Ankara’da yaşanan insanlık dışı terör saldırısını lanetleyerek başlayan Genel Başkan Aslan, çağdaş sendikacılığın ‘bilek gücüyle’
değil ‘bilgi gücüyle’ yapıldığını anlatarak, bu yüzden Öz Orman-İş’in,
kurumsal eğitime büyük önem verdiğini bildirdi. Öz Orman-İş’in, ‘erdemli
ve değerlere dayalı’ bir sendikacılık anlayışına sahip olduğunu anlatan
Aslan, şunları söyledi:
“Hak-İş ve Öz Orman-İş’in anlayışı, çağdaş yöntemlere dayalı, evrensel
bakışla millî değerleri buluşturan bir anlayıştır. Dünya emek mirasına sahip
çıkıyoruz; ama kendi değerlerimizi de yok saymıyoruz. Çatışmacılığı değil,
‘yozlaşmadan uzlaşmayı’ esas alan bir mücadele yürütüyoruz. Ezenin değil
ezilenin yanında yer alıyoruz. Sendikacılığı, emek ve insan merkezli yapıyoruz.”
Avcı: “Tüm arazilerin orman yapılması yanlış olduğu gibi, tüm arazilerin
tarım alanı veya sanayi bölgesi olması
da yanlış. Sürdürülebilir bir denge
kurmamız lazım.”
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Adana, Kahramanmaraş ve Mersin Orman Bölge Müdürlükleri ile bölgelerdeki TİGEM işletmelerine muhatap İşyeri Temsilcilerimiz ile İşyeri Disiplin
Kurulu Üyelerimiz ve Hasar Tespit Komisyonu Üyelerimizin katıldığı 1. Grup
Seminerine; Adana Şube Başkanı Şahin Cerit, Kahramanmaraş Şube Başkanı
Latif Çoban ve Mersin Şube Başkanı Halim Taşkın da iştirak etti.

“5620 DEĞİŞTİRİLMELİ”
Türkiye’nin, birçok temel sorunu geride bırakmayı başarmasına rağmen,
başta terör, işsizlik, kayıtdışılık, vergi adaletsizliği, örgütlenme eksikliği,
taşeronlaşma ve kamuda kadrosuz-geçici işçilik gibi sorunların devam
ettiğini ifade eden Settar Aslan, bunların çözüm yoluna girmesi için,
öncelikle yeni ve demokratik bir Anayasa yapılması gerektiğini söyledi.
Tüm partilerin, seçmenlerine ‘Yeni Anayasa’ sözü verdiğini hatırlatan
Aslan, Yeni Anayasanın, Türkiye’ye ‘Başkanlık’ sistemini kazandırmasının
isabetli olacağını bildirdi. Aslan, Orman Teşkilatındaki geçici işçilik sorununun çözümü için, 5620 sayılı yasada acilen değişiklik yapılmasını ve
norm kadro uygulamasına geçilmesini istedi.
“SÜRDÜRÜLEBİLİR DENGE”
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi Avcı da,
Türkiye’nin çölleşmesini önlemek için mücadele ettiklerini anlatarak,
ülke topraklarının, ‘orman-tarım-yerleşim’ ihtiyaçları için dengeli kullanılması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:
“Karadeniz Bölgemizde, insan yokluğundan dolayı 500 bin hektar
tarım alanı kullanılamıyor. Köyler, dağlar boşalmamalı; insanlar yerlerinde kalmalı. Tüm arazilerin orman yapılması yanlış olduğu gibi, tüm
arazilerin tarım alanı veya sanayi bölgesi olması da yanlış. Sürdürülebilir
bir denge kurmamız lazım. Çok üretim yerine, kaliteli ve sağlıklı üretim
yapmamız; doğal kaynakları korumamız lazım.”
Hanifi Avcı, dünyada her yıl 6 bin hektar orman alanının yok edildiğini
de anlatarak, Türkiye’nin, dünyada orman varlığını koruyan ilk 3 ülkeden
birisi olma onurunu taşıdığını sözlerine ekledi.
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Aslan: “Bir kaza sonrası hasar tespiti yapılırken, sanki asfalt yolda
kaza yapmışız gibi rapor tutulabiliyor. Oysa biz asfalttaki trafikte değil,
zor coğrafya şartlarında ve olağanüstü durumlarda görev yapıyoruz.”
Antalya, Muğla ve Isparta Orman Bölge Müdürlükleri ile bölgelerdeki
TİGEM işletmelerine muhatap İşyeri Temsilcilerimiz ile İşyeri Disiplin Kurulu
Üyelerimiz ve Hasar Tespit Komisyonu Üyelerimizin katıldığı 2. Grup Seminerine; Antalya Şube Başkanı Ramazan Gün, Muğla Şube Başkanı Bilal Güçlü
ve Isparta Bölge Temsilcisi Süleyman Atasoy da iştirak etti.
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20-23 Mart 2016 tarihleri arasında yapılan seminerin açılışında konuşan
Genel Başkan Settar Aslan, “Güçlü bir sendikanın olmadığı yerde, bazen
yasal asgari ücreti almak bile mümkün olmayabiliyor.” dedi.
Settar Aslan, orman ve tarım emekçilerinin zor doğa ve arazi şartlarında
görev yaptığını hatırlatarak, bu zor koşullar sebebiyle zaman zaman iş makinası ve arazöz kazaları yaşandığını, sözkonusu kazalar yüzünden işçilerin
mağdur olduğunu söyledi. Aslan, şöyle devam etti:
“Hizmet verirken kullandığımız arazözler ve iş makinaları pahalı araçlar.
Bir kaza ve hasar olduğu zaman, olayın olduğu yere ulaşmak bile kolay
değil. Ama bir kaza sonrası hasar tespiti yapılırken, sanki asfalt yolda
kaza yapmışız gibi rapor tutulabiliyor. Oysa biz asfalttaki trafikte değil, zor
coğrafya şartlarında ve olağanüstü durumlarda görev yapıyoruz. Dolayısıyla kaza raporlarının, sürücü hatası üzerine değil, doğa ve arazi şartları
üzerine bina edilmesi lazım. Aksi halde, aracı kullanan işçilerimiz çok ağır
tazminatları ödemek zorunda kalmaktadır. Eğer raporlar, arazi ve doğa
şartlarına göre tutulursa, işçi arkadaşlarımız ağır tazminatlar ödemekten
kurtulabilir.”
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Son zamanlarda bazı rakip sendikacıların, işyerlerine giderek, işçileri
aldatıp kendi sendikalarına geçirmek amacıyla, “Bakan bey bizim adamımız,
Genel Müdürü göreve biz getirdik…” gibi laflar ettiğini belirten Aslan,
“Böylesi laflara muhatap olduğunuzda, hemen olayı bir tutanağa bağlayıp
bize bildirin. Bakalım, o arkadaşlar kimi, nasıl göreve getirmişler?” diye
konuştu.

BİLGİ SENDİKACILIĞI
Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, bugünün endüstriyel ilişkileri
bağlamında, sendikacılığın bilgi temelinde yapılabileceğini belirttiği konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bilgi çağında yaşıyoruz. Sendikacılık, bilgiyle yapılmaktadır. Artık dağ
başında hizmet yürüten işçilerimiz, internet sayesinde hem mevzuatı ve
yasal haklarını biliyor, hem de Türkiye ve dünyada olan biteni takip ediyor.
Dolayısıyla, işçilerimizi gerçek olmayan beyanlarla veya uydurma haberlerle aldatmak mümkün değildir. Ayrıca, işyerlerindeki çalışma şartlarını
bilmemiz, pazarlık masasında bizim elimizi güçlendirir. Üyelerimiz, her
durumda doğruları bilirse, onlara daha kolay ve daha kaliteli hizmet götürmemiz mümkün olur.”
Sendika olmadan emeğin hakkının savunulamayacağını da ifade eden
Settar Aslan, “Güçlü bir sendikanın olmadığı yerde, bazen yasal asgari ücreti
almak bile mümkün olmayabiliyor. İşçinin halini-ahvalini sendikası anlar.
Hak mücadelesini de sendikası yürütür.” dedi.
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İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Denizli Orman Bölge Müdürlükleri ile
bölgelerdeki TİGEM işletmelerine muhatap İşyeri Temsilcilerimiz ile İşyeri
Disiplin Kurulu Üyelerimiz ve Hasar Tespit Komisyonu Üyelerimizin katıldığı 3. Grup Seminerine; İzmir Şube Başkanı Hamiyet Boyacı, Balıkesir
Şube Başkanı Hasan Hüseyin Çorum, Çanakkale Bölge Temsilcisi Ali Ünal
ve Denizli Bölge Temsilcisi Halil Turan da iştirak etti.
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GEREKİRSE AÇLIK GREVİ
Aslan: “Eğer bu bir oyunsa,
kimse bizi bu oyunun dışında
bırakmamalı. Sayın Başbakanın
sözleri gayet açık; kamuda
çalışan bütün işçilere kadro
sözü verildi. 720 bin taşeron
işçisi kadroya alınırken, 25 bin
işçimiz mağdur edilmemelidir.”

Aslan, yapılan açıklamaların kadro meselesini bulanıklaştırdığını da ifade
ederek, şöyle devam etti:
“Eğer bu bir oyunsa, kimse bizi bu oyunun dışında bırakmamalı. Kanun
hazırlanıp, içinde biz olmazsak, Sayın Başbakana rağmen kadro sözünün içi
boşaltılırsa, Türkiye’nin tüm bölgelerindeki üyelerimizden gelen açlık grevi
çağrılarına duyarsız kalmayacağımız bilinmelidir. Sayın Başbakanın sözleri
gayet açık; kamuda çalışan bütün işçilere kadro sözü verildi. Orman Teşkilatı, TİGEM, Çaykur, Demiryolları, Karayolları ve Şeker Fabrikaları başta
olmak üzere, Türkiye genelindeki kamu kurumlarında toplam 25 bin kadar
5620 Sayılı Kanun mağduru geçici işçimiz var. 720 bin taşeron işçisi kadroya
alınırken, bu 25 bin işçimiz mağdur edilmemelidir.”

27-30 Mart 2016 tarihleri arasında yapılan seminerin açılışında konuşan
Genel Başkan Settar Aslan, taşeron işçileri kadroya alınırken, 5620 Sayılı
Kanun mağduru geçici işçilerin mağdur edilmemesini istedi.
Settar Aslan, işletmelerde geçici işler olabileceğini ancak işçinin geçicisi
olamayacağını ifade ettiği konuşmasında, taşeron işçilerin kadroya alınmasına dair Hükümet kanadından yapılan açıklamaların kafa karışıklığına yol
açtığını belirterek, şunları söyledi:
“Başbakanın açıklamasına bakıyoruz, herkes kadroya alınacak. Maliye
Bürokrasisinden gelen açıklamalara bakıyoruz, kimse kadro alamıyor. Çalışma
Bakanının konuşmalarına bakıyoruz, çalışanlar ile Hükümet arasında sıkışmış
gibi görünüyor. Maliye Bürokrasisi, adeta Başbakanın sözlerinin içini boşaltıyor. 1 Kasım’dan önce 1 yıl çalışmış olmak diyor. Allah’tan korkun; taşeronda
kesintisiz bir yıl çalışabilen var mı? Kıdem tazminatı ödememek için 11 ayda
çıkış veriliyor, tekrar giriş yapılıyor. Yetmedi, ben seni imtihana tabi tutacağım,
taşerondan istifa edeceksin, kıdem tazminatını yakacaksın, yeniden işverene
müracaat edeceksin, işveren uygun görürse, şartların tutuyorsa, ben seni işe
alıp 3 yıllık sözleşme yapacağım deniyor. Yani bu durumda en büyük taşeron
devletin kendisi mi oluyor?”
Maliye Bürokratlarının tavrının, “Aslında hiç kimseyi kadroya almayacağız.”
anlamına geldiğini ifade eden Settar Aslan, “Diyorlar ki, devlete geçince, taşeronla aynı ücreti vereceğiz… Peki, taşerona verdiğiniz yüzde 25-30’luk kâr payı
nereye gidiyor? Bu para devletin cebinde kalacak. Taşeronu kadroya alırken
bile kâr edeceksiniz. Devlet, taşerona verirken cömert, işçiye verirken cimri
olamaz; tüccar gibi davranamaz.” dedi.
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Settar Aslan, kıdem tazminatlarının kalkacağı yolunda medyada yer
alan haberlerin tamamının asparagas haber olduğunu da belirterek, “Bu
haberler, kıdemi yüksek olan işçileri korkutup emekliliğe zorlamak için yapılmaktadır. Üyelerimiz buna itibar etmesin, bizden bir haber almadıkça bu tür
söylentilere itibar etmesin.” dedi.

Artvin, Erzurum, Giresun ve Trabzon Orman Bölge Müdürlükleri ile bölgelerdeki işletmelere muhatap İşyeri Temsilcilerimiz ile İşyeri Disiplin Kurulu
Üyelerimiz ve Hasar Tespit Komisyonu Üyelerimizin katıldığı 4. Grup Seminerine; Artvin Bölge Temsilcisi Süleyman Şeyhoğlu, Erzurum Bölge Temsilcisi İmdat Dallı, Giresun Bölge Temsilcisi Muhittin Çelebi ve Trabzon Bölge
Temsilcisi Fikri Bulut da iştirak etti.

Aslan: “Sayın Başbakan’ın kadro sözünün ve imzaladığımız protokolün gereğinin yerine getirilmesi için çalışıyoruz. Eğer bu olmazsa,
tabanımızdan gelen açlık grevi baskılarına duyarsız kalmayacağız.”

3-6 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılan seminerin açılışında konuşan
Genel Başkan Settar Aslan, Orman Teşkilatında çalışan 5620 Sayılı Kanun
mağduru işçilerin mağduriyetini giderme yolundaki mücadeleyi sonuna
kadar sürdüreceklerini söyledi.
Settar Aslan, kadro bekleyen geçici orman işçilerinin, ‘çalışmadan maaş
alma’ hevesinde olmadığını belirterek, ormancılıkta yılın 12 ayı boyunca
yapılması zorunlu işler olduğunu, geçici işçilerin çalıştırılmadığı dönemlerde
bu işlerin başkalarına yaptırıldığını söyledi. Bu uygulamanın, işletmelerdeki
maliyeti daha da artırdığını ifade eden Aslan, “Oysa o işleri, bizim uzmanlaşmış işçilerimiz daha kaliteli ve verimli şekilde yapmaktadır.” dedi.
Geçici orman işçilerine kadro verilmesinin gerekçelerini Orman ve Su İşleri
Bakanı Veysel Eroğlu ile Orman Teşkilatı ve Maliye Bürokrasisine anlatmak
için yoğun çaba gösterdiklerini kaydeden Aslan “Meramımızı ve haklılığımızı
anlatıncaya kadar bu çabalarımız devam edecektir.” diye konuştu.
5620 Sayılı Kanun mağduru geçici işçilerin çalışmasını 6 ayla sınırlandıran hükümlerin kaldırılması için 2015 Kamu TİS Çerçeve Protokoluna
hüküm konulduğunu ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’un da 6 Haziran 2015
tarihli beyanıyla bunun sözünü verdiğini hatırlatan Genel Başkan Settar
Aslan, “Şimdi Maliye Bürokrasisi, bu protokolün ve Sayın Başbakan’ın
sözünün içini boşaltmaya çalışıyor. Sayın Maliye Bakanı’nın açıklamaları,
Sayın Başbakan’ın açıklamalarıyla çelişmektedir. Sayın Başbakan’ın kadro
sözünün ve imzaladığımız protokolün gereğinin yerine getirilmesi için çalışıyoruz. Eğer bu olmazsa, tabanımızdan gelen açlık grevi baskılarına duyarsız
kalmayacağız.” şeklinde konuştu.
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Aslan: “Henüz kadro konusunda somutlaşmış bir tasarı yok. Bir taslak
üzerinde çalışıyor. Ama görüyoruz ki, bu konuda ciddi bir kafa karışıklığı
var. Bu tasarı TBMM’ye gelip kanunlaşıncaya kadar, köprünün altından
çok sular akar, çok şey değişir.”
İstanbul, Bolu ve Sakarya Orman Bölge Müdürlükleri ile bölgelerdeki
TİGEM işletmelerine muhatap İşyeri Temsilcilerimiz, İşyeri Disiplin Kurulu
Üyelerimiz ve Hasar Tespit Komisyonu Üyelerimizin katıldığı 5. Grup Seminerine; İstanbul Bölge Temsilcisi Muhammet Küçük, Bolu Bölge Temsilcisi
İsmet Yılmaz ve Sakarya Bölge Temsilcisi Adem Öz de iştirak etti.
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6-9 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılan seminerin açılışında, Genel
Başkan Settar Aslan, taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda ciddi bir
kafa karışıklığı yaşandığını söyledi. Settar Aslan, günlerdir tartışılmasına
rağmen, taşeron ve geçici işçilere kadro verilmesi çalışmalarının somutlaşmadığını belirterek, şunları söyledi:
“Henüz kadro konusunda somutlaşmış bir tasarı yok. Bir taslak üzerinde
çalışıyor. Ama görüyoruz ki, bu konuda ciddi bir kafa karışıklığı var. Taşeronda çalışan temizlik işçisini, farklı bir statüyle memur kadrosuna almaktan
söz ediliyor. Kadroya alınan işçiye aynı ücreti, yani 1300 lira asgari ücreti
verelim deniyor. Peki, taşerona ödenen kâr payı, bunun KDV’si filan nereye
gidiyor? Maliye Bürokrasisi buradan da kâr etmeye çalışıyor. Bunun anlaşılır bir tarafı yoktur. Fakat bu tasarı TBMM’ye gelip kanunlaşıncaya kadar,
köprünün altından çok sular akar, çok şey değişir.”
5620 Sayılı Yasanın getirdiği 6 ay sınırlamasından dolayı, Orman Teşkilatındaki 9 bini aşkın emekçinin yılın kalan yarısında işsizliğe mahkûm edildiğini
tekrarlayan Settar Aslan, “Orman Teşkilatının ağır iş makinaları, kullanacak
işçi olmadığından dolayı yılın yarısında atıl durumda yatıyor. Oysa o araçların ormanlarımız için yıl boyunca yapması gereken dünya kadar iş var.”
dedi.
Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, kadro konusunda geçici işçilere haksızlık yapılmaması gerektiğini vurguladığı konuşmasında, “Taşeron
işçileri kadroya alınırken, yılın yarısında çalıştırılan 9 bin geçici işçimizin de
kadroyu hak ettiğinde şüphemiz yok. 5620 Sayılı Kanun yüzünden çalıştırılmayıp mağdur edilen geçici işçilerimize kadro verilmesini sağlamak için,
elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız.” ifadesini kullandı.
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Aslan: “Türk-İş Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay, kendi sendikası
Demiryol-İş’teki 4 bin geçici işçiyi görmüyor, ikide bir Orman işçilerine
kadro almaktan söz ediyor. Eğer kadro alabiliyorsan, önce kendi işçilerine al. İnşallah, 5 ay 29 gün çalıştırılan geçici işçilerimizin kadro sorununu da yine biz çözeceğiz.”
Ankara ve Amasya Orman Bölge Müdürlükleri ile bölgelerdeki TİGEM işletmelerine muhatap İşyeri Temsilcilerimiz, İşyeri Disiplin Kurulu Üyelerimiz ve
Hasar Tespit Komisyonu Üyelerimizin katıldığı 6. Grup Seminerine; Ankara
Şube Başkanı Erdoğan Çubuk ve Amasya Şube Başkanı Ramazan Şahin de
iştirak etti.
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10-13 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılan seminerin açılışında, Genel
Başkan Settar Aslan, taşeron işçilere kadro verilirken kamudaki 25 bin geçici
işçinin kadro dışı tutulması halinde, Türkiye’nin her yerinde açlık grevleri
başlatacaklarını söyledi.
Settar Aslan, taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda Hükümette kafa
karışıklığının devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:
“Sayın Başbakan’ın açıklamasına bakarsak, herkes kadro alacak. Maliye
Bakanı’nın sözlerine bakarsak, 750 bin işçiden pek azı kadro alabilir. Çalışma
Bakanı ise arada kalmış gibi görünüyor. Kadro için, son 1 yılda çalışıyor olma
şartı aranırsa, taşeron işçilerin yüzde 80’i kadro dışında kalacak demektir.
Şartlarınız tutuyorsa sınava gireceksiniz diyorlar. Sınavı aştınız, GBT’niz
yapılacak. Şimdi sormak lazım: Sağlık Bakanlığı’nda çalışan 130 bin işçinin
127 bini taşeron. Başbakanlıkta, Orman Teşkilatında, TİGEM’de çalışanları,
güvenlik soruşturması yaptırmadan mı çalıştırdınız. Öyle ise eyvah!… Her şey
tamam olup, bu işçiler kadroya alınsa bile, 2018’e kadar asgari ücretle çalışmaları öngörülüyor. Peki, taşerona verilen kâr payı ve KDV nereye gidiyor?
Taşerona verirken cömert, işçiye verirken cimri…. İşte, Maliye kafası budur.”
“EĞER KADRO ALABİLİYORSAN…”
Settar Aslan, 5620 Sayılı Yasanın getirdiği sınırlamadan dolayı yılda en fazla
5 ay 29 gün çalıştırılan işçilerin Türkiye genelindeki toplam sayısının 25 bin
dolayında olduğunu ve bu işçilerin büyük çoğunluğunun Orman Teşkilatı,
Demiryolları, Çaykur, TİGEM, Şeker Fabrikaları ve Karayollarında çalıştırıldığını da hatırlatarak, “Türk-İş Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay, kendi sendikası Demiryol-İş’teki 4 bin geçici işçiyi görmüyor, ikide bir Orman işçilerine
kadro almaktan söz ediyor. Eğer kadro alabiliyorsan, önce kendi işçilerine al.
İnşallah, 5 ay 29 gün çalıştırılan geçici işçilerimizin kadro sorununu da yine
biz çözeceğiz.” dedi.
Kamudaki 5620 Sayılı Kanun mağdurlarının kadro sorununun çözümü için
tabandan büyük bir baskı gördüklerini de anlatan Settar Aslan, “Türkiye’nin
dört bir yanından geçici işçilerimiz, kadro sorununun çözümünü sağlamak
üzere açlık grevi başlatmak istiyor. Eğer yasa tasarısı geçici işçilerimize
kadro sağlamazsa, bu taleplere duyarsız kalamayız.” şeklinde konuştu.
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Kastamonu, Zonguldak, Sinop ve Konya Orman Bölge Müdürlükleri
ile bölgelerdeki TİGEM işletmelerine muhatap İşyeri Temsilcilerimiz ile
İşyeri Disiplin Kurulu Üyelerimiz ve Hasar Tespit Komisyonu Üyelerimizin katıldığı 7. Grup Seminerine; Kastamonu Bölge Temsilcisi Abdullah
Yılmaz, Karabük Bölge Temsilcisi Yaşar Çaylı, Sinop Bölge Temsilcisi
Nermin Yılmaz ve Konya Bölge Temsilcisi Ali Serin de iştirak etti.
13-16 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılan seminerin açılışında
konuşan Genel Başkan Settar Aslan, başta orman emekçileri olmak
üzere, 5620 Sayılı Kanun mağduru geçici işçilere kadro almanın, yine Öz
Orman-İş ve Hak-İş’e nasip olacağını söyledi.
Settar Aslan, kamuda 5 ay 29 gün çalıştırılan geçici işçilerin kadroya
alınarak tüm yıl boyunca çalıştırılması yolunda yürütülen mücadeleyi
anlattı. Son olarak konuyu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman
Soylu başkanlığında yapılan Üçlü Danışma Konseyi Toplantısında
gündeme getirdiğini ve Bakan Soylu’ya konuyla ilgili bir rapor sunduğunu
belirten Settar Aslan, bunun üzerine Bakan Soylu’nun talimatıyla, 5620
mağdurlarının sorununun incelenmesi ve çözüm yolunun belirlenmesi
amacıyla bir komisyon kurulduğunu anlatarak, şöyle devam etti:
“5620 Sayılı Kanun yüzünden işçilerimizin yaşadığı mağduriyeti tüm
yönleriyle ortaya koyup, bunlara kadro verilmesinin işletmelere ilave
bir yük getirmeyeceğini anlatıyoruz. Geçmişte üyelerimiz ve konfederasyonumuzla birlikte yürüttüğümüz mücadele sonucunda, 200 bini aşkın
geçici işçimizin kadro almasını sağlamıştık. 2007’deki kadro, orman işçisinin yaktığı mum sayesinde elde edilmişti. Bugün de, kadroyu alırsak
biz alırız. Geçmişte olduğu gibi, bu kez de kadro almak inşallah yine bize
nasip olacak.”

Aslan:“2007’deki kadro,
orman işçisinin yaktığı
mum sayesinde elde edilmişti. Bugün de, kadroyu
alırsak biz alırız. Geçmişte
olduğu gibi, bu kez de
kadro almak inşallah yine
bize nasip olacak.”

Seminerin kapanış konuşmasını yapan Genel Başkan Yardımcısı
Mustafa Çınar da, sendikacılıkta eğitimin önemine dikkat çekerek, Öz
Orman-İş’in bugüne kadar 5 bini aşkın üyesine eğitim verdiğini ve eğitim
faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi. Çınar, eğitime katılan temsilci,
disiplin kurulu ve hasar tespit komisyonu üyelerinin, edindikleri bilgileri,
işyerlerindeki diğer arkadaşlarıyla paylaşmalarının yararlı olacağını da
bildirdi.
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Elazığ, Bursa, Kütahya ve Eskişehir Orman Bölge
Müdürlüklerine Orman Bölge Müdürlükleri ile
bölgelerdeki TİGEM işletmelerine muhatap İşyeri
Temsilcilerimiz ile İşyeri Disiplin Kurulu Üyelerimiz
ve Hasar Tespit Komisyonu Üyelerimizin katıldığı 8.
Grup Seminerine; Elazığ Şube Başkanı Mustafa Tepe,
Bursa Bölge Temsilcisi Yavuz Balcı, Kütahya Bölge
Temsilcisi Doğan Cebeci ve Eskişehir Bölge Temsilcisi
Abdürrahim Cerit de iştirak etti.
24-27 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılan seminerin açılışında konuşan Genel Başkan Settar Aslan,
5620 Sayılı Kanun mağduru geçici işçilere kadro
verilmesi konusunun sonuna kadar takipçisi olacağını söyledi.
Taşeron işçilerinin kadroya alınması konusunda
Hükümet kanadından farklı sesler geldiğini hatırlatan Genel Başkan Settar Aslan, şöyle devam etti:

Aslan: “Ne olursa olsun, biz orman işçilerimizin kadro meselesinin peşini bırakmayacağız, sonuna kadar takipçisi olacağız.”

“Sayın Başbakan geçen yıl taşeron işçileri ve geçici işçilerimiz için bir söz
verdi. Maliye bürokrasisi, Sayın Başbakan’ın kadro sözünü yere düşürüyor.
Eğer Maliye bürokrasisinin açıklamalarına bakarsak, kanun bugün çıksa
bile 11 ay sonra kadro verilmesi mümkün. Ayrıca, istifa edip de geleceksin
diyorlar. Yani kıdem tazminatından vazgeç, sıfır kilometre olarak gel…
Mevcut aldığın asgari ücretle geleceksin, zam da yapmayacağız diyorlar.
Devlet taşerona verirken cömert, işçiye gelince cimri… Bu, Maliye bürokrasisi kafasıdır. Tekeden süt çıkarma anlayışıdır. Taşeronun kâr payı nerede?
Maliye’nin cebinde. KDV nerede? Maliye’nin cebinde. Devlet, tüccar mantığıyla hareket edemez.”

26

720 bin taşeron işçisi yanında; Orman Teşkilatı, Demiryolları, Karayolları,
Çay-Kur ve Şeker Fabrikaları başta olmak üzere, kamudaki 25 bin geçici işçinin
de kadro beklediğini hatırlatan Settar Aslan, milletvekili dokunulmazlıkları,
Yeni Anayasa ve diğer bazı siyasî konulardan dolayı TBMM gündeminin çok
yoğun olduğunu, bu yüzden kadro meselesinin hayata geçirilmesinin gecikebileceğini de kaydederek, “Ne olursa olsun, biz orman işçilerimizin kadro
meselesinin peşini bırakmayacağız, sonuna kadar takipçisi olacağız.” dedi.
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ASLAN,
TİGEM GENEL MÜDÜRÜ
TAŞAN’I ZİYARET ETTİ
Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, TİGEM Genel Müdürü Mehmet Taşan’ı
2 kez ziyaret etti.
Settar Aslan, TİGEM Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine
atanan Mehmet Taşan’ı 29 Şubat 2016 tarihinde ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu. Taşan’ın Genel Müdürlük görevini Ayhan Karayama’dan devralmasına denk gelen ziyaret sırasında Settar Aslan, Öz Orman-İş’in sendikacılık faaliyetleriyle ilgili olarak TİGEM Genel Müdürü Taşan’a bilgi verdi.
Settar Aslan, TİGEM Genel Müdürü Mehmet Taşan’a ikinci ziyaretini 20 Nisan
2016 tarihinde yaptı. Taşan’ın makamında gerçekleşen ziyaret sırasında, TİGEM
işletmelerinde yürütülen çalışmaların yanısıra, buralarda çalışan üye işçilerimizin
sorun ve beklentileri üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Genel Başkanımız Aslan’ın, 5620 mağdurlarının kadro talebini gündeme
getirdiği Üçlü Danışma Konseyi’nde, Çalışma Bakanı Soylu’nun talimatıyla,
sorunun çözümü amacıyla bir komisyon kuruldu.

Samimi bir havada gerçekleşen Aslan-Taşan görüşmesinde, TİGEM’lerdeki işçiişveren ilişkilerinin karşılıklı iyi niyet ve anlayış içinde yürütülebilmesi adına, üst
düzeyde daha sık bir araya gelinmesinin yararlı olacağı görüşü teyit edildi.

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar
Aslan, 5620 Sayılı Kanun mağduru geçici işçilerimizin kadro sorununun
çözümü için yürüttüğü yoğun çabayı, 13 Nisan 2016 tarihinde Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında toplanan Üçlü
Danışma Konseyi’nde de ısrarla sürdürdü. Settar Aslan, Öz Orman-İş tarafından hazırlanan, 5 ay 29 gün mahkûmu işçilerimizin kadro talebi ve bunun
haklı ve makul gerekçelerini anlatan bir raporu, Üçlü Danışma Konseyi
toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’ya takdim
ederek, ayrıca bir sözlü sunum yaptı.

TİGEM İŞÇİSİNE YILLARCA İHANET EDENLER YİNE SAHNEDE

Bunun üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’nun
talimatıyla, 5620 Sayılı Kanun mağdurlarının durumunun değerlendirilmesi ve sorunun nasıl çözülebileceğinin araştırılması amacıyla bir komisyon kuruldu. Çalışma Genel Müdürü’nün başkanlık ettiği komisyonda, Hak-İş
camiası adına Öz Orman-İş ve Öz Gıda-İş temsilcileri yer aldı. Komisyonun, ilk toplantısını 15 Nisan 2016 tarihinde yaparak, çalışmalarına başladı.
Anılan komisyonun kurulmasıyla, taşeron işçilere kadro çalışmaları esnasında gündemde bulunmayan 5620 Sayılı Kanun mağdurlarının durumu da
siyasetin gündemine girmiş oldu.

GENEL BAŞKANIMIZ ASLAN, BAKAN FARUK ÇELİK’LE GÖRÜŞTÜ

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, geride bıraktığımız süreçte,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’le iki kez görüşerek, Bakanlık
bünyesinde çalışan işçilerimizin sorunlarını iletti.
Bakan Çelik’le, Hak-İş Onursal Başkanı, TBMM İdare Amiri, Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun da iştirak ettiği ilk görüşmeyi 30 Mart 2016 günü
yapan Aslan, görüşme sırasında, Bakan Çelik’e, TİGEM işletmeleri ile Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde çalışanların sorunlarıyla ilgili
bilgi verdi. Son derece samimi, verimli ve yararlı geçen görüşmede, geçici
işçilerimizin yanısıra taşeron işçilerin sorunları ve beklentileri üzerinde de
duruldu. Bakan Çelik, önümüzdeki günlerde TİGEM’lerle ilgili yeni adımlar
atılıp, yeni düzenlemeler yapılacağı bilgisini verdi.
Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, görüşmeyle ilgili şu açıklamada
bulundu:
“Sayın Bakanımız, daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
yapmış olmasından dolayı, çalışma hayatının ve işçilerimizin sorunlarına
son derece duyarlıdır. Kamu Sözleşmelerinden Sorumlu Bakan sıfatıyla
da, toplu sözleşme müzakerelerimiz sırasında kendisiyle yakın mesaimiz
olmuştu. Geçmişte kamuda en düşük ücreti alan TİGEM işçilerimizin,
bugünkü duruma erişmesini sağlayan toplu iş sözleşmelerimizin başarıyla
sonuçlanmasında, Sayın Bakanımızın önemli katkıları olmuştur. Bu müna28

sebetle, TİGEM işçilerimiz adına, kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Sayın
Bakan, kendisine ilettiğimiz görüş ve önerilerimizi dikkatle dinledi; bunlarla
ilgili gerekli çalışmaları yapacağını ve adımları atacağını söyledi.”
Settar Aslan, Bakan Faruk Çelik’le, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut
Arslan ve Genel Sekreter Dr. Osman Yıldız’ın da katıldığı ikinci görüşmeyi,
11 Mayıs 2016 tarihinde yaptı. Görüşmede, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı bünyesinde ve başta Ceylanpınar olmak üzere TİGEM işletmelerinde çalışan işçilerimizin karşı karşıya bulunduğu sorunlar ve olabilecek muhtemel gelişmeler enine boyuna konuşuldu. Settar Aslan, çözüm
bekleyen sorunlar hakkında Bakan Çelik’e ayrıntılı bilgi verdi. Bakan Çelik,
sorunların çözümüyle ilgili olarak, ‘mevcut sistemin devamlılığının önemli
olduğunu’ vurguladı.
Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, görüşme sonrası sosyal medyadaki paylaşımında, “Bugüne TİGEM’lerde söylenen yalanların nasıl boş çıktığını, üyelerimizin hayalî vaatlerle nasıl kandırıldığını önümüzdeki günlerdeki gelişmeler gösterecektir.” dedi.

TİGEM işçilerinin, yıllardır, aynı bakanlıktaki diğer işçilerden daha fazla
çalışmasına, daha düşük ücret almasına, skala sisteminden mahrum
kalmasına, asıl iş tespiti yaptırmayıp alınacak kadrodan mahrum kalmalarına ve ağır hizmet primlerindeki adaletsizliğe göz yuman Tarım-İş, şimdilerde bu ihanetlerini, ‘süper vaatler’ gibi ambalajlayıp, TİGEM işçisine
satmaya çalışıyor.
• Tarım-İş, Tarım İl Müdürlüklerinde haftalık çalışma saati 40 iken, TİGEM
işçilerinin 45 saat olan çalışma süresini senelerdir düzeltmedi.
• TİGEM işçilerine, aynı bakanlıktaki diğer işçilerden daha düşük ücret
aldı.
• Tarım İl Müdürlüklerine getirilen skalayı, TİGEM’den esirgedi.
• Asıl iş tespitini yaptırmadığı için, taşeron TİGEM işçisini mağdur etti.
• Köy Hizmetleri’nden gelen işçiler ile TİGEM işçileri arasında oluşan ağır
hizmet primlerindeki adaletsizliğe senelerce göz yumdu.
Bu konularda senelerdir ihanet ederek, emeklerinin karşılığının heba
edilmesine sebep olduğu TİGEM işçilerinin karşısına, şimdi yeniden ve kof
vaatlerle çıkıyor.
Yıllarca diğer işçilere göre haftada 5 saat fazla çalışıp, çok düşük ücretler
alan TİGEM işçileri, yetmemiş gibi bir de pozisyonsuz bırakılmışlardır.
Pozis yonu olan işçiler dahi, zaman zaman keyfi görev değişiklikleriyle
onurları zedelenmiştir.
Dünyanın en büyük çiftliklerinden biri olan Ceylanpınar Tarım İşletmesi
Müdürlüğü’nde, Tarım-İş’in yetkili olduğu hiçbir dönemde, işyeri tespiti
ve asıl iş tespiti yaptırılmamış, bu nedenle de işçiler yıllarca pozisyonsuz
kalmışlardır. Tarım–İş’in bu ihmali yüzünden, Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan binlerce taşeron işçisi, mağdur
edilmiş ve hak kaybına uğramıştır.
50 yıl boyunca adeta ölüm uykusundaymış gibi uyuyan Tarım-İş, şimdi
TİGEM işçilerine “Uyandım!..” diyor. O sendika, POZİSYON, SKALA,
CUMARTESİ TATİLİ, HARCIRAH, VARDİYA PRİMİ, ÜNİVESİTE MEZUNU ve
NİTELİKLİ İŞ YAPAN İŞÇİLERE AYRICA PRİM VERİLMESİ gibi, Öz Orman-İş
Sendikasının 3 yıl boyunca sözleşme görüşmelerinde gündeme getirdiği
talepleri kopyalayarak, hiçbir altyapı çalışması olmadan, boş vaatlere
dönüştürmektedir. Tarım-İş’in eğer bu hakları almaya gücü var idiyse,
Öz Orman-İş’le aynı dönemde yaptığı son toplu iş sözleşmesinde neden
alamadı?
Öz Orman–İş Sendikası TİGEM işçileri için ‘2 TL Kıdem Terfi Zammı’
alırken, lafla peynir gemisi yürütmeye çalışan Tarım-İş, şayet hak almaya
gücü var idiyse, bu zamana kadar 2 TL Kıdem Terfi Zammı neden alamadı?
Hadi, 2 TL’yi alamıyor, bari 50 kuruş alabilseydi.
Yine Köy Hizmetleri’nden gelen işçiler için sözleşme içerisinde yer alan
% 20 ağır hizmet primini karşılık, Tarım ve TİGEM işçileri % 8’e neden

mahkûm edildi? Tarım–İş, aynı hakkı neden diğer işçiler için de almaya
çalışmadı? Halbuki Öz Orman–İş Sendikası, bu oranı % 8’den % 13 kadar
çıkarmış ve % 20’yi hedefine koymuştur. Hak almak, kof kabadayılık değil,
BİLGİYE VE AKLA DAYALI GÜÇ gerektirir.
Öz Orman-İş; ASIL İŞ, İŞYERİ TESPİTİ, POZİSYON, SKALA, CUMARTESİ
TATİLİ, HARCIRAH, VARDİYA PRİMİ, ÜNİVESİTE MEZUNU VE NİTELİKLİ
İŞ YAPAN İŞÇİLERE AYRICA PRİM VERİLMESİ gibi hakları alacaktır. Bunun
teminatı da, 2 dönemdir yaptığı sözleşmelerle TİGEM işçilerine aldığı
haklardır. Öz Orman-İş, alamayacağı hakları vaat etmez; vaat ettiklerini
de alır.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde çalışan bir kısım üyelerimizin sendikamızdan istifa
ettikleri, bütün Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü çalışanları tarafından
bilinmektedir. Söz konusu bu istifalar, bir hak arayışından kaynaklanmayıp,
tamamen bölgenin siyasî ve kültürel şartlarına bağlı sebeplerle ilişkilidir.
Hatta istifa eden işçilerimiz, sendikamızın yapmış olduğu sözleşmelerle
getirmiş olduğu hakları beğendikleri halde, sözkonusu siyasî ve kültürel
etkilerden dolayı, istemeye istemeye istifa etmek zorunda bırakılmışlardır. Sendikamız bu konuda yoğun bir mücadele vermektedir. Allah’ın
izniyle TİGEM İŞÇİSİ, kendilerini eski kötü günlere götürmek isteyenlerin
eline bırakılmayacaktır.
Söz konusu istifalardan sonra Tarım-İş’e üye olanlar, gittikleri yerde
Tarım-İş’in yalanlarıyla bir kez daha karşılaşınca, yeniden Öz Orman-İş’e
dönmeye başlamışlardır. Bu dönüşlerden ötürü, öncelikle kendilerine
“Aramıza tekrar hoşgeldiniz” diyoruz.
Tarım- İş Sendikası, Öz Orman-İş’in imzaladığı 2. Dönem Toplu İş Sözleşmesi döneminde Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde çalışan
birçok insanı mağdur ettiği yetmemiş gibi, sürekli yeni mağdurlar yaratma
peşindedir. Şöyle ki; Toplu İş Sözleşmesinin 34. Maddesi; “Sendika üyesi
işçilere 1 Ocak tarihi itibariyle işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmaları
kaydıyla, 2,00 (iki lira) TL kıdem terfii zammı verilir. Kıdem terfii işçileri
1 Ocak tarihindeki zamlı yevmiyelerine ilave edilir.” hükmünü içermektedir.
Dolayısıyla, Öz Orman-İş’ten istifa eden işçilerimiz, 1 Ocak 2017’de
alınacak ‘2 TL Kıdem Terfii Zammı’ndan yararlanamayacaklardır. Sendikamızdan istifa etmiş olup da, geri dönüş yapanlar ise, bu konuda mağdur
edilmeyecektir.
İstifa eden üyelerimizden bu gerçeği görenlerin Öz Orman-İş’e geri
dönüşleri devam etmektedir.
TİGEM çalışanı işçilerimizin bilgilerine saygıyla arz olunur.
Öz Orman-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu
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ASLAN: “BİLGİ DÜZEYİNİ SÜREKLİ ARTIRMALIYIZ”

SENDİKASI

BOŞ VAATLERE TİGEM İŞÇİSİNİN KARNI TOK
Yine boş laflarla, uçuk vaatlerle TİGEM işçilerini aldatmaya çalışıyorlar. Peki, bu simsarlar, yıllar boyunca kendi sendikalarına üye
olmuş o emekçilere hangi hakları (!) sağlamışlardı?
Tarım sektöründe en ağır işleri yapan TİGEM emekçilerini en
düşük ücrete talim ettirdiler. Tarım İl Müdürlüklerinde çalışanlar
için getirilen skalayı, TİGEM emekçilerinden esirgediler. Aynı
bakanlık çatısı altında çalışan diğer işçiler haftada 40 saat çalışırken, TİGEM işçilerinin 45 saat çalışmasını hiç sorun yapmadılar ve bu durumu düzeltmeye çalışmadılar. Köy Hizmetleri’nden
gelenler ile diğer TİGEM işçileri arasında oluşan ağır hizmet
primlerindeki adaletsizliğe yıllarca göz yumdular. Asıl iş tespitini yaptırmadıklarından dolayı, taşeronda çalışan TİGEM işçisini
mağdur ettiler.

tayda, sendika iç işleyişindeki uygulama bütünlüğü ile Otomasyon Sisteminin daha verimli kullanılması ele alındı.

Başkanlar Kurulu toplantısında; toplu sözleşme uygulamaları, çözüme
kavuşturulan yevmiye tespiti konusu ve yeni işyerlerinde örgütlenme
başta olmak üzere, Öz Orman-İş’i ve üyelerini ilgilendiren konular ele
alındı.

Genel Başkan Settar Aslan, Öz Orman-İş’in ‘bilgiye dayalı hizmet sendikacılığı’ anlayışını esas aldığını belirterek, hem sendika üyelerine ve hem
de ülkedeki tüm emekçilere daha nitelikli hizmet verebilmek için, sendika
yöneticileri ve çalışanların bilgi ve nitelik düzeyini sürekli artırmayı ilke
edindiklerini söyledi.

Başkanlar Kurulu ile eşzamanlı olarak, Genel Merkez uzmanları ile şubelerde hizmet veren personel de eğitim çalıştayında bir araya geldi. Çalış-

Sanki tüm bu mağduriyetlerin müsebbibi kendileri değilmiş
gibi, bugünlerde yeniden sahneye çıktılar. Kullanabilecekleri bazı
simsarları da aracı koyarak, TİGEM işçisini bir 30 sene daha aldatabilmek için çırpınıyorlar. Sendika değiştirmeyi ‘kişisel menfaat
vesilesi’ sayan, fakat Öz Orman-İş’te aradıkları kişisel ikbali bulamayan o simsarlar, o eski sendikanın kişisel menfaat vaatleriyle
yeni arayışlara girdiler. Yazık ki, mahut sendika, ahlâkla bağdaştırılamayacak bu tür arayışlarına pirim vererek, kaybettiği TİGEM
emekçilerini yeniden kendi saflarına çekebileceği umuduna
kapıldı.
Malum sendika, yıllardır adam yerine koymadığı TİGEM emekçilerine, “Ben dersimi aldım, akıllandım. Bir daha sizleri mağdur
etmeyeceğim. Çok daha iyi haklar alacağım.” teraneleri okuyor,
bir yığın vaat sıralıyor. Oysa TİGEM işçileri için vaat ettiği ‘skala’
sisteminin öngördüğü ücret düzeyi, Öz Orman-İş’in 2 dönemdir
yaptığı Toplu İş Sözleşmeleriyle çoktan aşılmıştır. O eski sendika,
Öz Orman-İş’in; ‘POZİSYON’, ‘HARCIRAH’ ve ‘POZİSYONLARA ve GECE
VARDIYALARINA GÖRE PRİMLER’ konusunda uzman ekipleriyle
çalışarak ortaya çıkardığı ve sözleşme taslağı haline getirdiği
talepleri kopyalayarak, TİGEM işçilerine bu hakları getireceğini
vaat ediyor.
Peki, işçinin güvenini kaybettikten sonra bu vaatleri sıralayanlara;
• Aynı Bakanlık çatısı altında çalışan diğer işçilerin haftalık
çalışma süresini 40 saate indirirken, neden TİGEM’e 45 saati uygun
gördünüz, diye sormazlar mı?
• TİGEM emekçilerinin yevmiyesini, aynı bakanlıktaki 40 saat
çalışan diğer işçilerden 15 TL düşük tutmayı içinize nasıl sindirdiniz, demezler mi?
• Düşük ücretli sözleşmelere imza atarak, 2 bin TİGEM işçisini,
bir kalemde satanlar, şimdilerde “Akıllandık…” diyor. Diyelim ki
akıllandınız… 15 TL düşük yevmiye alan 25 yıllık bir işçinin uğra-

dığı zarar, 136 bin liradan fazladır.
Peki, bu zarar ne olacak? ‘Akıllanan’
sendikacılar, bu zararı da karşılamayı düşünüyor mu?
Öz Orman-İş Sendikası’nın TİGEM
Zeki Sungur KIZILKAYA
işçisine kazandırdığı yıllık 2 TL
Genel Teşkilat Sekreteri
kıdem terfi zammı, 2 dönem TİS
sonunda, şu an itibarıyla 11.33 TL’ye ulaşmıştır. Eğer kıdem terfi
zammı, geçmiş 25 yılda da uygulanmış olsaydı, bu işçilerimiz 102
bin TL fazladan ücret almış olacaktı. Ya da, şöyle söyleyelim: Öz
Orman-İş’in sözleşmesini yaptığı TİGEM işçilerimiz, önümüzdeki
25 yılda, kıdem terfi zammı ve ağır hizmet zammı sayesinde, en az
150 bin TL artı gelir elde etmiş olacak.
Peki, şayet eline fırsat geçerse, o malum sendikacılar, önümüzdeki 25 yılda, işçilerimize bir 150 bin TL daha kaybettirmeyeceklerini, neyle garanti edecekler? Eğer, ‘sözümüz söz’ diyorlarsa, TİGEM
işçisinin bu tür kuru vaatlere karnı toktur. Yok, kayda değer bir hak
kazanımlarını kendilerine kefil yapmayı düşünüyorlarsa, TİGEM
işçisi, geçmiş 30 yıllık sürede böyle bir hak kazanımına tanık
olmadı.
Öz Orman-İş TİGEM’de yetkiyi aldığında, o malum şahıslar,
bazı işçilerimize “Üye olmasanız da toplu sözleşmenin getirdiği
tüm haklardan yararlanabilirsiniz.” diye yalan söylemek suretiyle, Öz Orman-İş’in sağladığı ‘muvafakatname yoluyla sözleşmeden yararlanma’ imkânını da reddettirdiler. Muvafakat vermesi
engellenen o işçilerimiz, Öz Orman-İş’in getirdiği kıdem terfi
zammından yararlanamayınca da, bu kez mahkemede dava açtırdılar. Fakat bu davalar kaybedildi. O işçilerimiz, şu an itibarıyla,
emsallerinden 150 TL düşük maaş almaktadır. Bu hak kaybına
sebep olan sendika, o işçilerimizin emekli oluncaya kadar uğrayacağı zararı karşılayacak mı?
Çeşitli vaatlerle Öz Orman-İş’ten istifaya zorladıkları TİGEM
işçilerinin, önümüzdeki dönemde kıdem terfi zammı maddesinden yararlanamayacakları açık bir gerçek iken, yeni mağdurlar
yaratmak, o şahısların hiç mi vicdanınızı sızlatmıyor? TİGEM işçisine bunca zarar verip kayba uğratmalarına rağmen, hangi yüzle
tekrar karşısına çıkıp üye yapmak istiyorlar?
Bugüne kadar, bir sendikadan diğerine kaç defa dönüp duran
makam sevdalıları hadi diyelim ki makam elde edecek; fakat arkasından sürükledikleri emekçiler ne kazanacak?
Emekçi kardeşlerim!... Makam sevdalılarının, daha önce de istediklerini elde edemeyince, sizi yarı yolda bırakıp, sendikadan
sendikaya dönüp durduklarını biliyorsunuz. Hatta, sendika içi
seçimlerde ‘falanı destekleyeceğiz’ diye deklarasyon imzalayıp,
ittifak kurup, ‘bu ittifakı bozan en adi alçak ve şerefsizdir’ deyip,
sonra bu sözünden dönüp, başka şahıslarla işbirliği yapanlara,
anladıkları dilden ve hak ettikleri cevabı veriniz.

ANKARA ŞEHİTLERİ İÇİN KARANFİL BIRAKTIK

ONURSAL BAŞKANIMIZ SALİM USLU’NUN BÜYÜK ACISI

Hain bombalı saldırının gerçekleştirildiği Merasim Sokak’a STK’larla
birlikte karanfil bırakarak, saldırıda şehit olanlar için dua ettik ve terörü
lanetledik.

Konfederasyonumuz Onursal Başkanı Çorum Milletvekili TBMM İdare Amiri Salim Uslu’nun annesi
Menşure Uslu Hanımefendi, rahatsızlığı dolayısıyla
tedavi görmekte olduğu Almanya’nın Berlin kentinde
85 yaşında vefat etti.

Konfederasyonumuz Hak-İş’in de aralarında bulunduğu Türkiye-AB
Karma İstişare Komitesi (KİK) öncülüğündeki sivil toplum kuruluşları,
Ankara’da 17 Şubat 2016 tarihinde yaşanan ve 28 vatandaşımızın şehit
olmasına yol açan terör saldırısının gerçekleştiği alana karanfil bıraktı.
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar
Aslan da, konfederasyon yöneticileri ve bağlı sendikaların genel başkanlarıyla birlikte, Merasim Sokak’taki terörü lanetleme eylemine katıldı.
Hak-İş’in yanı sıra TOBB, TESK, Türk-İş, TZOB, Memur-Sen, Kamu-Sen,
TİSK, TÜSİAD, TÜRKONFED, MÜSİAD, TBB, TÜRMOB ve TEMAD gibi sivil
toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticilerinden oluşan kalabalık heyet,
hain saldırıda şehit olanların anısına, saldırının gerçekleştiği mekâna
karanfil bırakarak, şehitler için dua okudu.
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Yönetici Köşesi

TİGEM emekçilerini 30 senedir boş laflarla oyalayan, fakat imzaladıkları her sözleşmeyle hak kaybına uğratan işçi simsarları,
şimdilerde yeniden, ‘hak arama cengâveri’ rolüne soyundular.

Öz Orman-İş Sendikası Başkanlar Kurulu, 15-16 Şubat 2016 tarihinde
Haymana’da toplandı.

ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASI YAYIN ORGANI

Merhume Menşure Uslu’nun cenazesi 12 Nisan Salı
günü Çorum’un Alaca ilçesindeki aile mezarlığında
defnedildi. Cenaze merasimine, Genel Başkanımız
Settar Aslan, Genel Malî Sekreterimiz Ali Bilgin ve
Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya ile çok
sayıda şube ve bölge başkanlarımız ile üyelerimiz de
iştirak etti.
YEŞEREN olarak, Merhume Menşure Uslu Hanımefendiye Yüce Mevla’dan gani rahmet diliyor, başta
Onursal Başkanımız Salim Uslu olmak üzere tüm aile
fertlerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

31

ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASI YAYIN ORGANI

Mayıs 2016 • Sayı 34
Şubat 2016 Sayı: 33

ÖZ ORMAN-İŞ

BURDUR VE İZMİR’DE FERDİ KAZA ÖDEMESİ

SENDİKASI

İZMİR’DEKİ ÖDEME
Mehmet Samira’ya kalıcı sakatlık tazminatı ödenmesi için Öz Orman-İş
İzmir Şube Başkanlığı’nda düzenlenen törene, Genel Merkezi temsilen
Genel Eğitim Sekreteri Mehmet Çelik katıldı. Törene, İzmir Orman Bölge
Müdürü Şahin Aybal, Öz Orman-İş İzmir Şube Başkanı Hamiyet Boyacı ve
Şube Yönetim Kurulu ile bazı sendika üyeleri katıldı.
Törende konuşan Öz Orman-İş Genel Eğitim Sekreteri Mehmet Çelik, bir
sendika için, vefat eden üyesinin emanetlerine ve iş göremez derecede
sakat kalan üyesinin kendisine sahip çıkmanın ‘sosyal sendikacılığın gereği’
olduğunu belirterek, “Son 5 yıldır, 30 bine yakın üyemizin tamamını Grup
Ferdi Kaza Sigortası ile sigortalıyor ve sigorta primlerinin tamamını sendikamız bütçesinden karşılıyoruz. Maalesef, şimdiye kadar 36 üyemiz Ferdi

Bucak Orman İşletme çalışanı üyemiz İsa Gümüş ve Menemen Orman
İşletme çalışanı üyemiz Mehmet Samira’nın Ferdi Kaza Sigortası kapsamındaki sakatlık tazminatları ile Gölhisar Orman İşletme çalışanı üyemiz
İbrahim Türel’in ölüm tazminatı ödendi.
Isparta OBM’ye bağlı Bucak Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan
üyemiz İsa Gümüş, 22 Temmuz 2015 tarihinde geçirdiği iş kazası sonucu
sakat kalmıştı. Yine Isparta OBM’ye bağlı Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü çalışanı üyemiz İbrahim Türel, 2 Eylül 2015 tarihinde geçirdiği trafik
kazasında vefat etmişti. İzmir OBM’ye bağlı Menemen Orman İşletme
Müdürlüğü çalışanı üyemiz Mehmet Samira ise 5 Kasım 2012 tarihinde
geçirdiği trafik kazası sonucu sakat kalmıştı.
Burdur Orman İşletme Müdürlüğü’nde düzenlenen Ferdi Kaza Sigortası Tazminatı ödenmesi törenine, Öz Orman-İş Genel Merkezini temsilen
Genel Malî Sekreter Ali Bilgin, Isparta Orman Bölge Müdürü İsmail Tüfekçi
ile Öz Orman-İş Bölge Temsilcisi Süleyman Atasoy, Bölge Yönetim Kurulu,
bürokratlar, Orman Bölge çalışanları ile Gümüş ve Türel’in yakınları katıldı.
Toplantıda konuşan Ali Bilgin, trafik ve iş kazalarının Türkiye’nin kanayan
yarası olmaya devam ettiğini belirterek, alınan tüm önlemlere rağmen
arzu edilen sonuca ulaşılamadığını söyledi. İşyerindeki çalışma ortamının
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Kaza Sigortası kapsamına girecek nedenlerle yaşamını yitirdi. 3 üyemiz
de kalıcı sakatlık yaşadı. Hak sahibi tüm üyelerimize, Ferdi Kaza Sigortası
tazminatlarını ödedik.” dedi.
İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal da, Öz Orman-İş’in üyelerine
sahip çıkma anlayışının tüm sendikalara örnek olması gerektiğini anlatarak,
“Bu gibi dayanışmalar, işyerinde huzur ve çalışma barışı için olmazsa olmaz
bir ihtiyaçtır.” diye konuştu.
Daha sonra, Mehmet Samira’nın 10 bin TL’lik Ferdi Kaza Sigortası çeki,
Çelik ve Aybal tarafından kendisine takdim edildi.
Mehmet Samira, mesai arkadaşlarının ve sendikası Öz Orman-İş’in kendisine göstermiş olduğu yakınlık ve destekten dolayı çok duygulandığını,
mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi.

daha güvenli hale getirilmesi gerektiğini anlatan Bilgin, “Biz emekçiler de,
çalışırken, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymalıyız. Karayolları güvenlik
standartlarımızı daha da yükseltmeliyiz; fakat burada en büyük görev,
trafikte araç kullananlara düşüyor. Güvenli araç kullanmayı ve kurallara
uymayı bir ‘zaaf’ değil, ‘erdem’ olarak görmeliyiz.” dedi.
Kazaları önlemede eğitimin büyük önem taşıdığını da anlatan Bilgin, “Öz
Orman-İş Sendikası olarak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimine büyük önem
veriyoruz. Son 5 yıl içinde yaptığımız seminerlerle, 5 bin üyemize İş Sağlığı
ve Güvenliği eğitimi verdik.” şeklinde konuştu.
Isparta Orman Bölge Müdürü İsmail Tüfekçi de törendeki konuşmasında,
üyelerini Ferdi Kaza Sigortası ile sigortalama duyarlılığından dolayı Öz
Orman-İş’e teşekkür etti.
Daha sonra, İsa Gümüş’ün Ferdi Kaza Sigortası kapsamındaki sakatlık
tazminatı olan 14 bin TL’lik ödeme çeki kendisine, İbrahim Türel’in ölüm
tazminatı olan 20 bin TL’lik çek de merhumun eşi Naciye Türel’e takdim
edildi.

EVİ YANAN ÜYELERİMİZE YARDIM

İsa Gümüş ve Naciye Türel, zor günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan
Öz Orman-İş’e ve yöneticilerine teşekkür etti.

Konya-Altınova TİGEM’de çalışan üyelerimiz Adem Damar ve Fatih Keçici
ile Milas Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Yüksel Ulu’nun
evlerinde çıkan yangında hasar gören eşyaları, Öz Orman-İş tarafından
yenilendi.
Altınova TİGEM İşletmesi’nde çalışan üyemiz Fatih Keçici’nin, Kadınhanı
ilçesi TİGEM Lojmanı’ndaki evinde 15 Mart 2016 tarihinde, televizyonun
ısınması ve perdeleri tutuşturması sonucu yangın çıkmış ve evdeki eşyalar
yanmıştı. Aynı işletmede çalışan üyelerimizden Adem Damar’ın Kadınhanı
ilçesi Pınarbaşı mahallesindeki evinde 16 Mart 2016 tarihinde elektrik
kontağı sonucu yangın çıkmış ve evdeki eşyaları kullanılamaz hale gelmişti.
Sendikamız Konya Bölge Temsilcisi Ali Serin, Bölge Sekreteri Ayhan
Coşkun ve Bölge Malî Sekreteri H. Ali Yılmaz, her iki üyemizin yanan evlerine giderek, durumu yerinde tespit ettikten sonra, Genel Merkezimizi
bilgilendirdi.
Genel Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, her iki mağdur
üyemizin yanan eşyaları yenilendi. Konya Bölge Temsilcimiz Ali Serin ve
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Bölge Yönetim Kurulu üyelerimiz, 19 Nisan 2016 tarihinde, üyelerimizin
yanan eşyaları yerine yenilerini alarak kendilerine teslim etti.
Üyelerimiz Fatih Keçici ve Adem Damar, zor zamanda kendilerini yalnız
bırakmayan Öz Orman-İş Sendikası Genel Merkez ve Konya Bölge yöneticilerine teşekkür ettiler.
Milas Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Yüksel Ulu’nun
Milas’a bağlı Selimiye Mahallesindeki evinde, 3 Ocak 2016 tarihinde
elektrik arızasından dolayı yangın çıkmış ve evdeki eşyaları kullanılamaz
hale gelmişti. Muğla Şube Başkanımız Bilal Güçlü, Yüksel Ulu’nun yanan
evini ve eşyalarını inceleyerek, hasar tespiti yaptı.
Genel Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, mağdur üyemiz
Yüksel Ulu’nun yanan eşyalarının yerine yenileri satın alınarak, Şube
Başkanımız Bilal Güçlü ve İşyeri Temsilcilerimiz Hakan Ordukaya, Mehmet
Polat ve Adnan Akbaylı tarafından, üyemize teslim edildi.
Yüksel Ulu, gösterdiği duyarlılıktan dolayı sendikamız Genel Merkez ve
Muğla Şube Yönetimine teşekkür etti.
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Hukuk Köşesi Gizem BAL / Öz Orman-İş Avukatı

İŞVEREN
ÇALIŞMA ŞARTLARINI
İSTEDİĞİ GİBİ DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

ÖZ ORMAN-İŞ

ASLAN BEREKET TV’DE

SENDİKASI

ASLAN KANAL-A TV’DE

İş hayatında, işverenlerce işçilerin çalışma şartlarının değiştirildiği,
çok bilinen bir durumdur. Hatta bu değişiklikler, bazı durumlarda işçiye
istifa etmesi için baskı olarak bile yapılabilir. Bu durum karşısında; “İşveren
çalışma şartlarını istediği gibi değiştirebilir mi? İş yerindeki pozisyonum
düşürüldü, bir hakkım var mı? Yaptığım işten başka iş yapmaya zorlanıyorum, bu mümkün mü?” gibi sorular, ilk akla gelen sorular olmaktadır.
İş ilişkisinde işveren, yönetim hakkı gereği, işçinin çalışma şartlarında
bir takım değişiklikler yapabilir. Yani işveren, yönetim hakkını kötüye
kullanmamak ve sözleşmedeki sınırlara uymak kaydıyla, işçinin çalışma
koşullarında değişiklik yapma hakkını sürekli olarak kazanmış olmaktadır. Ancak bu değişiklik yapma hakkı, iş hukukunun işçiyi koruyan
yapısı gereği, sınırsız değildir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun ve Yargıtay’ın da
benimsediği ilkeye göre; işveren, işçinin çalışma koşullarını onun aleyhine
şekilde esaslı olarak değiştirecek olursa, bu değişiklik, işçinin 6 iş günü
içinde yazılı onayına tabi olmaktadır. İşçinin aleyhine olmasa da çalışma
koşullarında yapılan esaslı bir değişiklik, yine işçinin yazılı onayını gerektirecektir. Zira aleyhe olma veya olmama durumu her zaman objektif
olarak belirlenemeyebilir.
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 22. Maddesine göre; iş sözleşmesinde veya iş
sözleşmesinin parçası niteliğinde evraklarda veya direk olarak işyeri uygulamalarında yapılan esaslı değişiklik, işveren tarafından işçiye yazılı olarak
bildirilmelidir. İşverenin yazılı bildirim şartı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 22.
Maddesinin ilk şartıdır. Çalışma şartlarında yapılan esaslı değişikliğin işçiyi
bağlaması için başka bir husus ise, işverence yapılan bildirimden sonra,
işçinin bu değişikliği 6 iş günü içinde yazılı olarak kabul etmesidir. İşverenin, değişikliği kabul etmediğini öne sürerek işçinin işine son vermesi
durumunda, işçi, şartları varsa (6 ay kıdem, en az 30 işçi çalıştıran işyeri)
işe iade davası açabilir veya kıdem ve ihbar tazminatı ve diğer işçilik
alacaklarını dava edebilir.
Kanunda bahsi geçen ‘ESASLI DEĞİŞİKLİK’ ibaresiyle kastedilen; “ücret
değişikliği, ücretsiz izin uygulaması, işin niteliğinde değişiklik (pozisyon
düşürmeye bağlı olarak maaşın da düşmesi), işyeri değişikliği, çalışma
saatlerinde değişiklik, çalışmanın ağırlaştırılması” gibi önemli değişikliklerdir. İşçi ve işveren birlikte her zaman çalışma şartlarını değiştirebilir;
ancak bu değişiklik, kanun gereği geçmişe etkili olamaz.
Buna ilişkin emsal Yargıtay kararlarına bakacak olursak;
• YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ, E. 2005/9 992 K. 2005/32333 T.
4.10.2005 “belediye başkan yardımcısı olarak göreve başlayan inşaat
yüksek mühendisi olan davacının yeni seçilen belediye başkanı tarafından temizlik işçisi olarak görevlendirilemeyeceğine” karar vermiştir.
• Bir başka kararında YARGITAY HUKUK GENEL KURULU, E. 2009/9-416
K. 2009/474 T. 4.11.2009 “işçi 6 iş günlük süre içinde bu değişikliği yazılı
olarak kabul etmediğini bildirdiğinden davalı işveren tarafından yapılan
fesih haksız olduğu ve davacının kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin
kabulü gerektiğine” karar vermiştir.
• Yine YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ, E. 2005/22239 K. 2005/29546 T.
12.9.2005 “işverenin işçiyi belediye sınırları dışındaki başka bir işyerinde görevlendirmesi durumunda işçinin yazılı rızasının aranması
gerektiği”ne karar vermiştir.

Genel Başkanımız Settar Aslan, Bereket TV canlı yayınında, 5620
Sayılı Kanun mağduru geçici işçilerimizin kadro talebinin haklı gerekçelerini bir kez daha anlattı.
Bereket TV’de canlı yayınlanan, Umut Özdil’in sunduğu Tarım Bülteni
programına 13 Nisan 2013 günü konuk olan Öz Orman-İş Genel
Başkanı Settar Aslan, ülkemiz ormanlarının bakım ihtiyacını, bunu
yapmak için daha fazla işçi istihdam edilmesi gerektiğini ve 5620 Sayılı
Kanunun getirdiği 6 aydan az çalıştırma sınırlaması yüzünden mağdur
edilen geçici işçilerimizin kadro talebini bir kez daha dile getirdi.
Çoğunluğu Orman Teşkilatı’nda olmak üzere, Türkiye genelinde
kadro bekleyen işçi sayısının 25 bin dolayında olduğunu anlatan Aslan,
ormanlarımızın geliştirilmesi, korunması ve bakımı için, tüm işçilerin
12 ay boyunca çalıştırılması gerektiğini ifade ederek, “Hatta mevcut
işçilerin çalıştırılması bile yetmez; Orman Teşkilatımıza 10 bin ilave işçi
alınması gerekmektedir.” dedi.
Bir saati aşkın süre devam eden program boyunca, Türkiye’nin dört
bir yanından binlerce üyemiz, WhatsApp ve Twitter gibi sosyal medya
kanalları üzerinden Bereket TV’ye ulaşarak, kadro talebiyle ilgili görüşlerini program sunucusuna ve Genel Başkanımız Settar Aslan’a ilettiler. Bu mesajlardan bazıları, sunucu tarafından canlı yayında okundu.
Sinop Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan geçici işçimiz Yılmaz
Çilesiz’in minik oğlu Çağın Çilesiz’in gönderdiği, “Selam sana Settar
Amca. Babamın kadrosunu al ne olur, biz açız.” şeklindeki mesaj,
Genel Başkan Aslan’ı hayli duygulandırdı.

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, Kanal-A televizyonuna
21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla bir söyleşi verdi.
Türkiye yüzölçümünün üçte birine yakınının ormanlık alan olduğunu hatırlatan Settar Aslan, mevcut işçi sayısıyla bu ölçüde büyük bir
ormanlık alana hizmet vermenin mümkün olmadığını söyledi. Orman
emekçilerinin 9 bin kadarının da kadrosuz ve yarım yıl çalıştırıldığını
vurgulayan Aslan, şöyle devam etti:
“Orman Teşkilatının yapılacak çok işi var. 600 bin liraya alınan
bir dozer, işçinin kadrosu olmadığı için, yılın yarısında yatıyor. Oysa
ormanların bakımı, gelişmesi, güzelleşmesi, nitelikli orman haline
gelmesi için çok daha fazla emek vermemiz gerekiyor. Ormanın içine
giremiyoruz. Niye? Bakımlı değil, sosyal-kültürel kullanıma uygun
hale getirilmemiş. Bu yüzden ormanlarımıza hizmet etmemiz, bakım
yapmamız gerekiyor. Bunları yapacak olan da işçilerimizdir. Hükümet
yetkililerine sesleniyorum: Üçte biri ormanla kaplı ülkemiz ormanlarını, yılın yarısında çalıştırılan işçilerle koruyamazsınız, geliştiremezsiniz. Bu işçilerimizin hepsine kadro verilip, yılın 12 ayı boyunca
istihdam edilmesi gerekiyor.”
Settar Aslan, ülkeyi yeşertmek için ağaç dikmek gerektiğini, fakat
bunun yeterli olmadığını da ifade ederek, “Eğer diktiğiniz ağacı, bakıp
büyütemiyorsanız, boşuna çalışıyorsunuz demektir. Ayrıca dikilen
ağaca bakamamak israftır. Ağacın bakımı yapacak olan ise işçidir.”
şeklinde konuştu.
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Genel Başkanımız Settar Aslan KON TV
Canlı Yayınından Seslendi:

“SAYIN BAŞBAKAN’IN
5620 ZULMÜNE
DUYARSIZ KALACAĞINI
SANMIYORUZ”

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş
Genel Başkanı Settar Aslan, “Bu kadroyu Allah’ın izniyle alacağımıza
inanıyorum. Sayın Başbakan’ın açıklaması gayet nettir. Biz, kadro için
mücadelemizi vereceğiz.” dedi.
Kon TV’de Çetin Altan’ın Ankara Konuşuyor programına 29 Mart
2016 tarihinde canlı yayın konuğu olan Öz Orman-İş Genel Başkanı
Settar Aslan, taşeron ve geçici işçilere kadro verilmesi konusunda
kafa karışıklığı yaşandığını anlatarak, şunları söyledi:
“Biz çalışmadan ücret alalım demiyoruz. Orman Teşkilatı’nın ağır
iş makinaları, operatörler yılın yarısında çalıştırıldığı için, yılın kalan
yarısında boş yatıyor. Oysa o makinaların yıl boyunca yapacağı işler
var. İşveren de işçimizi tüm yıl çalıştırmak istiyor. Fakat 5620 Sayılı
Kanun buna izin vermiyor. Sayın Başbakan’ın, 5620 Sayılı Kanundaki
6 ay sınırlamasını kaldırma konusunda 6 Haziran 2015 tarihinde
verilmiş sözü var. Ayrıca, bu konuda 2015 Kamu Sözleşmeleri Çerçeve
Protokoluna konmuş bir hüküm bulunuyor. Taşeronlara kadro verilirken, bu sözün de yerine getirilmesini bekliyoruz.”
Maliye Bakanlığı bürokratlarının kadro konusunda tüccar gibi
davrandığını belirten Aslan, “Sayın Başbakan’ın kadro sözünü, Maliye
Bürokratları sağından solundan kırpmaya çalışıyor. Bu tavır, kadroyu
hak eden işçilerin canını yakar. Buna Sayın Başbakan’ın duyarsız
kalacağını sanmıyorum.” dedi.
Aslan, Orman Teşkilatı, TİGEM, Demiryolları, Karayolları, Çaykur ve
Şeker Fabrikaları başta olmak üzere, kamuda çalışan 5620 mağduru
25 bin işçinin, büyük bir umutla kadro beklediğini ifade ederek, “Bu
kadroyu Allah’ın izniyle alacağımıza inanıyorum. Sayın Başbakan’ın
açıklaması gayet nettir. Biz, kadro için mücadelemizi vereceğiz. Şayet
olmazsa, üyelerimizden gelen açlık grevi taleplerine duyarsız kalmayacağız.” şeklinde konuştu.

Çalışma Şartlarında Esaslı Değişiklik Olan İşçi Ne Yapabilir?
Çalışma şartlarını işçi aleyhine değiştirmek isteyen, buna zorlayan, işten
çıkaran işverene karşı işçi, kabul etmek istememesi durumunda, iş sözleşmesini haklı nedenle feshederek, iş hukukundan doğan şartları varsa
(işyerinde 30 işçi çalışması, 6 ay kıdem) işe iade davası açabileceği gibi,
istemezse ya da iş güvencesinden yararlanamayan bir işçi olması durumunda, yine koşulları varsa kıdem tazminatı ve kötü niyet tazminatını İş
Mahkemesinde dava ederek kazanabilir.
Çalışma hayatında çokça karşılaşılan bu durum karşısında, işçiler genellikle haklarını bilmediği için zor şartlara göz yummaktadır. Siz de bu yazıyı
sosyal medya ortamlarında paylaşarak, işçilerin haklarından haberdar
olmalarına yardımcı olabilirsiniz.
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Genel Başkanımız Settar Aslan,
Kanal-A Radyo ‘Ziraat Saati’ programına
konuk oldu:

ÖZ ORMAN-İŞ
9’UNCU YAŞINA
GİRDİ

“SAYIN BAŞBAKAN’IN
SÖZÜNÜN İÇİNİ
BOŞALTMAYIN”
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Basın Açıklamaları

Öz Orman-İş Sendikası, 8. yaşını tamamlayarak 9. yaşına adım attı.

Settar Aslan, Maliye Bürokratlarının, Başbakan’ın kadro sözünün
içini boşaltmaya çalıştığını belirterek, “Kadro orman işçisini kapsamazsa, üyelerimizden gelen ‘açlık grevi’ taleplerine duyarsız kalmayacağız.” dedi.
Radyo A’da canlı yayınlanan Ziraat Saati programına 26 Mart
2016 günü konuk olan Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, bir
saatlik program boyunca gündemi değerlendirerek, programa canlı
bağlanan 5620 Sayılı Kanun mağduru işçilerimizin sorularını cevaplandırdı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, 6 Haziran 2015 tarihli açıklamasında, 5620 Sayılı Kanun’un getirdiği ‘6 ay çalıştırma sınırının’,
işletmelerde verimliliği engellediğini ve kaldırılacağı sözü verdiğini
hatırlatan Settar Aslan, şunları söyledi:

Öz Orman-İş, 15 Nisan 2008 tarihinde Ankara’da kuruldu. Genç
yaşına rağmen, geride kalan süreçte Orman Teşkilatındaki üyeleri için
5, TİGEM’lerdeki üyeleri için de 2 dönem toplu iş sözleşmesi yaparak,
üyeleri adına çok önemli hak kazanımlarına imza attı. Öz Orman-İş, 8
yılda üye sayısını 28 bine ulaştırarak, işkolunun tartışmasız en büyük
sendikası oldu.
Ankara’nın Haymana ilçesinde Temsilciler Eğitim Semineri’nde bulunan
Kastamonu, Zonguldak, Sinop ve Konya bölgesi işyeri temsilcileri ve
disiplin kurulu üyeleri, Genel Başkan Settar Aslan’a, Öz Orman-İş’in 9.
yaşı münasebetiyle pasta sürprizi yaptı. Settar Aslan, yaşgünü pastasını,
seminere katılanları temsilen bir grup üyemizle birlikte kesti.

yorumsuz...

“Sayın Başbakan, 5 ay 29 gün çalıştırılan işçilerimizle ilgili açık
bir söz vermiştir. Ayrıca, 5620 Sayılı Kanun zulmünün kaldırılacağı,
2015 Kamu Sözleşmeleri Çerçeve Protokolumuzda da hüküm altına
alınmıştır. Bize göre Sayın Başbakan’ın kadro açıklaması, kamuya
hizmet eden bütün emekçileri kapsamaktadır. Orman Teşkilatı ve
TİGEM’de çalışan 5620 mağduru işçilerimiz de buna dâhildir. Şimdi
Maliye Bürokrasisinin, Sayın Başbakan tarafından verilen kadro sözü
müjdesinin içini boşaltmaya çalıştığına tanık oluyoruz. Böyle bir şey
kabul edilemez. Eğer 700 bini aşkın taşeron işçisine verilecek kadro;
Orman Teşkilatı, TİGEM, Çaykur, Şeker Fabrikaları, Demiryolları,
Karayolları ve diğer kurumlardaki 5620 mağdurlarını kapsamazsa,
üyelerimizden gelen ‘açlık grevi’ taleplerine duyarsız kalmayacağız.”
Settar Aslan, 5 ay 29 güne mahkûm edilen emekçilerin, yılın kalan
yarısında çalışmadan para alma talebinde bulunmadığını da hatırlatarak, “Orman Teşkilatında yılın 12 ayında yapılması gereken işler
vardır. Yangın mevsimi biter dikim çalışmaları başlar. Sonra kesim,
teraslama, tüpleme, budama, dip temizliği gibi bir dünya iş vardır,
yapılması gereken. Ormanlarımızın bakımlı olması, daha iyi korunup
geliştirilebilmesi için, yıl boyunca hizmete ihtiyacı bulunuyor. Bizim
emekçilerimiz de o işleri yapmaya talip.” dedi.
Bir saatlik program boyunca Türkiye’nin dört bir yanından Radyo
A’yı arayan yüzlerce üyemiz, kanalın telefonlarını kilitledi. Yayına
bağlanma imkânı bulan çok sayıda üyemiz de, kadro konusunda
verdiği mücadelede sonuna kadar Genel Başkan Settar Aslan’la
birlikte olduklarını dile getirdiler.
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Yeni Asır 7 Mart 2016

Demokrat Gazetesi 3 Mart 2016

Nokta Gazetesi_2 Mart 2016

Çorum Hakimiyet Gazetesi26 Mart 2016

Çorum
ÇorumHakimiyet
Hakimiyet10
10Mart
Mart2016
2016

TARIM KREDİ GENEL MÜDÜRÜ
KARAYAMA’YA HAYIRLI OLSUN
ZİYARETİ

Milli Gazete 29 Mart 2016

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan,
Ayhan Karayama’ya hayırlı olsun temennisinde bulunarak, “Önceki kurumlarımızda
olduğu gibi, Tarım Kredi Genel Müdürlüğü görevinde de başarılarınızın ve hayırlı
hizmetlerinizin devamını diliyorum.” dedi.

Habertürk 29 Mart 2016

Daha önce TİGEM Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Vekilliği görevlerinde
bulunan başarılı bürokratlarımızdan Ayhan
Karayama, bir süre önce Toprak Mahsulleri
Ofisi Genel Müdürlüğü görevine getirilmiş,
ardından da Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü
görevine atanmıştı.

Habertürk 29 Mart 2016

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan
ve Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Tarım
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel
Müdürü Ayhan Karayama’ya hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.

Ziyarete Öz Orman-İş Genel Mali Sekreteri Ali Bilgin, Genel Teşkilat Sekreteri Zeki
Sungur Kızılkaya ve Genel Eğitim Sekreteri
Mehmet Çelik de iştirak etti.
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Genel Merkez

Vahdet Gazetesi 12 Nisan 2016

Haber Vaktim 12 Nisan 2016

Gazete İpekyol 5 Nisan 2016

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan bir grup geçici
işçimiz, Bursa Bölge Temsilcimiz Yavuz Balcı ile birlikte Genel Başkanımız
Settar Aslan’ı ziyaret etti. Aslan, geçici işçilerimizin kadro beklentisinin karşılanması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında üyelerimizi bilgilendirdi.

Genel Merkez

Genel Başkanımız Settar Aslan, Adana TİGEM’de çalışan işçilerimizle bir
toplantı yaptı. Toplantıda üye işçilerimizin sorun ve görüşlerini dinleyen
Aslan, Öz Orman-İş’in sendikal çalışmaları hakkında üyelerimizi bilgilendirdi. Toplantıya, Genel Malî Sekreterimiz Ali Bilgin ve Adana Şube Başkanımız Şahin Cerit de katıldı.

Genel Merkez

Yedigün Gazetesi 13 Nisan 2016

Milli Gazete 12 Nisan 201

Genel Başkanımız Settar Aslan, Ankara-Polatlı TİGEM işyerinde çalışan
üyelerimizi ziyaret etti. Genel Malî Sekreterimiz Ali Bilgin ve Ankara Şube
Başkanımız Erdoğan Çubuk’un da katıldığı ziyaret sırasında üyelerimiz
işyerinde yaşadıkları sorunları dile getirdi. Aslan da, sendika çalışmaları
hakkında bilgi verdi.

Genel Merkez

Genel Başkanımız Settar Aslan, Kırşehir-Malya TİGEM’de çalışan üyelerimizle bir toplantı gerçekleştirdi. Settar Aslan, Ankara Şube Başkanımız
Erdoğan Çubuk’un da katıldığı toplantıda, üyelerimizle sohbet ederek,
onların istek ve beklentilerini dinledi, ayrıca çalışmalar hakkında bilgi
aktardı.

Genel Merkez

Işte Çanakkale 4 Mayıs 2016

Boğaz Gazetesi 4 Mayıs 2016

Haber63 26 Nisan 2016

Genel Başkanımız Settar Aslan, Konya-Altınova TİGEM’de çalışan üyelerimizle bir araya geldi. Genel Malî Sekreterimiz Ali Bilgin ve Konya Bölge
Temsilcimiz Ali Serin’in de katıldığı toplantıda, Aslan, üyelerimize çalışmalar
hakkında bilgi vererek, onların sorun ve beklentilerini dinledi.
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Genel Başkanımız Settar Aslan, Konya-Gözlü ve Konaklar TİGEM işyerlerinde çalışan üyelerimizle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, Genel Malî
Sekreterimiz Ali Bilgin ve Konya Bölge Temsilcimiz Ali Serin de katıldı. Toplantıda, üyelerimize bilgi verilerek, onların istekleri ve sorunları not edildi.
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Genel Merkez

Genel Başkanımız Settar Aslan, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik
Ulusuy’a nezaket ziyaretinde bulunarak, göreve atanmasından dolayı hayırlı
olsun dileklerini iletti. Ziyaret sırasında Aslan’a; Genel Malî Sekreter Ali
Bilgin, Genel Eğitim Sekreteri Mehmet Çelik, Mersin Şube Başkanı Halim
Taşkın ve Çanakkale Bölge Temsilcisi Ali Ünal eşlik etti.

Genel Merkez

Genel Merkez

Genel Başkanımız Settar Aslan, 1 Mayıs kutlamaları için bulunduğu
Sakarya’da, Bölge Temsilciliğimizi ziyaret etti. Aslan, temsilciliğimizde
toplanan üyelerimizle bir süre sohbet ederek, sendika çalışmaları hakkında
bilgi verdi ve sorular soruları cevaplandırdı.

Genel Merkez

Genel Sekreterimiz Bayram Ayaz, TİGEM Ceylanpınar İşletmesi’ne bağlı işyerlerini ziyaret ederek, burada hizmet veren üyelerimizle toplantılar yaptı.
Ceylanpınar Şube Başkanımız İbrahim Dondurmacı’nın da eşlik ettiği ziyaretler sırasında, Ayaz, yapılan toplu iş sözleşmeleriyle TİGEM çalışanlarımıza
sağlanan yeni ekonomik ve sosyal haklar konusunda bilgi verdi. Üyelerimiz de, işyerlerinde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini Ayaz’a ilettiler.

Genel Merkez

Genel Sekreterimiz Bayram Ayaz, Konya-Altınova TİGEM işletmesinde
çalışan üyelerimizi ziyaret etti. Konya Bölge Temsilcimiz Ali Serin’in de eşlik
ettiği ziyaret sırasında, sendika çalışmaları hakkında üyelerimize bilgi verilerek, onların istek ve beklentileri not edildi.
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Genel Merkez

Genel Sekreterimiz Bayram Ayaz, Konya-Gözlü TİGEM işletmesinde
çalışan üyelerimizi ziyaret etti. Ziyarete, Konya Bölge Temsilcimiz Ali Serin’in
de katıldı. Üye işçilerin sorunlarının tespit edildiği ziyaret sırasında, sendika
çalışmalarıyla ilgili bilgi de aktarıldı.

SENDİKASI
Genel Merkez

Genel Malî Sekreterimiz Ali Bilgin, Balıkesir Şubemizin Temsilciler Meclisi
Toplantısına katıldı. Toplantının açılış kısmına Orman Genel Müdürlüğü
Başmüfettişi Abdurrahman Acer ve Balıkesir Orman Bölge Müdürü Hüseyin
Yalçın da iştirak etti. Toplantıda, işyerlerindeki durum değerlendirilerek,
genel içerikli sorunlar not edildi.

Genel Merkez

Genel Malî Sekreterimiz Ali Bilgin, Bursa TİGEM işletmesinde çalışan
üyelerimizle bir toplantı yaptı. Bursa Bölge Temsilcimiz Yavuz Balcı’nın da
katıldığı toplantıda, üyelerimize sendika çalışmaları hakkında bilgi veren
Bilgin, onların çeşitli konulardaki istek ve beklentilerini de dinledi.

Genel Merkez

Genel Malî Sekreterimiz Ali Bilgin, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nde
çalışan üye işçilerimizle bir toplantı yaptı. Isparta Bölge Temsilcimiz
Süleyman Atasoy’un da katıldığı toplantıda, üyelerimizin karşılaştığı sorunlar
dinlenerek, ayrıca talep ve beklentileri not edildi.
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Genel Merkez

Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, Adana Orman Bölge Müdürü İsmet
Erol’un kızının Burdur’da yapılan düğün törenine katıldı. Törene, bazı şube
başkanı ve bölge temsilcilerimiz de iştirak etti.

Genel Merkez

Genel Malî Sekreterimiz Ali Bilgin, Isparta Orman Bölge Müdürü İsmail
Tüfekçi’yi ziyaret etti. Isparta Bölge Temsilcimiz Süleyman Atasoy’un da
hazır bulunduğu ziyaret sırasında, Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinin
genel durumu üzerinde duruldu.

Genel Merkez

Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya, Amasya Orman Bölge
Müdürü Yaşar Sarı’yı makamında ziyaret etti. Amasya Şube Başkanımız
Ramazan Şahin ve Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Keskin’in de hazır bulunduğu ziyarette, işletmedeki işçilerimizin sorunları ve çözümleri üzerinde de
duruldu.
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Genel Merkez

Genel Eğitim Sekreterimiz Mehmet Çelik, Isparta Millî Parklar Şube
Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizi ziyaret etti. Isparta Bölge Temsilcimiz
Süleyman Atasoy’un da katıldığı ziyaret sırasında üyelerimizle sohbet eden
Çelik, onların sorun ve isteklerini de dinledi.

Genel Merkez

Genel Eğitim Sekreterimiz Mehmet Çelik, vefat eden Muğla Orman Bölge
Müdürlüğü, Köyceğiz İşletmesi, Zeytinalanı Şefliği çalışanı üyemiz Garip
Şahin’in cenaze törenine katıldı. Törene, Muğla Şube Başkanımız Bilal Güçlü,
Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik ile İşletme Müdürlüğü bürokratları,
merhumun mesai arkadaşları ve yakınları da iştirak etti.

Amasya

Amasya Şube Başkanımız Ramazan Şahin ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz, bölgedeki işyerlerinde hizmet veren üyelerimize olan ziyaretlere
devam etti. Bu ziyaretlerde, üyelerimize sendika çalışmaları hakkında bilgi
aktarılarak, onların görüş ve önerileri not edildi.
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Genel Merkez

Genel Eğitim Sekreterimiz Mehmet Çelik, Isparta Orman Bölge ve İşletme
Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizi ziyaret ederek, bir toplantı yaptı. Isparta
Bölge Temsilcimiz Süleyman Atasoy ve Orman Genel Müdürlüğü Şube
Müdürü Okumuş’un da katıldığı toplantıda, üyelerimize yevmiye tespitleriyle ilgili bilgi verilerek, onların sorunları not edildi.

Adana

Adana Şube Başkanımız Şahin Cerit ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz,
şube sorumluluk bölgesindeki işyerlerinde çalışan üyelerimize yaptıkları
ziyaretleri sürdürdü. Ziyaretlerde, üyelerimize sendika çalışmaları anlatılarak, onların görüş ve önerileri üzerinde duruldu.

Antalya

Antalya Şube Başkanımız Ramazan Gün ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz, muhatap oldukları işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaretlere
devam etti. Üyelerimiz, ziyaretler sırasında yaşadıkları sorunları ileterek,
sendikanın çalışmalarına dair de sorular sorup cevaplar aldılar.

SENDİKASI
Artvin

Artvin Bölge Temsilcimiz Süleyman Şeyhoğlu ve Bölge Yönetim Kurulumuz,
sorumluluk alanındaki işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretlerini
sürdürdü. Bu ziyaretler sırasında, üyelerimize sendika çalışmaları hakkında
bilgi verildi ve onların görüş ve önerileri üzerinde duruldu.

Bolu

Bolu Bölge Temsilcimiz İsmet Yılmaz ve Bölge Yönetim Kurulumuz,
muhatap oldukları işyerlerinde hizmet veren üyelerimize yönelik ziyaretlere
devam etti. Üyelerimizle yapılan toplantılarda, işyerlerindeki sorunlar ve
çözümleri hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Denizli

Muhatap işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretlerini sürdüren
Denizli Bölge Temsilcimiz Halil Turan, ayrıca Denizli Orman Bölge
Müdürlüğü’nün düzenlediği ‘Kuleciler ve Santralcılar Eğitim Semineri’ne
katılarak, üyelerimize bilgilendirmede bulundu.
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Balıkesir

Balıkesir Şube Başkanımız Hasan Hüseyin Çorum ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, Bigadiç Orman İşletme Müdürü Raşit Namver, bazı işyeri temsilcilerimiz ve işletme bürokratlarıyla birlikte, Bigadiç İşletmesinde çalışan üyemiz
Nihat Altınel’in Van Başkale’de terörle mücadele sırasında yaralanan oğlu
Uzman Çavuş Muhammet Altınel’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Bursa

Bursa Bölge Temsilcimiz Yavuz Balcı ve Bölge Yönetim Kurulumuz,
sorumluluk sahasındaki işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretlerini
sürdürdü. Ziyaretler sırasında, sendika çalışmaları hakkında üyelerimiz bilgilendirilerek, onların sorunları not edildi.

Eskişehir

Eskişehir Bölge Temsilcimiz Abdürrahim Cerit ve Bölge Yönetim Kurulumuz, muhatap oldukları işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaretlere devam etti. Bu ziyaretlerde, üyelerimiz çeşitli konulardaki görüş ve
önerileri ile istek ve sorunlarını ilettiler.
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Giresun

Giresin Bölge Temsilcimiz Muhittin Çelebi ve Bölge Yönetim Kurulumuz,
sorumluluk alanındaki işyerlerinde ve sahada çalışan üyelerimize olan ziyaretleri sürdürdü. Üyelerimizle yapılan toplantılarda, işyerlerindeki genel
sorunlar üzerinde duruldu, ayrıca sendika çalışmaları hakkında bilgi verildi.

İstanbul

İstanbul Bölge Temsilcimiz Muhammet Küçük ve Bölge Yönetim Kurulumuz, sorumluluk sahasındaki işyerlerinde hizmet veren üyelerimize
yönelik ziyaretlere devam etti. Üyelerimizle yapılan toplantılarda, işyerlerindeki sorunlar ve çözümleri hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Şube Başkanımız Latif Çoban ve Şube Yönetim Kurulu
üyelerimiz, muhatap oldukları işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretlerini sürdürdü. Antakya Orman İşletme Müdürlüğü’nde üyelerimizle
yapılan istişare ve bilgilendirme toplantısına, İşletme Müdürü Cevdet Çiçek
de katıldı.
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Isparta

Isparta Bölge Temsilcimiz Süleyman Atasoy ve Bölge Yönetim Kurulumuz,
muhatap oldukları işyerlerinde çalışan üyelerimize dönük ziyaretlere devam
etti. Ziyaretlerde, üyelerimize bilgilendirme yapılarak, onların sorunları ve
beklentileri not edildi.

İzmir

AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nükhet
Hotar, İzmir Şubemizi ziyaret etti. Şube Başkanımız Hamiyet Boyacı, 5620
Sayılı Kanun mağduru geçici işçilerimizin kadro beklentisine ilişkin bir
dosyayı Hotar’a takdim ederek, bu konuda siyasî destek vermesini talep etti.

Karabük

Karabük Bölge Temsilcimiz Yaşar Çaylı ve Bölge Yönetim Kurulu üyelerimiz, bölgelerindeki işyerlerinde çalışan üyelerimize yaptıkları ziyaretleri
sürdürdü. Bu ziyaretler sırasında üyelerimize sendika çalışmaları hakkında
bilgi verilerek, onların sorunları ve beklentileri üzerinde fikir alışverişi
yapıldı.

SENDİKASI
Kastamonu

Kastamonu Bölge Temsilcimiz Abdullah Yılmaz ve Bölge Yönetim Kurulu
üyelerimiz, sorumluluk alanındaki işyerlerinde çalışan üyelerimize olan
ziyaretlerine devam etti. Bu ziyaretlerde, üyelerimize sendika çalışmaları
hakkında bilgi verilerek, onların soruları cevaplandırıldı.

Mersin

Mersin Şube Başkanımız Halim Taşkın ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz,
DSİ’nin Toplu Temel Atma Töreni için Mersin’e giden Orman ve Su İşleri
Bakanı Veysel Eroğlu’yu, bir grup üyemizle birlikte ve geçici işçilerimizin
kadro taleplerini içeren pankartlarla karşılayarak, 5620 Sayılı Kanun mağduriyetini bir kez daha hatırlattı.

Muğla

Muğla Şube Başkanımız Bilal Güçlü, bir grup geçici işçimizle birlikte,
Köyceğiz ilçesindeki açılış programı için gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Muğla milletvekilleri Hasan Özyer ve
Nihat Öztürk’e, 5620 Sayılı Kanun mağduru üyelerimiz için kadro talebimize
ilişkin bir dosya sundu.
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Konya

Konya Bölge Temsilcimiz Ali Serin ve Bölge Yönetim Kurulumuz, sorumluluk sahasındaki işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaretlere devam
etti. Ziyaretler sırasında, sendika çalışmaları hakkında üyelerimiz bilgilendirilerek, onların sorunları not edildi.

Mersin

Mersin Şube Başkanımız Halim Taşkın ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz,
bölgedeki işyerlerinde hizmet veren üyelerimize olan ziyaretlere devam
etti. Bu ziyaretlerde, üyelerimize sendika çalışmaları hakkında bilgi aktarılarak, onların görüş ve önerileri not edildi.

Sinop

Sinop Bölge Temsilcimiz Nermin Yılmaz ve Bölge Yönetim Kurulumuz,
muhatap oldukları işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretlerini
sürdürdü. Yapılan toplantılarda, sendika çalışmaları hakkında üyelerimize
bilgi verilerek, onların görüş ve önerileri alındı.
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GÖREV ŞEHİDİMİZİ TOPRAĞA VERDİK
Geçirdiği arazöz kazası sonucu vefat eden, Muğla Orman Bölge
Müdürlüğü’ne bağlı Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, Çine
Şefliği’nde çalışan üyemiz Mahmut Atalay, Çine ve Yozgat’ta düzenlenen cenaze törenlerinin ardından defnedildi.
Çine Orman İşletme Şefliği’ne bağlı ekipler, 30 Nisan 2016 tarihinde saat 19.40 sularında ALO 177’ye gelen bir ihbar doğrultusunda, Çine’nin Seferler Mahallesi Develiler mevkiinde çıkan
orman yangınını söndürmek üzere bölgeye gitti. Yangın mahalline
araçla ulaşılabilecek son noktaya kadar giden arazözde bulunan
ilk müdahale hortum tabanca işçileri araçtan indiler. Arazöz
operatörü Mahmut Atalay, yangına müdahale etmek için dönüş
manevrası yaptığı sırada, yol kenarının çökmesi sonucu aracın
hâkimiyetini kaybetti. Atalay, uçurumdan aşağıya yuvarlanarak
takla atan arazözde ağır yaralandı. Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Atalay, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak,
1 Mayıs 2016 günü vefat etti.
Mahmut Atalay’ın cenazesi, 1 Mayıs günü Çine Şefliği’nde
düzenlenen törenin ardından, memleketi Yozgat’a gönderildi ve
burada 2 Mayıs günü cenaze namazı kılındıktan sonra defnedildi.
Merhumun Çine ve Yozgat’taki cenaze töreni ve namazına; Genel
Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya, Genel Eğitim Sekreterimiz Mehmet Çelik, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Daire
Başkanı Mithat Ateş, Muğla Şube Başkanımız Bilal Güçlü, Amasya
Şube Başkanımız Ramazan Şahin, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü bürokratları, merhumun mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.
Aydın Orman İşletme Müdürlüğü’nde 2004 yılında göreve
başlayan Mahmut Atalay Karpuzlu, Akaçaova ve Çine şefliklerinde
arazöz şoförü olarak çalıştı. Atalay, evli ve üç çocuk babasıydı.
YEŞEREN olarak, merhum üyemize Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz.
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