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Devamı Sf.16’da

Kastamonu ve Sinop’taki sertifika törenlerinde ko-
nuşan Genel Başkanımız Settar Aslan, yürütülen ‘Or-
man İşçisi Yetiştirme Projesi’nin işsizlikle mücadelede 
bir ‘model’ geliştirdiğini söyledi.

GİMEP PROJESİ 
TAMAMLANDI

EROĞLU:“YANGIN 
MÜCADELESİNDE DESTAN 
YAZDIK”

“Türkiye’nin en genç, en dina-
mik sendikasının olağan genel ku-
rulu hayırlı olsun. 2008’de ku-
rulan Öz Orman-İş, 25 bini aşan 
üyesiyle en güçlü sendikalarımız-
dan birisi. Çünkü temelinde or-
man var.”

USLU: “KADRO SORUNUNU 
ÇÖZMEYE MECBURUZ”

“Orman yangınlarıyla mücade-
lede, teknoloji kadar, canı pahası-
na kendisini ateşin ortasına atan 
orman işçisinin geleceğini de dü-
şünmek zorundasınız.”

MAHMUT ARSLAN: “HAK-İŞ’Lİ 
OLMAK AYRICALIKTIR”

Arslan, bir tırtılın ancak kendi 
dinamikleriyle kozasından çıktı-
ğında kelebek olabildiğini anım-
satarak, HAK-İŞ’in örgütlenme 
ve sendikalaşma mücadelesinde-
ki başarının da kendi gücü ve di-
namiklerine dayanmasından kay-
naklandığını söyledi.

SETTAR ASLAN: “KADRO 
MÜJDESİ BEKLİYORUZ”

“Hükümetimiz, bir ay önce yüz-
binlerce insanımızı mutlu eden 
bir kararla, 4B statüsünde çalışan 
sözleşmeli memurlara kadro ver-
di. Şimdi 61. Hükümetimizden 
aynı müjdeyi, geçici orman işçile-
ri için de bekliyoruz.”

MUHTEŞEM GENEL KURUL

Devamı Sf.10’da

Öz Orman-İş Genel Merkez Yönetim Kurulunun 
güven tazelediği 2. Olağan Genel Kurul muhteşem 
bir atmosferde gerçekleşti. Genel Kurula; Orman ve 
Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, TBMM İdare Amiri 
Salim Uslu ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan 
da katıldı.

3. DÖNEM TİS’İMİZ HAYIRLI OLSUN
25 bin dolayındaki orman e-

mekçimizin 3. Dönem Toplu 
İş Sözleşmesi, Sendikamız Öz 
Orman-İş ile Orman ve Su İşle-
ri Bakanlığı ve TÜHİS arasında 
imzalandı.

Orman emekçisi, 3. Dö-
nem TİS ile ücret artışının 
yanında idarî konularda 
da önemli kazanımlar el-
de etti.

Devamı Sf.3’te
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aşyazıB

Settar ASLAN
Genel Başkan

Sendikamız Öz Orman-İş’in 2. Olağan Genel Kurulunu yaptık. Fev-
kalade güzel, olgun ve iyi organize edilmiş bir genel kurul oldu.

Her ne kadar ‘2. Olağan Genel Kurul’ olsa da, bir anlamda ilk ge-
nel kurulumuz niteliğini taşıyordu. Çünkü ilk genel kurulumuz, ‘kuru-
luş genel kurulu’ olduğundan, daha ziyade içe dönük ve yasal gerek-
leri yerine getirmeyi amaçlayan bir genel kurul olmuştu.

2. Genel Kurulumuz, hem 2008’den bu yanaki Öz Orman-İş döne-
mini, hem de bünyemize katılmış olan Tarım Orman-İş dönemini kap-
sayan bir değerlendirme zemini oldu.

Hak-İş ailesinde genel kurullar, sadece yasal gereklerin yerine geti-
rildiği toplantılar olmakla sınırlı kalmaz. Genel kurullarımız, hem geri-
ye dönük olarak yapılanların muhasebesinin gerçekleştiği, hem gele-
ceğe dönük ufkumuzun olgunlaştırıldığı, hem de ülke meselelerine ba-
kışımızın şekillendirildiği ciddi toplantılar olarak icra edilir. Nitekim 2. 
Olağan Genel Kurulumuz da bu nitelikleri taşıyan bir olgunluk içinde 
gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurulumuza, 27 bölge teşkilatımızı ve tüm ülke sathına yayı-
lan 25 bin dolayındaki üyemizi temsil eden 211 delegemiz ile delege 
olmayan teşkilat yöneticilerimiz katıldı. Bu arkadaşlarımız, gerek Ge-
nel Kurul oturumlarında, gerekse bu süreç içindeki sohbet konuşmala-
rı sırasında, üyelerimizin görüş ve beklentilerini dile getirme fırsatı bul-
dular.

Ayrıca, başta Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu, 
TBMM İdare Amirimiz, eski Genel Başkanımız Sayın Salim Uslu, 
Hak-İş Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan ve Orman Genel 
Müdürümüz Sayın Mustafa Kurtulmuşlu’nun yanısıra çok sayıda 
sendikacı, milletvekili ve bürokrat da Genel Kurulumuza katıldı. Buna 
ilişkin ayrıntılı bilgiler, ilgili haberde yer almaktadır.

Genel kurulumuz, üyelerimizin ve sendikamızın, politikadan ve bü-
rokrasiden beklentilerinin de dile getirilmesine sahne oldu. Başta ge-
çici statüde çalışan arkadaşlarımızın kadro beklentisi olmak üzere, çö-
züm bekleyen bazı sorunlarımızı bu vesileyle dile getirdik ve ilgililere 
bir kez daha hatırlattık. Taleplerimizin takipçisi olacağımız mesajını tek-
raren verdik.

Güven Tazeledik

Elbette genel kurullar, yönetimin güven tazelediği zemindir aynı za-
manda. Genel Yönetim Kurulumuz, hem geçmişe dönük faaliyetleri-
nin hesabını vermiş ve ibra edilmiş, hem de önümüzdeki 4 yıllık dö-
nem için güven tazelemiştir.

Tüm üyelerimizi temsil eden delegelerimiz, Yönetim Kurulumuza du-
yulan güveni teyit etmiş ve önümüzdeki dönem için de orman emekçi-
lerinin hak mücadelesini yeniden bizlere emanet etmiştir.

2. Olağan Genel Kurulumuz; iyi organize edilmiş olması, başta faali-
yet raporlarımız olmak üzere sunulan dokümanları, tam kadro katılım-

cıları, görselliği mükemmel olan icra-
sı ve gösterilen ilgi bakımlarından ‘tam 
not’ alan bir toplantı olmuştur. Orman 
işçileri ve onların temsilcileri, sendika-
larıyla birlikte ‘fark oluşturduklarını’ bir 
kez daha gösterme fırsatı bulmuştur.

Bunların ötesinde, Genel Kurulumuza katılan bütün arkadaşlarımızın 
gösterdiği olgunluk, meselelere vukufiyet ile birlik ve beraberlik, bizlere 
ve tüm camiamıza tam anlamıyla yakışmıştır. Bu bakımdan ben, tüm 
katılımcılarımızla birlikte, başta uzmanlarımız ve personelimiz olmak 
üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum.

2. Olağan Genel Kurulumuz, Öz Orman-İş Genel Yönetim Kurulu 
olarak bizim için ‘yeni ve güzel bir başlangıç’ anlamı da taşımakta-
dır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm çabamız, orman 
emekçileri ve onların ailelerinin daha fazla refah ve huzur içinde yaşa-
masına yönelik olacaktır.

Yüz Akıyla Tamamladık

Ağustos ayı itibarıyla, Kastamonu ve Sinop’ta yürüttüğümüz ‘Yeni-
likçi Eğitim Modülleriyle Orman İşçisi Yetiştirme Projesi’nde sona ge-
lindi. Proje kapsamında eğitim gören kursiyerlerimizin sertifikalarını 
4-5 Ağustos tarihlerinde düzenlediğimiz törenlerle takdim ettik.

Konunun ayrıntılarını, ilgili haberde okuyabilirsiniz. Şu kadarını söy-
lemek isterim ki; bu projeyi ‘yüz akıyla’ tamamlamış bulunuyoruz. 
100 kursiyer olarak hedeflenmesine rağmen, projeyi 127 kursiyerle ve 
tam bir başarıyla sonuçlandırdık.

Konunun önemi; sadece 127 genç orman emekçisi yetiştirilmiş ol-
masının ötesinde, bu konuda AB standartlarında bir model geliştiril-
miş olmasındadır. Proje sürecinde ürettiğimiz bilgi ve eğitim doküman-
ları, sendikamız tarafından kitap haline getirilecek ve eğitim sistemimi-
zin hizmetine sunulacaktır.

3. Dönem TİS

Öz Orman-İş olarak, 25 bin dolayındaki orman emekçimizin 3. Dö-
nem Toplu İş Sözleşmesini de imza altına aldık. TİS genel hatlarıyla, 
Konfederasyonumuz Hak-İş’in imzalamış olduğu Çerçeve Protokolu 
içerisinde şekillendi. Ancak toplu sözleşmemizi, orman emekçilerimize 
çeşitli konularda yeni kazanımlar da sağlayacak şekilde imzalamış bu-
lunuyoruz. Bu kazanımların ayrıntılarını, konuyla ilgili haberimizin içe-
riğinde bulacaksınız.

Bundan sonraki TİS’lerde hedefimiz, üyelerimize daha fazla haklar 
ve daha güzel imkânlar sağlamak olacaktır. 3. Dönem TİS’imizin tüm 
orman emekçilerimize, ailelerine, sendikamıza ve orman camiamıza 
hayırlı olmasını dilerim.

Sağlık, huzur ve mutlulukla kalın.

YENİ VE GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ

Sevgili orman işçileri,
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3. DÖNEM TİS’İMİZ HAYIRLI OLSUN
1 Ocak 2011 tarihinden 31 Aralık 

2012 tarihine kadar olan 2 yıllık sü-
reyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi-
nin imza töreni, 8 Eylül 2011 tarihin-
de gerçekleşti. Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı Toplantı Salonunda yapılan 
imza törenine, ülkemizin çeşitli illerin-
den gelen yüzlerce orman emekçimiz 
de büyük bir coşkuyla iştirak etti. İşçi-
lerimiz, 3. Dönem Toplu İş Sözleşme-
sinin kendileri için getirdiği yeni hak 
kazanımlarını, Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı bahçesinde davul-zurna eşli-
ğinde halay çekerek ve zeybek oyna-
yarak kutladı.

İşçilerimiz, imza törenine gelen Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fa-
ruk Çelik, Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu ve Hak-İş Genel Baş-
kanı Mahmut Arslan’ı zeybek oyna-
yarak ve alkışlarla karşıladı.

İmza törenine katılan üyelerimizin 
bir bölümü, salona sığmadığı için, tö-
reni salon dışındaki fuayeden izlemek 
durumunda kaldı. Törene, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Or-
man Genel Müdürlüğü’nden çok sayıda bürokrat ile Konfederasyonu-
muz Hak-İş’e bağlı kardeş sendikaların Ankara’daki yöneticileri ve çok 
sayıda medya temsilcisi de katıldı.

3. Dönem TİS İmza Törenimiz, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın 
okunmasıyla başladı. Daha sonra Genel Başkanımız Settar Aslan bir 
açış konuşması yaparak, Toplu İş Sözleşmesinin getirdiği haklarla ilgili 
bilgiler verdi. Settar Aslan ayrıca, orman işçilerimizin, başta kadro talebi 
olmak üzere çeşitli sorunlarını ve beklentilerini dile getirdi.

Törende daha sonra sırasıyla; TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, 
Orman Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuşlu, Hak-İş Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik birer konuşma yaptı.

Daha sonra 3. Dönem Toplu İş Sözleşmemiz; Kamu Toplu İş Sözleş-
melerinin Koordinasyonundan Sorumlu olan Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Faruk Çelik, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel Başkanımız Settar Aslan, 
Orman Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuşlu ve TÜHİS Genel Sekreteri 
Adnan Çiçek tarafından imzalandı.
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Öz Orman-İş Genel Başkanı 
Settar Aslan: “En İyi TİS’lerden 
Birini İmzaladık”
“Sendikacılık uzlaşmaya açık, tavizsiz ve kararlı bir mücadeleyi gerektirir. A-

ma bir o kadar da ne istediğini bilen, istediğini müzakere masasında iyi anla-
tabilen bir yeteneğe sahip olmayı da gerektirir.
Sendikacılık, çıkar çatışmasına değil dengeli ve makul bir karşılıklı yarar e-

sasına dayanmalıdır. İşçilerimizin hakkını almak kadar, aldıklarınızın karşılığı-
nı ödemek de vatandaş olmanın tabii bir sonucudur. Biz, bu sorumluluk anla-
yışıyla hareket ettik. Talep ettiğimiz haklar, anamızın ak sütü kadar helal ve o 
kadar da gerçekçi idi.
Biz dersimizi iyi çalıştık. Sorunları ayrıntılı ve net bir şekilde dile getirdik. Ma-

kul, çözüm odaklı ve samimi taleplerimiz aynı anlayışla karşılık buldu. Niha-
yet bir noktada buluştuk. 
Huzurlarınızda Orman ve Su İşleri Bakanımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanımıza, TUHİS yönetici ve uzmanlarına, Orman Genel Müdürüne, Ge-
nel Müdürlük ve ilgili bakanlıkların yönetici ve uzmanlarına bu sözleşmeye 
katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.
Bu sözleşmenin, başta üyelerimiz olmak üzere, ülkemize hayırlı olmasını di-

liyorum. Bu arada, bu sözleşmenin yürütülmesinde önemli katkıları olan, sen-
dikamız yöneticilerine ve uzmanlarına da teşekkür ediyorum.   
Bu sözleşme, mevcut şartlar içinde yapılan en iyi sözleşmelerin başında gel-

mektedir. Bu sözleşmenin en dikkate değer özelliklerinden biri de, orman işçi-
lerinin ülkemizin süsü, ciğeri ve ekonomimizin önemli bir değeri olan orman-
larımıza verdiği katkının biraz daha çok anlaşıldığını göstermesidir.
Sözlerimin burasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Faruk 

Çelik ve Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’ya, or-
man emekçilerinin bir talebini iletmek istiyorum. Bu talep, son derece haklı, 
makul ve insanî amaçlıdır. Hükümetimiz tarafından, 2007 yılında 218 bin ka-
mu işçisi ile birlikte, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 13 bin geçi-
ci işçimize de kadro verildi. Başta Sayın Başbakanımız olmak üzere, Hüküme-

timize bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Ancak o tarih-
te şartları oluşmadığından dolayı 1.500 işçimiz kadro a-
lamamıştı. Bugün bu rakam 6.500’ü aşmıştır.
Taktir edersiniz ki, orman işçiliği zor bir işçiliktir. Yan-

gın bir savaş halidir. Bu işler, yarın işe gelip gelemeye-
ceğinden emin olamayan geçici, mevsimlik veya taşe-
ron işçileriyle yürütülemez. İşin garip tarafı, işimiz sü-
rekli, işçimiz ise geçicidir. Orman işçiliği bir pancar işçi-
liği, tütün işçiliği gibi görülmemelidir. O işlerdeki ürün-
lerin süresi en fazla 3 aydır. 3 ay sonra, isteseniz de işle-
yecek ürün bulamazsınız. Maalesef orman işleri de bu 
işler gibi değerlendirilmektedir. Orman işçiliği bu algı-
nın dışına çıkarılarak ve işin sürekliliği de dikkate alına-
rak, bu işleri yapan işçilerimiz yılın 12 ayında, kadrolu 
olarak istihdam edilmelidir.
Orman emekçilerimizin bu haklı ve yerinde talepleri-

nin, Hükümet ve Parlamento nezdinde karşılık bulma-
sı ve hayata geçirilmesi için, geçmişteki hizmetleriyle iz 
bırakan bakanlarımız Sayın Faruk Çelik ve Sayın Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu’ya gereğini arz ediyorum.
3. Dönem toplu iş sözleşmesinin tekrar hayırlı olması-

nı diliyor, saygılar sunuyorum.”
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“Orman işçilerimiz ve 
Öz Orman-İş Sendikamız, 
emek mücadelemizde her 
zaman görevlerini yapmış-
lardır. Onları tebrik ediyo-
rum. Hak-İş’in, sendikamı-

zın ve işçilerimizin özverili gayretleriyle önemli başarılara imza attık. Bugün 
artık bir aylık, iki aylık çalışma sürelerini unuttuk, 6 ay çalışan işçilerimizin 
kadrosunu konuşuyoruz. Dahası, taşeron uygulamasının nasıl kaldırılacağı-
nı konuşuyoruz.

Hak-İş’in en genç sendikalarından olan Öz Orman-İş, Türkiye’nin en 
önemli sendikalarından biri olmuştur. Öz Orman-İş’i bu noktaya taşıyan, 
tüm emeği geçenleri kutluyorum. Orman ve Su İşleri Bakanımıza da teşek-
kür ediyorum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın, çalışma mevzuatıyla ilgili daha 
önceki bakanlığı döneminde başlattığı düzenlemeleri bu dönemde yeniden 

gündeme getirmesinden dolayı mutluyuz. 12 Eylül döneminin dayattığı bu 
mevzuatı değiştirmenin zamanı gelmiştir. Biz bu noktada üzerimize yapa-
cağız.”

“Bu yıl, 200 bin işçinin TİS’ini mutlu 
bir şekilde sonuçlandırdık. Sosyal ba-
rışı bozmadan TİS’leri imzalama aşa-
masına geldik. Çerçeve Protokolu çer-
çevesinde, TİS’lerin büyük çoğunlu-
ğunu tamamlamış bulunuyoruz. Ka-
mudaki TİS’lerde, her dönem olduğu 
gibi, enflasyonun üzerinde ücret artışı 
sağladık. Bunu özellikle belirtmek isti-
yorum. Kamuda imzaladığımız TİS’ler, 
özel sektördeki TİS’lerin üzerinde mali 
hükümler ifade etmektedir. Orman iş-
çisinin adeta bayramı niteliğinde olan 
bu Toplu İş Sözleşmesinin hayırlara 
vesile olmasını diliyorum.”

TÜHİS Genel Sekreteri 
Adnan Çiçek:
“Enflasyonun Üzerinde 
Artış Sağladık”

“Benim Orman Teşkilatında göreve başladığım za-
man, işçilerimizin sendikal ve sosyal hakları bulunmu-
yordu. Hiç bir sosyal güvenceleri yoktu. Bugün hamdol-
sun, Türkiye’nin her tarafında, tüm sosyal hakları sağlan-
mış mutlu işçilerimizin haklarını güvence altına alan bir 
sözleşmenin imzası için burada bulunuyoruz. Bir aile bü-
tünlüğü içerisinde bir hak ve menfaat paylaşımı yaptık. 
İmkânlarımız sağladığı en iyi maaşı verdik. Bu güzel so-
nucun alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum.” 

Orman Genel Müdürü 
Mustafa Kurtulmuşlu:
“İmkânlarımızın En İyisini Verdik”

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan:
“Orman İşçilerimizi ve Sendikamızı Tebrik Ediyorum”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu:
“Başarımız, Dünya Ormancılık Zirvesi’ni Türkiye’ye Getirdi”

“25 bin işçimizin TİS mutluluğunu yaşıyoruz. Ormanlarımız, en önem-
li tabii kaynaklarımız. Türkiye bu konuda çok büyük mesafe katetti. Bun-
da emeği geçen, başta işçilerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.

Türkiye’deki başarılı ağaçlandırma ve yangın mücadelesi, tüm dünyanın 
dikkatini çekti. Bundan dolayı, daha önce 9 kez New York’ta yapılan Dünya 
Ormancılık Zirvesi’nin 10’uncusunun Türkiye’de yapılması için oybirliğiyle 
karar alındı. Dünya Ormancılık Zirvesi, 2013’te, ilk defa New York dışında, 
Türkiye’de yapılacak. Bunu, yapılan çalışmalara borçluyuz.

Orman yangınlarıyla mücadelede, orman işçimizin ne büyük fedakârlıklarla 
çaba gösterdiğini biliyorum. Yangınla mücadelede, Türkiye dünya lideri-
dir. Sadece ülkemizdeki yangınları söndürmekle kalmıyoruz; İsrail’den 
Rusya’ya, Arnavutluk’tan Yunanistan’a, Gürcistan’a ve Suriye’ye kadar pek 
çok yangını söndürdük. Bu alanda yüksek bir teknolojiye sahibiz. Sendika-
mızla birlikte bir mutabakata vardık. Birlikte çalışacağız, beraber başaraca-
ğız. Dünya ormancılığında kesin olarak lider olacağız. 2015 yılında dünya 
ormancılığında ilk 10’a, 2023’te de ilk 7’ye girmeyi hedefliyoruz. Orman 
Teşkilatımız, yeniden yapılanmayla birlikte çok daha güçlü bir idare hali-
ne geldi.

Öz Orman-İş Başkanımız, sözleşmenin ayrıntıları hakkında bilgi verdi. Hem 
ücretlerde enflasyon üzerinde artış sağladık, hem de yeni sosyal imkânlarla, 

işçimize değer verdiğimizi gösterdik. Bizim anlayışımız, işçinin hakkını, al-
nının teri kurumadan vermektir. 3. Dönem Toplu İş Sözleşmemizin bütün 
işçilerimiz ve Orman Teşkilatımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
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“Çerçeve anlaşmasını konfederasyonlarımızla yaptığımız bu toplu iş söz-
leşmelerinde, ücretleri enflasyonun altında bırakmayacak şekilde zamlar 
verdik. Sosyal yardımlarda ortalama 61 TL artış sağladık. 

İktidarların görevi insanların refahını artırmak ve mutlu etmektir. Bizim de 
amacımız, bu doğrultuda devlet imkânlarını en rasyonel şekilde kullanmak-
tır. Bu sözleşme döneminde, eldeki imkânları kullanarak, hiç bir gürültüye-
patırtıya meydan vermeden, masadan uzlaşmayla kalktık. Sizler çalışıyor, 
alınteri döküyorsunuz, biz de bunun karşılığı olduğu için veriyoruz. Yoksa 
bu bir lütuf değil. Ama bir ülkede kötü bir yönetim olursa, bunun ülkeye ve 
emekçiye vereceği hiç bir şey olmaz, tam tersine alır götürür. İktidar olarak 
genel yaklaşımımız, az ücret alana çok zam vermektir. Düşük ücret alanlara 
seyyanen ciddi artışlar sağladık.

Çalışma hayatındaki sorunları, uzlaşmayla çözeceğimize inanıyoruz; ça-
tışmayla değil... İşletme için, işçi de işveren de vazgeçilmezdir. Taraflar bir-
birini yok etmeye çalışırsa, aslında kendini yok etmiş olur. 

Çalışma hayatımızın önemli meseleleri var. Alt işveren dediğimiz taşeron 
uygulaması, bugün çalışma hayatımızın önemli bir sorunudur. Kıdem taz-
minatı konusunu, kimseyi hak kaybına uğratmadan çözmeyi hedefliyoruz. 
İhtilal anayasasının ürünü olarak karşımızda duran sendikal 
mevzuatın değiştirilmesiyle ilgili çalışmalarımız son aşama-
ya gelmiş bulunuyor. İnşallah yeni yıla girmeden, 2821 ve 
2822 sayılı kanunları değiştirip, sizleri yeni bir çalışma mev-
zuatıyla buluşturacağız.

Önümüzdeki dönemde, ‘Toplum Yararına Çalışma’ adı al-
tında ciddi bir istihdam gerçekleştireceğiz. İstihdam edeceği-
miz çalışanların ana görevlerinden birisi, Türkiye’nin yeşer-
tilmesi olacak. Türkiye’yi bir baştan diğerine ağaçlandırmak 
için hep birlikte seferber olacağız. 

Sizlerden gelen taleplere kapımız açık. Onları değerlendireceğiz, 
Türkiye’nin imkânlarıyla, şartlarıyla, mevzuatıyla buluşturup, mümkün 
mertebe bunların çözümü için irade ortaya koyacağımızdan endişeniz ol-
masın.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik:
“Lütuf Değil, Hakkınızı Veriyoruz” 
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3. Dönem Toplu İş Sözleşmemizin getirdiği yeni haklar ve uygulama e-
sasları konusunda, tüm teşkilat yöneticilerimize yönelik ‘TİS Bilgilendir-
me Toplantısı’ Ankara’da yapıldı.
8 Eylül 2011 tarihinde gerçekleştirilen TİS Bilgilendirme Toplantısına; 

Genel Başkanımız Settar Aslan, Genel Sekreterimiz Bayram Ayaz, Genel 
Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızıl-
kaya, Genel Eğitim Sekreterimiz Mustafa Çınar ve Genel Mevzuat ve A-
raştırma Sekreterimiz Mehmet Çelik ile 27 Şube Başkanı ve Bölge Tem-
silcimiz, şube ve bölge yönetim kurulu üyelerimiz ile sendikamız uzman-
ları katıldı.
TİS Bilgilendirme Toplantısında, Öz Orman-İş Genel Başkan Danışmanı 

Avukat Semih Temiz, 3. Dönem TİS’in getirdiği yeni hükümler, ücret zam-
ları, sosyal ve idarî iyileştirmeler ile bunların nasıl uygulanacağı konusun-
da, Genel Merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerimize ayrıntılı bilgiler verdi.

TİS BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Öz Orman-İş ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve TÜHİS arasında 
imzalanan 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, 25 bin dolayındaki orman 
emekçilerimizin ücret ve yan ödemelerine getirdiği artışların yanında, 
sosyal haklarda da önemli iyileştirmeler sağlıyor.

1 Ocak 2011 ile 31 Aralık 2012 tarihleri arasındaki 2 yıllık dönemi kap-
sayan 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesiyle; öncelikle 1.000 TL’nin altın-
daki aylık ücretlere, 1.200 TL’yi geçmemek üzere 150 TL iyileştirme ya-
pıldı. 1.001-1.200 TL arasındaki aylık ücretlere, 1.290 TL’yi geçmemek 
üzere 130 TL iyileştirme yapıldı. 1.201-1.425 TL arasındaki ücretlere 
ise, 1.425 TL’yi geçmemek üzere 100 TL iyileştirme yapıldı.

Bu taban iyileştirmelerinin ardından oluşan ücret rakamlarına; sözleş-
menin ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 4, üçüncü 6 ayı için 
yüzde 3 ve dördüncü 6 ayı için de yüzde 3 oranında zam uygulanacak. 
Ancak, sözleşmenin üçüncü 6 aylık diliminde enflasyon oranı yüzde 3’ü 
aşarsa, aşan kısım dördüncü 6 aylık dilimdeki ücretlere yansıtılacak.

Herhangi bir dönemde işe giren işçilerin ücretleri, ilgili dönemde ve 
pozisyonda belirlenen işe giriş ücretinin altında kalmayacak.

Yüksek Okul Mezunları, ‘Bakanlık Oluru’ ile düzeltilen ücretlerinin 
üzerine, toplu iş sözleşmesiyle getirilen zamları alacak.

Sosyal Yardım Ödemesi, sözleşmenin ilk yılı için brüt 145 TL oldu. Bu 
rakam, TİS’in ikinci yılında da 6 aylık dilimler içinde yüzde 3+3 şeklin-
de artırılacak.

Doğum Yardımı, 1. yıl ilk 6 ay 41.85 TL, ikinci 6 ay 43.52 TL olacak. 2. 
yıl için de yüzde 3+3 zam uygulanacak.

Evlenme Yardımı, 1. yıl ilk 6 ay 83.72 TL, ikinci 6 ay 87.07 TL olacak. 
2. yıl için de yüzde 3+3 zam uygulanacak.

Maluliyet ve Ölüm Yardımı; ölen işçi için ilk 6 ay 209.29 TL, ikinci 6 ay 
217.66 TL, işçinin eş, çocuk ve ana babası için 125.60 TL ve 130.62 TL, 
iş kazasında ölüm halinde ise 334.86 ve 348.25 TL oldu.

Yemek Yardımı, ilk 6 ay günlük 4.16 TL,  ikinci 6 ay günlük 4.33 TL 
oldu. Üçüncü ve dördüncü 6 aylar için de yüzde 3+3 zam uygulanacak. 
Bu arada,  üç öğün yemek parası alan işçilerin kapsamı, ‘Geçici Görev 
Yolluğu’ almayan ve 24 saatini ikametgâhı dışında geçiren tüm işçiler 
olarak genişletildi.

Giyim Yardımı, kadrolu İşçilere ilk 6 ay 83.72 TL ve ikinci 6 ay 87.07 
TL; mevsimlik işçilere ise 41.85 TL ve 43.52 TL olarak ödenecek. Söz-
leşmenin ikinci yılı için de yüzde 3+3 zam uygulanacak. Ayrıca, söz-
leşmeye ilave edilen Geçici 3. Madde ile Ek 5 cetvelde bulunan sosyal 
içerikli ‘Meşin gocuk, ayakkabı, kışlık elbise, yazlık elbise, meşin ceket 

ile papyon-kravat’ gibi giyim eşyalarının fiyatlarının tüm işçiler için 3 ay 
içinde belirlenmesi kararlaştırıldı.

Kar Mücadele Zammı, ilk 6 ay 1.24 TL/gün ve ikinci 6 ay 1.29 TL/gün 
oldu. Sözleşmenin ikinci yılı için de yüzde 3+3 zam uygulanacak.

Yıpranma Tazminatı ve Yangınla Mücadele Primi, ilk 6 ay 24.98 TL/
Ay, ikinci 6 ay 25.98 TL/Ay oldu. İkinci yıl zamları ise yüzde 3+3 olacak. 
Ayrıca, günlük mesaiye tabi olmadan çalışan tüm bekçilerin de bu taz-
minattan faydalanması imkânı getirildi. 

Yangın Tazminatının kapsamı, anız veya ev yangınlarına müdahaleyi 
de kapsayacak şekilde genişletildi. Yangın Tazminatı, ilk 6 ay 4.17 TL/
gün ve ikinci 6 ay 4.34 TL/Ay oldu. Bu rakamlar, ikinci yılda yüzde 3+3 
zamlanacak.

Teşvik Primleri, ilk yılda yüzde 4+4 ve ikinci yılda yüzde 3+3 zamlan-
dı.

Ağır İşlerde Çalışma Primi; ilgili maddenin (a) fıkrası, ‘her türlü kepçe 
operatörlerini’ kapsayacak şekilde genişletildi ve ödenecek miktar ilk 6 
ay 10.42 TL/gün ve ikinci 6 ay 10.84 TL/gün oldu. (b) fıkrası, arazöz-
lerde çalışan 2. Şoförleri de kapsama aldı ve ödenecek miktar ilk 6 ay 
7.30 TL/gün ve ikinci 6 ay 7.59 TL/gün oldu. Ayrıca kepçe operatörleri 
ve arazöz şoförleri dışındaki araç şoförleri ile atölyelerde çalışan usta 
ve yardımcıları, laboratuarlarda çalışan işçiler, SGK ve Maliyeye karşı 
cezai sorumluluk taşıyan sosyal işler elemanı olarak çalışan işçiler’de 
fiilen çalışılan gün başına ilk 6 ay için 1,00 TL , ikinci 6 ay için 1,04 TL 
prim alacak. Bu rakamlar, sözleşmenin ikinci yılında yüzde 3+3 zamla-
nacak.

3. Dönem TİS ile bazı idarî konularda da iyileştirmeler sağlandı. Buna 
göre;

İşçi sayısının 50’nin üstünde olup olmamasına bakılmaksızın bütün 
İşletme Müdürlüklerinde Temsilcilik odası açılabilir hale getirildi.

Yangınla mücadele amacıyla ilk müdahale ekip binalarında 24 saat 
görevde kalan işçilerin 1,5 günlük hafta tatili sözleşme hükmü haline 
getirildi. Ayrıca görevde kaldıkları sürece ek görev verilerek çalıştırıl-
maları engellendi.
İş Sözleşmesi devam eden işçilerden yüksekokul kazananların, oku-

la kayıt yaptırmak şartıyla, okulun bulunduğu bir işyerine nakledilebile-
ceği hüküm altına alındı.

 Refakat izni, ‘bakmakla yükümlü olunan anne ve baba’ için genişle-
tildi. Ayrıca, üç gün olan bu izin süresi ‘üç iş günü’ olarak değiştirildi.

Ücretsiz Mazeret İzni süresi ise 60 günden 90 güne çıkarıldı.

3. DÖNEM TİS’İN GETİRDİKLERİ
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Konfederasyonumuz Hak-İş’e bağlı Öz Tarım-İş’in, sendi-
kamıza iltihakının ardından Öz Orman-İş ailesinin mensubu 
olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul 
Ağaç A.Ş.’de çalışan işçilerimiz ile Tarım Reformu Genel Mü-
dürlüğü ve bağlı Bölge Müdürlükleri bünyesinde çalışan işçi-
lerimizin Toplu İş Sözleşmeleri de, sendikamız tarafından im-
zalandı.

İstanbul Ağaç A.Ş.’de çalışan üyelerimizin 3. Dönem Toplu 
İş Sözleşmesi, işveren sendikası MİKSEN ile Öz Orman-İş ara-
sında 25 Ağustos 2011 tarihinde İstanbul’da imzalandı. TİS 
imzaları; Öz Orman-İş adına Genel Eğitim Sekreteri Musta-
fa Çınar ile Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, MİK-
SEN adına Genel Sekreter Rahmi Cıbıroğlu ve İstanbul Ağaç 
A.Ş. Genel Müdürü Eyüp Karahan tarafından atıldı.

Toplu İş Sözleşmesiyle, İstanbul Ağaç’ta çalışan üyelerimi-
zin ücretlerine enflasyonun hayli üzerinde ücret ve yan öde-
me artışları sağlanırken, sosyal haklar ve idarî konularda da 
önemli iyileştirmeler elde edildi.

Tarım Reformu Sözleşmesi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Tarım Refor-

mu Genel Müdürlüğü ile bağlı Bölge Müdürlükleri bünyesin-
de çalışan üyelerimizin yeni Toplu İş Sözleşmesi de 26 Ağus-
tos 2011 tarihinde Ankara’da imzalandı. TİS imzaları; Öz 
Orman-İş adına Genel Mali Sekreter Ali Bilgin ve Genel Baş-
kan Yardımcısı Mustafa Toruntay, işveren sendikası TÜHİS 
adına Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Özgürsoy ve Uzman 
Hasan Yılmaz ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Perso-
nel Genel Müdürü Mevlüt Bulut tarafından atıldı.

Toplu İş Sözleşmesiyle, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
bünyesinde çalışan üyelerimizin ücret ve yan ödemelerine, 
Hak-İş ile Hükümet arasında imzalanan Çerçeve Protokolun-
da öngörülen zamlar yapıldı.

ÖZ ORMAN-İŞ 
ÜYESİ

Diğer Sendika  
Üyesi

30 Yıllık İşçi

Çıplak Yevmiye 82,33 70,08

Çıplak Aylık 2469,9 2102,4

Giydirilmiş Brüt 3220,96 2494,53

Giydirilmiş Net 2241,43 1731,8

25 Yıllık İşçi

Çıplak Yevmiye 79,66 69,75

Çıplak Aylık 2389,80 2092,5

Giydirilmiş Brüt 3140,86 2484,63

Giydirilmiş Net 2186,37 1724,99

20 Yıllık İşçi

Çıplak Yevmiye 77,33 69,41

Çıplak Aylık 2319,9 2082,3

Giydirilmiş Brüt 3070,96 2473,15

Giydirilmiş Net 2138,3 1717,07

15 Yıllık İşçi

Çıplak Yevmiye 73,34 68,71
Çıplak Aylık 2200,20 2061,3

Giydirilmiş Brüt 2951,26 2450,8

Giydirilmiş Net 2056 1701,66

10  Yıllık İşçi

Çıplak Yevmiye 69,09 67,23

Çıplak Aylık 2072,7 2016,9

Giydirilmiş Brüt 2823,76 2403,56

Giydirilmiş Net 1968,34 1669,1

Öz Orman-İş Üyeleri İle 
Tarım İl Müdürlüğü İşçilernin 

Ücret Karşılaştırmaları (Ağustos 2011-TL) İSTANBUL AĞAÇ A.Ş. 
ve 
TARIM REFORMU 
TİS’LERİMİZ TAMAM
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ANILARINI YAZAN ORMANCILAR ÖDÜLLERİNİ ALDI
Sendikamız Öz Orman-İş’in Ankara Orman 

Bölge Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği ‘Or-
mancılar Anılarını Yazıyor’ konulu yarışmada 
dereceye giden ormancılar, ödüllerini aldı.
Ormancılar Anılarını Yazıyor konulu edebî 

yarışmaya, Türkiye’nin dört bir yanından yüz-
lerce orman işçisi katılmıştı. Öz Orman-İş 
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Zeki Sun-
gur Kızılkaya’nın da içinde yer aldığı 7 kişi-
lik jüri tarafından yapılan değerlendirme so-
nucunda, birincilik ödülünü, ‘Yeşil İçin Can 
Verenler’ adlı eseriyle Aydın Orman İşletme 
Müdürlüğü’nde çalışan işçimiz Ahmet Akar 
kazanmıştı. Kütahya’dan orman muhafaza me-
muru Mehmet Kahraman ‘Ormancı Hatırası’ 
adlı eseriyle ikinciliği, Kütahya’dan orman mu-
hafaza memuru İsa Kahraman ‘O Eşek Senin 
Olsaydı’ adlı eseriyle üçüncülüğü, Manisa’dan 
personel şefi Ayşenur Durgun ‘Dağları Bekler-
ken’ adlı eseriyle dördüncülüğü ve Adana’dan 
orman yüksek mühendisi Kazım Tatlı da ‘İla-
dine Bağlıyım’ adlı eseriyle beşinciliği kazan-
mıştı. Yaşatılan Anı Ödüllerine ise; ‘OGEM 
Vakfı Böyle Kuruldu’ adlı eseriyle Ankara’dan 
orman yüksek mühendisi Abdurrahman Sağ-
kaya ve ‘İki Damla Gözyaşı’ adlı eseriyle yi-
ne Ankara’dan orman yüksek mühendisi Yunus 

Ensari layık görülmüştü. Yarışmaya katılan e-
serler, Öz Orman-İş tarafından, ‘Ormancılar A-
nılarını Yazıyor’ adıyla kitap haline getirilmiş 
ve yayınlanmıştı.
Yarışmanın ödülleri, Öz Orman-İş ile Orman 

ve Su İşleri Bakanlığı ve TÜHİS arasındaki 3. 
Dönem TİS İmza Töreni sırasında sahiplerini 
buldu. Ödülleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar As-
lan, Orman Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuş-
lu, TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek ve An-
kara Orman Bölge Müdürü Sıtkı Küçüköz tak-
dim etti. Mazereti dolayısıyla törene katılama-
yan ödül sahiplerinin ödülleri de, kendilerine u-
laştırılmak üzere sendikamız yöneticileri tara-
fından teslim alındı.
Yarışmada birincilik ödülü olarak dizüstü bil-

gisayar, ikincilik ödülü olarak masaüstü bilgi-
sayar, üçüncülük ödülü olarak sayısal video ka-
mera, dördüncülük, beşincilik ve yaşatılan anı 
ödülü olarak da sayısal fotoğraf makinası ve-
rildi. Ayrıca, yarışmada dereceye giren orman-
cılara, Öz Orman-İş adına birer plaket de tak-
dim edildi.

Yarışma ikincisi Mehmet Kahraman, ö-
dülünü Orman ve Su İşleri Bakanı Vey-
sel Eroğlu’nun elinden aldı.

Yarışma üçüncüsü İsa Kahraman’ın ö-
dülünü Hak-İş Genel Başkanı Mahmut 
Arslan verdi.

Genel Başkanımız Settar Aslan tarafın-
dan takdim edilen, yarışma dördüncüsü 
Ayşenur Durgun’un ödülünü, vekâleten 
İzmir Şube Başkanımız Hamiyet Boya-
cı teslim aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fa-
ruk Çelik tarafından takdim edilen birin-
cilik ödülünü, Ahmet Akar adına Muğla 
Şube Başkanımız Bilal güçlü aldı.

Yarışma beşincisi Kâzım Tatlı, ödü-
lünü Orman Genel Müdürü Mustafa 
Kurtulmuşlu’dan aldı.

TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek’in 
verdiği Yaşatılan Anı Ödülünü kazanan Ab-
durrahman Sağkaya’nın ödülünü, vekâleten 
Genel Eğitim Sekreterimiz Mustafa Çınar 
teslim aldı.
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 Öz Orman-İş 2. Olağan Genel Kurulu 9-10 
Temmuz 2011 tarihlerinde Ankara’daki Bil-
kent Otel’de yapıldı.

Genel Kurula; Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu, TBMM İdare Amiri ve AK Par-
ti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Hak-İş Ge-
nel Başkanı Mahmut Arslan, Adana Milletve-
kili Fatoş Gürkan, Elazığ Milletvekili Sermin 
Balık, Tokat Milletvekili Şükrü Ayalan, Anka-
ra Milletvekili Tülay Selamoğlu, Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahir 
Küçük, Orman Genel Müdürü Mustafa Kur-
tulmuşlu, Ağaçlandırma Genel Müdürü Ha-
nifi Avcı, SP Genel Başkan Yardımcısı Latif 
Öztek, BBP Genel Başkan Yardımcısı Sela-
hattin Şenliler, Adana Orman Bölge Müdü-
rü Ata Kahya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Ankara Bölge Müdürü Fedai Erdoğan, HAK-İŞ Genel 
Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, HAK-İŞ Genel Sekreteri 
H. Ferudun Tankut, HAK-İŞ Genel Mali Sekreteri Şenel Oğuz, 
HAK-İŞ Genel Teşkilat Sekreteri Mehmet Şahin, Toç Bir-Sen 
Genel Başkanı Günay Kaya, Öz İplik-İş Genel Başkanı Murat 
İnanç, Oleyis Genel Başkanı Enver Öktem, Öz Ağaç-İş Genel 
Başkanı Eyüp Karadereli, Kıbrıs Türk Kamu-Sen Genel Başkanı 
Mehmet Özkardaş, Birlik Orman-İş Genel Başkanı Malik Demi-
ral ve Öz Büro İş Genel Başkanı Muharrem Özkaya başta olmak 
üzere çok sayıda misafir katıldı.

Yoğun programları dolayısıyla Genel Kurula katılamayan 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, birer kutla-
ma telgrafı gönderdi.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç’ın Divan 
Başkanlığını yaptığı Genel Kurulda, Divan Üyeliklerini de Öz 
Orman-İş Genel Mali Sekreteri Ali Bilgin, Oleyis Genel Mali Sek-
reteri Vedat Böke ile delegelerden Emine Öztürk ve Zühal Se-
vindi yaptı.

Genel Kurulda, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ge-
nel Başkanımız Settar Aslan, TBMM İdare Amiri Salim Uslu, 
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, SP Genel Başkan Yar-
dımcısı Latif Öztek, Toç Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya, 
Kıbrıs Türk Kamu-Sen Genel Başkanı Mehmet Özkardaş, İz-
mir Şube Başkanı Hamiyet Boyacı, Adapazarı Bölge Temsilci-
si Adem Öz ve Kütahya Bölge Temsilcisi Doğan Cebeci birer ko-
nuşma yaptı.

Genel Kurulun ikinci gününde seçimler yapıldı. Yapılan seçim-
lerde, Genel Başkan Settar Aslan’ın listesi ilk turda seçildi. Ge-
nel Başkan Settar Aslan, geçerli 200 oyun tamamını alıp güven 
tazelerken, Yönetim Kurulu asil üyeliklerine de Bayram Ayaz, 
Ali Bilgin, Zeki Sungur Kızılkaya, Mustafa Çınar ve Mehmet Çe-
lik seçildi.

Öz Orman-İş 2. Olağan Genel Kurulu; hazırlanışı, görselliği, 
icrası ve katılımcılarıyla muhteşem bir bütünlük ve uyum için-
de gerçekleşti.

MUHTEŞEM GENEL KURUL
Sf. 1’den Devam
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MUHTEŞEM GENEL KURUL
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Genel 

Başkanı Settar Aslan, geçici statüde çalışan orman işçile-
ri için Hükümetten kadro müjdesi beklediklerini söyledi.

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, 2. Olağan Ge-
nel Kurulu açış konuşmasında, Hak-İş geleneğinde sen-
dikacılığın, ‘sosyal sorumluluk temeli üzerinde yükselen 
bir uğraş’ olduğunu belirterek,  “İşçi kuruluşları, ülkelerin-
de ve yaşadıkları dünyada olup bitenlere karşı kayıtsız ka-
lamazlar. Büyük bir dikkatle gelişmeleri takip edebilmeli, 
değişimlerin seyrini, yönünü ve dinamiklerini görüp, yo-
rumlama çabası içinde olmalıdırlar.” dedi.

Türkiye’nin değişmek, gelişmek, yenilenmek, kabuğu-
nu kırmak ve gerçek bir demokratik yönetim istediğini 
anlatan Settar Aslan, şunları söyledi:

“Toplum, devlet ve millet arasındaki uçurumun derin-
leşmesine yol açacak korku ve vehimlerden, sanal teh-
ditlerle yolunun kesilmesinden kurtulmak istiyor. Türkiye 
boynunda bir esaret halkası gibi duran az gelişmişliğin la-
netli çemberini kırıp, yeni ufuklara açılmak istiyor. Halkı-
mız; üçüncü dünya ülkelerine has eksikli, ayıplı ve sınırlı 
demokrasiyle yetinmek istemiyor.

Milletimiz, toplumuna yabancılaşmış, sözde seçkinle-
rin seçkinci düzenini, millet iradesine gem vurmaya çalı-
şan bürokratik egemenliği, kayıtsız şartsız millete ait olan 
milli egemenlik üzerinde kurulan vesayet düzenini tarihe 
gömmek istiyor.  

Bu toprakların insanları, birbiri ile hatta kendi kendisi ile 
çatışmaktan bıktı, usandı... Alevi-Sünni, sağcı-solcu, Türk-
Kürt, ilerici-gerici, laik-antilaik gibi ayrımcılıklara ve bu ay-
rımcılıklar üzerine kurulmuş, örtülü iç savaşlara artık bir 
son verildiğini görmek istiyor.

Türkiye, üzerindeki lüzumsuz ağırlıkları, safraları, aya-
ğındaki prangaları attıkça, gerçek gücü, potansiyeli ve 
kimliği ortaya çıkmıştır. Fransız Heykeltıraş Rodin’e atfe-
dilen güzel sözdeki gibi; Kayanın fazlasını atınca, heykel 
ortaya çıkmıştır.

Türkiye’nin her zaman bir ‘Kızılelma’sı olmuştur. Mille-
timiz, yıllardır kendisine unutturulan Kızılelmasını hatırla-
maya başlamıştır. Yeni bir millî heyecanla, yeni bir istikba-
le, yeni ufuklara açılmak arzusu içinde… Türkiye; kendisi-
ne giydirilen deli gömleğinden kurtulmak, yeni ve büyük 
bir uzlaşmayla tarih sahnesindeki yerini almak istiyor.” 

“VİCDANSIZ DENGE SARSILIYOR”

Genel Başkan Settar Aslan, dünyanın 2008’den beri ya-
şadığı küresel krize ve Ortadoğu’da yaşanan isyan hare-
ketlerine de dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Bütün dünyada yaşanan gerginlik ve çatışmalar, bir 
medeniyet krizine işaret ediyor. 200 yıldır bütün insan-
lık, dünya nüfusunun yüzde 15’lik bir kesiminin refahı uğ-
runa çok ağır bedeller ödedi. Asya’nın, Afrika’nın, Güney 
Amerika’nın kaynaklarını yağmalayanların kurduğu in-
safsız, insansız, vicdansız denge sarsılıyor.

Ekonomik krize giren ülkeler; işten çıkarmalarla, sosyal 
devlet niteliklerinden vazgeçerek, vergileri artırarak, ya-
tırımları azaltarak, sendikal hak ve özgürlükleri kısıtlaya-

rak, borçlarını ve bütçe açıklarını kapatmaya çalı-
şıyorlar. Bu tedbirler, krizi derinleştirmekten başka 
bir işe yaramaz. ABD, İngiltere, İspanya, Portekiz, 
Yunanistan gibi çok sayıda ülkede sendikalar, eko-
nomik krizi aşmak için alınan tedbirlere karşı, he-
men hemen her gün sokaklara dökülüyor. 

Buna karşılık Türkiye; Avrupa, Ortadoğu, Afri-
ka ve Asya ülkeleri ile kıyaslandığında oldukça iyi 
bir durumda görünüyor. Bu yüzden Türkiye, baş-
ta kardeş Kıbrıs ve Türk Cumhuriyetleri olmak üze-
re bütün İslam dünyası ve insanlığın gelişmesinin 
önündeki engelleri kaldırmak, kalkınma hamlelerine des-
tek vermek gibi tarihî bir yükümlülük altındadır. Özellikle 
Kıbrıs Türkiye’nin tarihle imtihanıdır.

Türkiye; bütün dünyayı kuşatan bu vicdansız sistemin 
vicdanı, bu ruhsuz dünyanın ruhu, yeryüzünü kuşatan bu 
insansız uygarlığın içinde, bir insanlık adası olmak zorun-
dadır. Çünkü Türkiye’ye bu rolü, tarih yüklemektedir. Artık 
istese de bu sorumluluktan kaçamaz.

Ancak, bu misyonu yerine getirmesi için, Türkiye, ken-
disini yeniden yapılandırmak zorundadır. Biz Hak-İş Kon-
federasyonu mensupları olarak, yıllardır Türkiye için bir 
büyük uzlaşma gerektiğine inandık.  Ve her fırsatta bunu 
dile getirdik. Bu uzlaşmanın ilk ve en önemli şartı yozlaş-
madan uzlaşmaktır ve bir büyük kimlikte bir araya gel-
mektedir. Bu kimlik, bu toprakların ruhundan, kaderin-
den, yani tarihinden oluşmuş bir kimliktir.”

BÜYÜK UZLAŞMA

Türkiye’nin tarihî misyonunu sahiplenmesi için, ken-
di içinde bir ‘Büyük Uzlaşma’ya ihtiyaç duyduğunu an-
latan Aslan, bu uzlaşmanın; adalet ve erdem üzerin-
de, milli irade temelinde kurulabileceğini kaydererek, 
“İşte bu yüzden biz, Anayasa değişikliği ile ilgili referan-
dumun ve bu seçimin sonuçlarını çok önemsiyoruz. Ge-
leceğin Türkiye’sinin, büyük uzlaşma iradesinde olduğu-
nu görüyoruz. Büyük uzlaşmanın yazılı metni, toplumsal 
sözleşmesi, Misak-ı Millîsi bu Yeni Anayasa olacaktır. Tür-
kiye, bunu başardığı takdirde, içinde yaşadığı çağın tari-
hine, bütün insanlık adına olumlu katkılarda bulunacak-
tır.” dedi.

Konuşmasında 12 Eylül’ün getirdiği Anayasa ve çalışma 
mevzuatının tamamen değiştirilmesi gerektiğini belirten 
Aslan, işsizlikle mücadele için istihdam öncelikli bir kal-
kınma planı hayata geçirilmesini, devlet teşviklerinde ça-
lışan ve sendikalı işçi sayısı dikkate alınmasını, kayıt dışıyla 
daha etkin mücadele edilmesini, sendikaların demokrasi 

ve sosyal konulardaki uyarılarına kulak verilmesini, sen-
dikalaşma önündeki yasal ve fiilî engellerin kaldırılması-
nı, taşeron uygulamasına sıkı bir düzenleme getirilmesi-
ni, asgari ücretin makul düzeye çıkarılmasını, emeklilerin 
durumunun iyileştirilmesini, gelir dağılımındaki adalet-
sizliğin giderilmesini, verginin tabana yayılmasını, işçilerin 
kıdem tazminatına Kıdem Tazminatı Fonu ile teminat ge-
tirilmesini, İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarının, AB ülke-
leri düzeyine çıkarılmasını, fikir, inanç ve örgütlenme öz-
gürlüğü önündeki yasal ve fiili engellerin kaldırılmasını ve 
2B arazilerinin satışından sağlanacak gelirin ormancılığın 
geliştirilmesinde kullanılmasını istedi.

“KADRO MÜJDESİ BEKLİYORUZ”

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, Orman Teşki-
latının, bütün Türkiye’ye yayılmış en geniş hizmet birimi 
olduğunu hatırlatarak, ormancılığın, ekonomiye ve sos-
yal kalkınmaya, parayla ölçülemeyecek katkılar yaptığı-
nı ve ormancılığa yapılacak yatırımların, kâr-zarar denk-
leminden bağımsız düşünülmesi gerektiğini bildirdi. As-
lan şöyle devam etti:

“Ormancılıkta işler süreklilik arz etmektedir. Orman-
cılıktaki çalışma, kampanya dönemi işlerine benzemez. 
Yani ormancılıkta, yılın 12 ayında yapılacak işler vardır. 
Yangın sezonu yaklaşık 6 ay sürer. O bitince, orman sa-
halarında bakım, ağaçlandırma, teraslama, tohumlama 
gibi işler başlar. Dolayısıyla ormancılıktaki işleri, ‘geçici’ iş-
çilerle yürütmek mümkün değildir.

Sayın Başbakanımızın ve ilgili bakanlarımızın büyük 
destek ve katkılarıyla, 2007 yılında, 13 bin orman işçisi 
kadro ve daimi iş sahibi olmuştu. O dönemde, yıllık 6 ay 
çalışmış olma şartını taşımayan 1.500 kadar işçimiz bu 
haktan mahrum kalmıştı. Ancak geçen 4 yıl içinde, emek-
li olan veya ayrılan kadrolu işçilerin yerine alınanlarla, bu 
rakam giderek artmıştır. 2011 itibarıyla geçici işçi sayısı 
5.500’ü aşmıştır. Bu yaz alınanlarla birlikte bu sayı muh-
temelen 8 bine ulaşacaktır.

SETTAR ASLAN: “KADRO MÜJDESİ BEKLİYORUZ”
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Geçici işçilerimiz, yılda ancak 5 ay 29 gün istihdam edilmektedir. Yılın diğer yarısında 
işsiz ve ücretsiz kalan bu insanlar, aileleriyle birlikte büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Buna 
karşılık, ormandaki devamlılık gerektiren işler, maalesef taşeron eliyle yürütülmektedir. 
Hükümetimiz, bir ay önce yüzbinlerce insanımızı mutlu eden bir kararla, 4B statüsünde 
çalışan sözleşmeli memurlara kadro verdi. Şimdi 61. Hükümetimizden aynı müjdeyi, ge-
çici orman işçileri için de bekliyoruz.”

HAK-İŞ DEĞERLERİ

Öz Orman-İş ve bağlı olduğu Hak-İş ailesinin, emek mücadelesinde çatışma yerine uz-
laşmayı benimseyen, Çağdaş Sendikacılık Modelinin öncüsü olduğunu vurgulayan Settar 
Aslan, şunları söyledi:

“Geride kalan 35 yıllık mazimizde, hep millet iradesinden yana tavır aldık. Darbelere ve 
darbecilere karşı demokrasiyi savunduk. Emeği, en yüce ve kutsal değer kabul ettik. Faa-
liyetlerimizin merkezine ‘insan’ı ve ‘emeği’ yerleştirdik. Mücadelemizde dünya birikimin-
den yararlanırken, ‘bu topraklara ait olduğumuzu’ unutmadık. ‘Evrensel’ ve ‘yerel’ de-
ğerleri, dengeli ve istikrarlı bir çizgide buluşturduk.

Hak-İş, ülkemiz adına, içinde yer aldığımız coğrafya adına ve insanlık adına, bu geleceği 
kurma arzusu ve iradesiyle yola çıkmıştır. Bu yüzden Hak-İş’in daha da gelişmesi ve güç-
lenmesi, hem çalışma hayatımızın, hem ülkemizin, hem demokrasimizin güçlenmesi de-
mektir. Öz Orman-İş ve Hak-İş olarak, bu uğurda elimizden geleni yapmaya kararlıyız.”

EROĞLU: “YANGIN MÜCADELESİNDE DESTAN YAZDIK”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Orman Teşkilatının, çalışan işçileriyle birlik-
te, yangın mücadelesinde bir destan yazdığını belirterek, bundan dolayı orman işçileri-
ne ve Öz Orman-İş’e teşekkür etti.

Öz Orman-İş 2. Olağan Genel Kuruluna katılarak bir konuşma yapan Veysel Eroğlu, 
konuşmasına, “Türkiye’nin en genç, en dinamik sendikasının olağan genel kurulu hayır-
lı olsun. 2008’de kurulan Öz Orman-İş, 25 bini aşan üyesiyle en güçlü sendikalarımızdan 
birisi. Çünkü temelinde orman var.” sözleriyle başladı.

Bakan Eroğlu, AK Parti Hükümeti’nin sendikacılığa çok önem verdiğini ve yapılacak 
yeni Anayasa’da işçi haklarına ilişkin iyileştirici düzenlemeler yapılacağını belirterek, “Bi-
zim felsefemizde, ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın.’ anlayışı var.” dedi.

Orman demenin hayat demek olduğuna işaret eden Eroğlu, bu nedenle her zaman 
ormanlara çok önem verdiklerini belirtti. Orman ve Su İşleri Bakanlığının kurulmasının 
ardından orman ve suya daha çok önem vereceklerini anlatan Eroğlu, yeni yapılandır-
mayla ağaçlandırma çalışmalarının tamamının Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlandı-
ğını ve Orman Teşkilatının daha güçlü hale geldiğini söyledi. 

AĞAÇLANDIRMADA REKOR
Ormanların küresel iklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli olduğunu, bu yüzden 

orman varlığını artırmak gerektiğini ifade eden Eroğlu, 2008 yılından bu yana ağaçlan-
dırma seferberliği ve ıslah çalışması başlattıklarını ve yürüttükleri çalışmalarla rekorlara 
imza attıklarını belirterek, “Son 3 yılda 1.5 milyon hektardan fazla alanı ağaçlandırdık. 
İnşallah 2012 sonuna kadar 2 milyon 300 bin hektarlık alanı ağaçlandırmış olacağız. Bu 
muhteşem bir olay. Bunda orman işçilerinin büyük gayret ve emekleri oldu. Bu yüzden 
işçilerimize gönülden teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Odun dışı orman ürünlerinde 200 milyon dolarlık ihracat olduğunu ancak bunu ye-
terli bulmadıklarını anlatan Bakan Eroğlu, “Burada 2023 hedefimiz 1 milyar dolardır. İn-
şallah bunu işçilerimizin de gayretiyle gerçekleştireceğiz.” dedi.

Ormanlardan odun üretiminin de arttığını ve yurtdışından ithalatın azaldığını belir-
ten Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu siz işçilerimizle oldu. Bundan dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Son 30 yılda or-
man varlığımız 1.5 milyon hektar arttı. Ormanlarımızdaki odun varlığı da 936 milyon 
metreküpten 1 milyar 400 milyon metreküpe yükselmiştir. Bu, Türkiye’nin gurur tab-
losudur. Bunu sizlere borçluyuz. Ben sendikamıza, başkanına ve tüm üyelerine gönül-
den teşekkür ediyorum. Başta eğitim çalışmaları olmak üzere, her türlü faaliyette sen-
dikamız bizlere destek veriyor. Biz de, imkânlarımız ölçüsünde, işçilerimizin haklarını ar-
tırmak için gayret ediyoruz. Hiç bir işçimizin başka kapıya muhtaç olmaması temel he-
defimizdir.”

“DESTAN YAZDIK”

Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelede gerçekten bir destan yazdığını da anla-
tan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Bu mücadelede Türkiye dünya lideridir. En 
üst teknolojiye sahibiz. Bu teknolojiyi Suriye’ye de kurduk. Yunanistan, Portekiz, İspanya 
gibi ülkeler bizdeki Yangın Harekât Merkezi ve teknolojisinin kendilerinde de kurulması-
nı istediler. Bunları da kuracağız. Bunun için sizlerle gurur duyuyoruz. İşçilerimiz, yangın-
la mücadelede adeta göğsünü siper ediyor.” şeklinde konuştu.

Veysel Eroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, orman teşkilatının orman köylü-
leriyle hasım değil hısım olması yönünde talimatı bulunduğunu belirterek, orman köy-
lülerinin gelir seviyesini artırmak için gerekli çalışmaların yapılacağını sözlerine ekledi.
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz Orman İş Sendikasının tamamen HAK-İŞ 
ürünü bir sendika olduğunu belirterek, “Taşıdığımız misyon ve değerlerimiz, erdemli bir 
sendikal inşayı zorunlu kılıyor.” dedi.

Öz Orman-İş 2. Olağan Genel Kurulunda konuşan Arslan, orman işçilerinin pek çok 
sorunu bulunduğuna dikkati çekerek, “1 yılda 45 gün çalışan orman işçileri vardı. Biz 
oralardan 5 ay 29 güne geldik.” diye konuştu.

Mahmut Arslan, pek çok işçinin kendisine “Bizim işkolumuzda neden HAK-İŞ’e bağ-
lı sendika yok?” diye sorduğunu anlatarak, HAK-İŞ ailesine yeni sendikalar kazandırmak 
için çalıştıklarını söyledi. HAK-İŞ’li olmanın bir ayrıcalık olduğunu ve bunun için bugüne 
kadar çeşitli bedeller ödendiğini kaydeden Arslan, ancak her şeye rağmen mücadele-
ye devam edileceğini belirterek, “36 yıllık HAK-İŞ tarihi, bir karıncanın buğday taşıma-
sı gibi onurlu ve kararlıdır.” dedi. Arslan, bir tırtılın ancak kendi dinamikleriyle kozasın-
dan çıktığında kelebek olabildiğini anımsatarak, HAK-İŞ’in örgütlenme ve sendikalaşma 
mücadelesindeki başarının da kendi gücü ve dinamiklerine dayanmasından kaynaklan-
dığını söyledi. 

12 Haziran’da yapılan genel seçimlere katılım oranının yüzde 87, oyların Parlamento’da 
temsil oranının ise yüzde 95 olduğunu ifade eden Hak-İş Genel Başkanı Arslan, herkesin 
milletin iradesine saygı göstermesini istedi. Yeni Anayasa konusunda ısrarcı ve talepkâr 
olduklarını dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

“Ancak ne yazık ki bunları tartışmak yerine, yemin edelim mi etmeyelim mi diye tar-
tışıyoruz. TBMM sıradan bir yer değildir. Kurtuluş savaşını yöneten bir Meclistir. Şartlar 
ne olursa olsun yemin edilip, sorunların TBMM’de tartışılması gerekir. Çeşitli önşartlar 
öne sürerek çalışmaları tıkamak, Türkiye’ye haksızlık olacaktır. Kısır çekişmeleri, inatlaş-
maları, dayatmaları bir kenara bırakıp, TBMM’yi çalıştırmamız gerekiyor.”

Hak-İş eski Genel Başkanı, TBMM İdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu, or-
man işçilerinin kadro sorununu çözmeye mecbur olduklarını söyledi.

Salim Uslu, Öz Orman-İş 2. Olağan Genel Kuruluna katılarak bir konuşma yaptı. Uslu, 
orman işçisinin uzun yıllar ihmal edildiğini ve haksızlığa uğradığını belirterek, “Ama şim-
di kendi sendikasını kurdu, kendi yöneticilerini seçti, emeğine ve geleceğine sahip çıktı. 
Bugün Türkiye’nin en genç sendikasının, her şeyin en iyisi olmak için çaba gösteren bir 
sendikanın sahibi oldu. Bu genel kuruldaki profesyonellik de, Öz Orman-İş’in bilgiye ve 
uzmanlığa ne kadar büyük önem verdiğini gösteriyor.” dedi.

12 Haziran seçimlerini, Türkiye’nin istikrar içinde büyüme arzusunun bir yansıması 
olarak niteleyen Salim Uslu, eskiden 3 kişi bir araya geldiğinde ‘Bu ülkeden adam ol-
maz’ dendiğini, ancak artık sorunların sıralandığını ve iktidarın bunları çözmesinin bek-
lendiğini söyledi.

Uslu, “Dün, ‘adam olmaz’ dediğimiz bu ülke, artık ‘Dünyada, Ortadoğu’da ben de va-
rım’ demeye başladı. Emir alan, buyurulan bir ülke idik, artık ‘One minute’ diye masaya 
yumruğunu vuran bir Türkiye var.” diye konuştu. Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Toplum artık uçuk vaatler değil; inandırıcı, ikna edici projeler istiyor. Orman işçile-
ri de kuru sloganlara kulaklarını tıkadı. Orman işçisiyle biz birbirimize inandık, güvendik 
ve bu sendika tüm engellemelere rağmen, mahkemelerde dönen ayak oyunlarına rağ-
men, idaredeki kimi arkadaşların dirençlerine rağmen başardı. Arkadaşlarımız, sendi-
kalarına sahip çıktı. 

Türkiye ekonomideki başarısıyla bugün dünyada gıpta edilen bir ülke haline geldi. So-
runlar henüz bitmedi. Toplum bu sorunlar çözülsün, istikrar devam etsin diye iradesini 
ortaya koydu. 4 yıl sonra, sorunlarımız daha aza inmiş olacak. Sendikacı olarak 17 ayrı 
hükümetle çalıştım. Sorunlarımızın nasıl ötelendiğini biliyorum. Ama çok şükür şimdi 
sorunlar ve çözümler birlikte düşünülüyor, tartışılıyor ve uzlaşmayla çözüm aranıyor.

Çözemeyeceğimiz sadece bir sorun var: Yozlaşma. İnsani değerlerimizden çok uzak-
laştık. Birbirimizi tanıyamaz, birbirimize güvenemez hale geldik. Dostluğu, arkadaşlığı 
telafi edecek yeni bir anlayışa ihtiyacımız var. Yeni bir kültürel transformasyon gerekli. 
Bunun da kaynağı kendi değerlerimizdir.”

TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Bakan Eroğlu’nun anlattığı, ormancılıktaki tüm başarı-
ların çok önemli olduğunu da belirterek, “Bu başarılara imza atan orman işçisinin kad-
ro sorununu da çözmeye mecburuz. Orman işçisi, sadece belli dönemlerde çalıştırılan 
kampanya işçisi değil. Ve özellikle yangınla mücadele ciddi bir uzmanlık, mesleki bilgi 
ve beceri gerektiriyor. Bu kadar yeşil alanı oluşturmak, geliştirmek, yaşatmak için uğra-
şan biz, içimiz kan ağlayarak, gözlerimiz dolarak yanan orman alanlarını seyretmek zo-
runda kalıyoruz. Orman yangınlarıyla mücadelede, teknoloji kadar, canı pahasına ken-
disini ateşin ortasına atan orman işçisinin geleceğini de düşünmek zorundasınız.” dedi.

MAHMUT ARSLAN: “HAK-İŞ’Lİ OLMAK AYRICALIK”

USLU: “KADRO SORUNUNU ÇÖZMEYE MECBURUZ”



Mayıs 2011 Sayı: 9

14

 Eylül 2011 Sayı: 11

MUHTEŞEM GENEL KURUL



Eylül 2011 Sayı: 11

15

MUHTEŞEM GENEL KURUL



Mayıs 2011 Sayı: 9

16

 Eylül 2011 Sayı: 11

GİMEP PROJESİ TAMAMLANDI

Öz Orman-İş öncülüğünde yü-
rütülen AB destekli ‘Yenilikçi Eği-
tim Modülleriyle Orman İşçisi Yetiş-
tirme Projesi’nin sertifika törenleri, 
4 Ağustos 2011’de Kastamonu’da 
ve 5 Ağustos 2011’de de Sinop’ta 
gerçekleştirildi.

Kastamonu’daki törende; Hak-
İş Genel Başkanı Mahmut Ars-
lan, Genel Başkanımız Settar As-
lan, MHP Kastamonu Milletvekili 
Emin Çınar, Kastamonu Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, 
Kastamonu Orman Bölge Müdü-
rü Ahmet Sırrı Beşel ve Kastamo-
nu Bölge Temsilcimiz Hüseyin Er-
doğan birer konuşma yaptı.

Sinop’taki törende ise; Genel 
Başkanımız Settar Aslan, Sinop 
Vali Yardımcısı Aytaç Akgün, Si-
nop Orman Bölge Müdürü Ali Şa-
hin, Sinop İl Millî Eğitim Müdür 
Yardımcısı Metin Şeker ve Sinop 
Bölge Temsilcimiz Nermin Yılmaz 
birer konuşma yaptı. 

Genel Başkanımız Settar Aslan, 
Kastamonu ve Sinop’taki tören-
lerde yaptığı konuşmalarda, yürü-
tülen ‘Yenilikçi Eğitim Modülleriyle 
Orman İşçisi Yetiştirme Projesi’nin 
Sinop ve Kastamonu’daki işsizlik-
le mücadeleyi amaçladığını belir-
terek, “Bu proje, esas itibariyle iş-
siz gençlerimizi meslek sahibi yap-
ma ve işe yerleştirme temeli üzeri-
ne kuruludur.” dedi. Proje çalışma-

larında sona yaklaşıldığını kayde-
den Aslan, şunları söyledi:

“Bu çalışmalar sonunda bir mo-
del ortaya kondu, denendi,  uygu-
landı ve sonuçları görüldü. Şunu 
rahatlıkla bugünden söyleyebilirim 
ki;  bu model, işsizlikle mücadele-
de, uygulanabilir bir çözüm ve me-
tot olarak kabul edilmelidir. Çünkü 
modelin başarısı, her aşamada ken-
dini göstermektedir.

İşsizlik,  ABD ve AB üyesi kalkın-
mış ülkeler dahil, bütün toplumlar 
için en önemli ekonomik ve sosyal 
bir sorun olarak varlığını devam et-
tirmektedir. Uluslararası Çalışma 
Örgütü verilerine göre, dünyada 15 
ile 24 yaş arasındaki nüfusta işsizlik 
oranının yüzde 13 seviyelerine ulaş-
tığı görülmektedir.  Bu, dünyada-
ki yaklaşık 620 milyon gençten 81 
milyonunun işsiz olduğu anlamına 
gelmektedir.

İşsizlik, Türkiye’nin de kronik 
bir sorunudur.  TUİK verilerine 
göre 2011 yılı Nisan ayı itibariyle 
Türkiye’de işsizlik yüzde 9,9’a geri-
lemiştir.  Fakat bu oran gene de çok 
yüksektir. Gençlerde işsizlik ora-
nı,  bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 3,3 puan azalarak yüzde 17,9 
seviyesine geriledi.  Buna rağmen 
bu rakam da oldukça yüksektir. 
Türkiye’nin bu kadar gencinin işsiz 
kalması asla kabul edilemez. Çün-
kü genç nüfus bir ülkenin en önem-
li hazinesidir.”

Sf. 1’den Devam
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VASIFSIZLIK SORUNU

İşsizliğin önemli sebeplerinden birinin ‘işgü-
cünün vasıfsızlığı’ olduğunu belirten Settar As-
lan, şöyle devam etti:

“Binlerce gencimiz işsiz gezerken, başta sanayi 
kesimi olmak üzere hemen hemen bütün sektörler 
vasıflı işçi bulmakta zorlanmaktadır.  Bu durum 
tam anlamıyla bir felakettir.

Bunun sebebi ise hayattan,  Türkiye ve dünya 
gerçeğinden uzaklaşmış eğitim sistemimizdir.

Eğitim sistemimiz vasıfsız,  mesleği olmayan in-
san yetiştirmektedir. İşsizlikle mücadele ederken, 
millî eğitim sistemimizin bu kısır döngüsünü gör-
mek ve bir çözüm üretmek zorundayız.

İşte bizim Orman İşçisi Yetiştirme Projemiz, or-
mancılık sektörünün ihtiyaç duyduğu vasıflı işçi 
yetiştirme ve bunların yüzde yirmisini işe yerleş-
tirme amacına dayanmaktadır. Gençlerimiz bir 
yandan teorik dersler alırken, diğer yandan iş ba-
şında pratik eğitim alarak, sektörün ihtiyaç duy-
duğu meslek sahibi insan niteliği kazanmaktadır. 
Sinop ve Kastamonu’da uyguladığımız bu model, 
işsizlikle mücadelede ileri ve önemli bir aşamadır.  
Örnek bir uygulamadır. Sendikamız Öz Orman-
İş, aynı projeyi daha fazla şehirde, daha fazla sa-
yıda kursiyerle yapmayı, daha çok gencimize iş 
ve meslek kazandırmayı hedeflemektedir.”

Törenlere; Genel Eğitim Sekreterimiz Mustafa 
Çınar, Kastamonu ve Sinop Orman Bölge Mü-
dürlüğü bürokratları, Teknik ve Endüstri Mes-
lek Lisesi yönetici ve öğretmenleri, Öz Orman-
İş Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu üyeleri ile 
proje çerçevesinde kurs alan orman işçisi aday-
ları katıldı.

Törenlerde, kursu başarıyla tamamlayan top-
lam 127 kursiyere sertifikaları verildi.

GİMEP
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Sendikamız Öz Orman–İş, Sinop’ta bir Hatıra Ormanı kurdu.
Hatıra Ormanı, Öz Orman-İş tarafından Sinop ve Kastamonu Orman Bölge 

Müdürlükleri ve Sinop ve Kastamonu Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri katı-
lımıyla Sinop ve Kastamonu’da yürütülen, AB destekli ‘Yenilikçi Eğitim Modül-
leriyle Orman İşçisi Yetiştirme Projesi’ kapsamında kuruldu. 

Sinop Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Bektaşağa İşletme Şefliği’nde, 
900 adet dişbudak fidanıyla 1 hektarlık alanda oluşturulan hatıra ormanının 
fidan dikim çalışmalarına; Öz Orman-İş Sinop Bölge Temsilcisi Nermin Yıl-

maz, Bölge Sekreteri Hasan Altın, Bölge Mali Sekreteri Muhammet Karakurt, 
Sinop Orman Bölge Müdürü Ali Şahin, Bölge Müdür Yardımcısı Zekeriya As-
lan, Sinop Orman İşletme Müdürü H. Ali Bayram, Öz Orman-İş işyeri temsilci-
leri İsmet Kayaoğlu ve Mehmet Menteş ile kursiyer öğrenciler katıldı.

Bölge Temsilcisi Nermin Yılmaz; fidan dikimi törenindeki konuşmasında, 
Orman İşçisi Yetiştirme Projesinin, Türk ormancılığına model olacağını belir-
terek, “Hedefimiz, 65 kursiyerimizin tamamının en kısa sürede istihdam edilmesi-
dir. Bu yöndeki çalışmalarımız yoğun şekilde devam etmektedir. Hedefimiz bunu ba-

şarmaktır. Genç arkadaşlarımızla, 
yolumuza daha güçlü devam ede-
ceğimize inanıyoruz. Hatıra Orma-
nı dikimi davetimize katılanlara te-
şekkür ediyorum.” dedi.

Sinop Orman Bölge Müdürü 
Ali Şahin de, Orman İşçisi Yetiş-
tirme Projesinin uzun vadede 
tüm Türkiye’ye yaygınlaşacağı-
nı ve proje sonunda işe alınacak 
orman işçilerinde kalite ve veri-
min artacağını ifade etti.

SİNOP’TA ÖZ ORMAN-İŞ HATIRA ORMANI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’ya ‘hayırlı 
olsun’ ziyaretinde bulunan Yönetim Kurulumuz, ken-
disine, geçici işçilere kadro talebimizle ilgili bir dos-
ya sundu.

Genel Başkanımız Settar Aslan, Genel Sekreteri-
miz Bayram Ayaz, Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, 
Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya ve 
Genel Eğitim Sekreterimiz Mustafa Çınar, Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı görevine yeniden atanan Veysel 
Eroğlu’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Genel Başkanımız Aslan, ziyaret sırasında Bakan 
Eroğlu’ya, geçici işçilerimizin sorunlarını ve bunlar 
için kadro talebimizin gerekçelerini içeren bir dosya 
sundu. Aslan ayrıca, devam eden Toplu İş Sözleşme-
si müzakereleri konusunda da, orman emekçilerinin 
talep ve beklentilerini sözlü olarak iletti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da konu 
üzerinde çalıştıklarını ve sunulan dosyadaki taleple-
ri inceleyeceğini belirterek, “Bakanlık olarak, çalışan 
işçilerimizin sorunlarına mümkün olduğunca süratli 
bir şekilde çözüm getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

BAKAN EROĞLU’YA ZİYARET
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Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, TBMM 
Başkanlığına seçilen Ankara Milletvekili Cemil 
Çiçek’e bir ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Meclis Başkanlığı makamında gerçekleşen zi-
yaret sırasında, ülke sorunlarına ilişkin fikir alış-
verişi yapıldı. Öz Orman-İş Genel Başkanı Aslan, 
Meclis Başkanı Çiçek’e, işçi kesiminin ve özellikle 
orman işçilerinin yeni dönem TBMM’den beklen-
tilerini aktardı.

Settar Aslan, TBMM Başkanı Çiçek’i, Öz Orman-
İş Sendikası 2. Olağan Genel Kuruluna davet de 
etti.

Genel Kurulun yapıldığı 9 Temmuz 2011 tarihin-
de Yozgat’ta çeşitli açılış programları olan TBMM 
Başkanı Cemil Çiçek, Genel Kurula kutlama telg-
rafı gönderdi.

ASLAN, TBMM BAŞKANI ÇİÇEK’İ ZİYARET ETTİ

BAŞKANLARIMIZ USLU’YU ZİYARET ETTİ

Hak-İş’e bağlı sendikaların Genel Başkanları ile Öz Orman-İş Sendikası Şube 
Başkanları ve Bölge Temsilcileri, TBMM İdare Amirliği’ne seçilen Hak-İş eski Genel 
Başkanı, Çorum Milletvekili Salim Uslu’yu ziyaret etti.

Uslu’nun TBMM’deki makamında gerçekleşen ziyarette; konfederasyonumuz 
Hak-İş’in Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz 
Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mustafa To-
runtay, Genel Sekreter Feridun Tankut ve Genel Teşkilat Sekreteri Mehmet Şahin’in 
yanısıra, Öz Orman-İş Sendikasının 10 Şube Başkanı ve 17 Bölge Temsilcisi hazır 
bulundu.

TBMM İdare Amiri Salim Uslu, ziyaret sırasında bir konuşma yaptı. Uslu, sendika-
cılığın bir ahlâk ve fazilet işi olduğunu anlatarak, tüm Hak-İş camiasının, sendikacılı-
ğı bu çerçevede yürüttüğünü söyledi. Uslu, “Sendikacılık artık bilgiyle ve akılla yürü-
tülecek bir iştir. Hak-İş ve bağlı sendikaları, bilgiye ve uzlaşmaya dayalı sendikal an-
layışın öncüsü olmuştur.” dedi.

Öz Orman-İş 2. Olağan Genel Kurulunun hayırlı ve başarılı geçmesi dileğinde de 
bulunan Salim Uslu, “Öz Orman-İş’in tüm teşkilat yöneticilerini birlik ve beraberlik 
içinde burada görmekten büyük mutluluk duydum.” şeklinde konuştu.
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HAK-İŞ YÖNETİMİ, BAŞBAKAN YARDIMCISI ATALAY’I ZİYARET ETTİ
HAK-İŞ Yönetim Kurulu, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ı makamında zi-

yaret etti. Ziyaret sırasında, ülke ve çalışma hayatı sorunları üzerinde fikir 
alışverişi gerçekleşti. 

Ziyarete, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcıla-
rı Settar Aslan ve Mustafa Toruntay ile HAK-İŞ üyesi KKTC Kamu-Sen Genel 
Başkanı Mehmet Özkardaş ile HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Osman 
Yıldız katıldı. 

Hak-İş heyeti, 61. Hükümette Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenmesin-
den dolayı Beşir Atalay’ı tebrik ederek, başarı dileklerinde bulundu. 13 as-
kerimizin şehit edilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Atalay’a baş-
sağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulunan Arslan, “HAK-İŞ olarak, toplumsal 
sorunların başında gelen terör sorununa çözüm konusunda sivil toplum örgütlerin 
de görüş ve önerilerini sunacağı bir süreç ortaya koyulması gerektiğine ilişkin öne-
rimizi arz etmek istiyoruz.” dedi.  

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Konfederasyonun 12. Olağan Genel Kurulu 
ile 36. Kuruluş Yıldönümü Kutlamalarının 21-23 Ekim 2011 tarihlerinde ger-
çekleştirileceğini, Genel Kurulun ana temasının da ‘Medeniyetler İttifakı’ ol-
duğunu belirterek, Başbakan Yardımcısı Atalay’ı Hak-İş Genel Kuruluna da-
vet etti.

Arslan, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’a Güneydoğu ve Terör Sorunu-
na İlişkin Değerlendirme, Görüş ve Önerilerimizi içeren HAK-İŞ RAPORU’nu 
sundu.

ATALAY, “HAK-İŞ ÖNEMLİ BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞU”
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, HAK-İŞ’in önemli bir sivil toplum kurulu-

şu olduğunu, bu nedenle görüş ve önerilerini önemsediklerini söyledi. 
Milli Birlik ve Kardeşlik Projesinin önemine dikkat çeken Atalay, bu konuda 

da sivil toplum örgütlerinin katkısını almayı planladıklarını ifade etti. 
Atalay, Medeniyetler İttifakının Türkiye için bir prestij projesi olduğunu 

söyledi. HAK-İŞ’in Genel Kurul ve Kuruluş yıldönümü programında bu konu-
yu işleyecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Atalay, “Medeni-
yetler ittifakı konusundaki bu çabanızdan son derece memnun oldum. Programını-
za memnuniyetle katılır, katkı veririz.” dedi. 

Kıbrıs konusunun önemini bildiklerini ifade eden Atalay, “Kıbrıs’la ilgili daha 
ileri bir strateji belirlemek zorundayız. Üzerinde çalışıyoruz. Ekonomi ve kalkınma 
konusunda planlarımız olacak Kıbrıs’a daha fazla katkı yapacağız.” diye konuştu.

Hak-İş Yönetim Kurulu, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a hayırlı olsun 
ziyareti yaparak,  Konfederasyonun hazırladığı ‘Türkiye’den Avrupa’ya Göç 
Raporu’nu kendisine sundu.

Genel Başkan Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcıları Settar Aslan ve 
Mustafa Toruntay, Genel Teşkilat Sekreteri Mehmet Şahin ile HAK-İŞ üyesi 
KKTC Kamu-Sen Genel Başkanı Mehmet Özkardaş ve HAK-İŞ Genel Sekreter 
Yardımcısı Dr. Osman Yıldız’dan oluşan Hak-İş heyeti, Başbakan Yardımcısı 
Bekir Bozdağ’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Başbakan Yardım-
cılığı görevini üstlenmesinden dolayı Bozdağ’ı tebrik etti ve yeni görevinde 
başarılar diledi. Arslan, Türkiye’nin önemli ve son derece karışık sorun alan-
ları bulunduğuna dikkat çekerek, bu sorunların bir bölümünün Bozdağ’ın 
görev alanına girdiğini söyledi. Arslan, “Son derece girift konuları yeni bir po-
tada dengeleyerek, yeni bir vizyonla etkin politikalar geliştireceğinizden eminiz” 
dedi.

HAK-İŞ’in hem Dünya Emek Konfederasyonu üyesi; hem Avrupa Sendika-
lar Konfederasyonu üyesi olduğunu ve ayrıca yaklaşık 50 ülkedeki işçi kuru-
luşlarıyla ikili işbirliği içinde çeşitli organizasyonlar yapan bir Konfederasyon 
olduğunu anlatan Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu bir işçi örgütüdür; bir emek 
örgütüdür. Ancak, sosyal sorumlulukları olan, ülkenin her sorununa, bölgenin her 
sorununa söyleyecek sözü, ortaya koyacak projesi olan bir konfederasyondur.” şek-
linde konuştu.

Arslan, HAK-İŞ’in, anayasa çalışmalarına katkı vermek üzere kendi bünye-
sinde bir komisyonla çalışmaya başladığını da belirterek, “Türkiye’nin ihtiya-
cı olan sivil, demokratik, katılımcı, özgürlükçü ve temel hak ve hürriyetleri güven-
ce altına alan bir sivil, yeni anayasanın yapılması konusunda HAK-İŞ elinden gelen 
gayreti, desteği bugüne kadar vermiştir; bundan sonra da bu çalışmaları destek-
lemeye devam edeceğiz. Umarım, hükümetimizin yapacağı bu anayasa çalışmala-
rı kısa zamanda sonuçlanır ve Türkiye ihtiyaç hissettiği sivil bir anayasaya kavuş-
muş olur.” dedi. 

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da HAK-İŞ Konfederasyona ziyaretlerin-
den dolayı teşekkür etti. Yurtdışı Türkler ve akraba topluluklar ile başka ül-
kelerde yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini 
anlatan Bozdağ, “Soydaşlarımızın sorunlarıyla ilgili, hem HAK-İŞ Konfederasyo-
nuyla, hem de başlıca sendikalarımızla ve sivil toplum örgütlerimizle işbirliği yapa-
rak, daha yararlı, daha faydalı çalışmalar yapmak bizi memnun edecektir.” şek-
linde konuştu.

  HAK-İŞ’in yeni anayasa konusundaki çalışmalarından memnuniyet duydu-
ğunu da ifade eden Bozdağ, “Yeni anayasa, milletin 12 Haziran’da bütün siya-
si partilere verdiği bir talimattır. Sandığa giden vatandaşımız yeni anayasayı yap-
tıracak bir Meclis oluşturma bilincinde oy kullanmış ve bu Meclise, bu Parlamento-
ya yeni anayasa yapma talimatını da vermiştir. Yeni anayasa konusunda biz sami-
mi olarak çalışacağız. İlk defa sivil iradenin yaptığı bir anayasayı hayata geçirme 
şerefi umarım 24. Dönem Parlamentosuna nasip olur.” dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ hazırladığı ‘Türkiye’den 
Avrupa’ya Göç Raporu’ ile Konfederasyonun dünyadaki bağlantılarına dair bir 
raporu Bozdağ’a takdim etti.

HAK-İŞ’TEN BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ’A ZİYARET
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İş kazası sonucu yaşamını yitiren üyemiz İbrahim Şimşek’in eşi-

ne 20 bin TL’lik sigorta çekini teslim eden Settar Aslan, “İşçilere 
Ferdi Kaza Sigortası yaptırılması, Türkiye’de bir ilktir. 24.000 üye-
mizin kaza sigortası primlerinin tamamını, sendikamız Öz Orman-
İş karşılamıştır.” dedi.

Sendikacılıkta ‘ilk’lere imza atan Öz Orman-İş, üyelerinin tamamını Ferdi 
Kaza Sigortası yaptırmakla da farkını gösterdi. İş kazası sonucu yaşamını yi-
tiren üyemizin dul ve yetimleri, sigorta tazminatını aldı.

Aslan, Anamur İşletme Müdürlüğü’nde greyder operatörü olarak çalışan 
üyemiz İbrahim Şimşek, 20 Haziran 2011 tarihinde geçirdiği iş kazası sonucu 
yaşamını yitirmişti. Öz Orman-İş, tüm üyeleri gibi, İbrahim Şimşek’i de Fer-
di Kaza Sigortası ile sigortalamıştı. Ferdi Kaza Sigortası kapsamında ödenen 
20 bin TL’lik tazminat, üyemizin dul eşine ve yetim kalan 3 çocuğuna teslim 
edildi. Bu amaçla Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nde bir basın toplantısı 
yapan Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, alınan tedbirlere rağmen iş 
kazalarının tamamen önlenemediğini belirterek, şunları söyledi:

“SGK’nın 2009 İstatistiklerine göre, Türkiye’de bir yılda 64.316 iş kaza-
sı meydana gelmiştir. Bu kazalar sonucu tam 1.171 işçimiz hayatını kaybet-
miştir. Yani neredeyse her gün 4 işçimiz, iş kazalarında hayatını kaybetmek-
tedir. İş kazası sonucu sürekli iş göremeyecek şekilde sakatlanan işçi sayımız 
ise, 1.837’dir. 1 milyon 572 bin 106 işçimiz ise, iş kazası sonucu geçici işgö-
remez hale gelmiştir.

Hayatını kaybeden işçilerimizin geride kalan aileleri büyük bir maddî sıkın-
tıyla karşılaşmakta, acılarının yanına bir de yoksulluk ve mahrumiyet eklen-
mektedir. İşçilerimizin iş kazası sonucu sürekli iş göremeyecek ölçüde yara-
lanması veya sakat kalması da büyük acılara, maddi ve manevi sorunlara yol 
açmaktadır.”

İş kazalarını ve zararlarını en aza indirmek için; işçilerin eğitilmesi, önleyici 
tedbirlerin alınması ve meydana gelecek kazaların doğuracağı mağduriyetle-
ri azaltmak için sigorta yapılması gerektiğini anlatan Öz Orman-İş Genel Baş-
kanı Aslan, şöyle devam etti:

“Sendikamız Öz Orman-İş, Konfederasyonumuz Hak-iş ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili birimi olan ÇASGEM’le birlikte, geçen 
yıl Aralık ayı içinde 5 ayrı ilimizde ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Se-
minerleri’ düzenlemiştir. Elazığ, Muğla, Trabzon, Kastamonu ve Ankara’da 
gerçekleştirdiğimiz bu seminerlerde, toplam 3 bine yakın üyemiz, meslek 
hastalıkları ve iş kazaları konusunda, işin uzmanları tarafından bilimsel eği-
timlerden geçirilmiştir.

Diğer taraftan, sendikamız üyesi 24 bin işçimizi, prim bedelinin tamamı 
sendikamızca karşılanmak suretiyle Ferdi Kaza Sigortası yaptırdık. Böylece 
herhangi bir kaza sonucu hayatını kaybeden üyelerimizin ailelerinin ve sakat 
kalan işçilerimizin acılarını biraz olsun azaltacak, hayatını biraz daha rahatla-
tacak ilave bir maddi kaynak imkânı sağlanmış oldu. Bildiğimiz kadarıyla bu 
uygulama ve hizmet, yani bir sendikanın tüm üyelerine Ferdi Kaza Sigortası 
yaptırması, Türkiye’de bir ilktir.

Üyelerimize Ferdi Kaza Sigortası yaptırmakla, ne kadar doğru ve isabet-
li davrandığımızı, yaşadığımız acı olay göstermiştir. Bu konuyu bir basın top-
lantısı ile kamuya duyurmaktaki amacımız, uygulamanın diğer sendikalar ve 
kuruluşlar için de bir örnek teşkil etmesidir.”

Settar Aslan, daha sonra, Ferdi Kaza Sigortası kapsamında ödenen 20 bin 
TL’nin banka dekontunu, merhum İbrahim Şimşek’in eş ve çocuklarına tes-
lim etti. Basın Toplantısına; Mersin Orman Bölge Müdürü Abdurrahman 
Acer ile Genel Sekreterimiz Bayram Ayaz, Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, 
Genel Eğitim Sekreterimiz Mustafa Çınar, Genel Sekreter Yardımcımız Meh-
met Çetin, Mersin Şube Başkanımız Halil Aygün ve Şube Yönetim Kurulu 
üyelerimiz ile çok sayıda üyemiz de katıldı.
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Konfederasyonumuz Hak-İş üyesi, kardeş sendikamız 
Hizmet-İş’in 11. Olağan Genel Kurulu 23-24 Temmuz 2011 
tarihlerinde Ankara’da yapıldı. 

Hizmet-İş Genel Kuruluna; Başbakan Yardımcısı Bekir Boz-
dağ, Hak-İş eski Genel Başkanı ve TBMM İdare Amiri Salim 
Uslu, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Ge-
nel Başkanı Settar Aslan, siyasi parti temsilcileri, milletve-
killeri, bürokratlar, Hak-İş’e bağlı sendikaların genel baş-
kan ve yöneticileri, bazı memur sendikalarının genel başkan 
ve yöneticileri ile yurtdışından gelen bazı sendikacı konuk-
lar katıldı. Genel Kurul başlangıcında, sinema ve tiyatro sa-
natçısı Ahmet Yenilmez’in temizlik işçisi kıyafetiyle sundu-
ğu kısa skeç, salonu dolduran misafir ve delegelere duygu-
lu anlar yaşattı.

Genel Kurulda Divan Başkanlığını HAK-İŞ Genel Sekreteri 
ve Çelik-İş Genel Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Başkan 
Yardımcılıklarını da Öz İplik-İş Genel Başkanı Murat İnanç 
ve Öz Büro İş Genel Başkanı Muharrem Özkaya yaptı.

Hizmet-İş Genel Kurulunda; Başbakan Yardımcısı Bekir 
Bozdağ, TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Hak-İş ve Hizmet-İş 
Genel Başkanı Mahmut Arslan, Büyük Birlik Partisi Genel 
Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Mus-
tafa Kamalak, TBMM Sağlık, Çalışma ve Sosyal İşler Komis-
yonu Başkanı Cevdet Erdöl, Has Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Şeref Malkoç ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu birer konuşma yaptı.

Hizmet-İş Genel Kurulunda, yönetim kurulu da güven ta-
zeledi. Mahmut Arslan’ın yeniden Genel Başkanlığa seçildiği 
seçimlerde, Yönetim Kurul üyeliklerine de Devlet Sert, Me-
tin Eser, Zekeriya Koca ve Ali Osman Kart seçildi.
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Hak-İş üyesi, kardeş sendikamız Öz Gıda-İş’in 12. Olağan Genel Kurulu 
10-11 Eylül 2011 tarihlerinde Ankara’daki Crowne Plaza Oteli’nde yapıldı.

Divan Başkanlığını sendikamız Genel Başkanı Settar Aslan’ın yaptığı Öz 
Gıda-İş Genel Kuruluna; Hak-İş eski Genel Başkanı ve TBMM İdare Ami-
ri Salim Uslu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, BBP Genel Sekrete-
ri Metin Gündoğdu, DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi, HAS Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Erdinç Yazıcı, Bursa Milletvekili İsmet Su, Adalet eski Ba-
kanı Oltan Sungurlu, Çorum eski Milletvekili Agâh Kafkas, Türkiye Gıda İş-
verenleri Sendikası Başkanı Necdet Buzbaş, EBK Genel Müdürü Bekir Ulu-
baş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sendikalar ve Toplu İş İlişkile-
ri Daire Başkanı Hüseyin Aşçı, bazı eski bakan ve milletvekilleri, bürokrat-
lar, başta Ülker, Uno ve Coca Cola grubu olmak üzere Öz Gıda-İş’in örgütlü 
olduğu işletmelerin üst düzey yöneticileri, Hak-İş’e bağlı sendikaların genel 
başkan ve yöneticileri ile bazı memur sendikalarının yöneticileri de katıldı.

Genel Başkanımız Settar Aslan’ın Divan Başkanlığındaki yardımcılıkları-
nı Hizmet-İş Genel Mali Sekreteri Metin Eser ve OLEYİS Genel Mali Sekreteri Vedat Böke, divan üyeliklerini de Öz Gıda-İş’ten Özgül Terzioğlu ve Saa-
det Dere yaptı.

Öz Gıda-İş Genel Kurulunda; TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çorum eski Milletvekili Agâh Kafkas, Uno Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hasip Gencer, DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi, EBK Genel Müdürü Bekir Ulu-
baş, Ülker Grubu Başkanı Ali Ülker ve HAS Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Erdinç Yazıcı birer konuşma yaptı. Bu 
arada, Hak-İş’in ve Öz Gıda-İş’in uzun yıllar Genel Baş-
kanlığını yürüten Salim Uslu ile yeni dönemde yönetime 
aday olmayan, Öz Gıda-İş eski Teşkilat Sekreteri Abdül-
kadir Çelebioğlu’na, hizmetlerinden dolayı Genel Başkan 
Mehmet Şahin tarafından birer plaket verildi.

Öz Gıda-İş Genel Kurulunda, yönetim kurulu üyeleri de 
belirlendi. Mehmet Şahin’in yeniden Genel Başkanlığa se-
çildiği genel kurulda, Yönetim Kurulu üyeliklerine de Emin 
Sürücü, Mustafa Paçal, Ahmet Kaya ve Mehmet Urgan se-
çildi.

ÖZ GIDA-İŞ GENEL KURULU YAPILDI
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Yaz aylarını geride bırakmış olsak da, halen akciğerlerimiz olan orman-
larımızı tehdit eden yangın mevsiminin içindeyiz. Ülkemiz, orman yan-
gınları bakımından riskli olan Akdeniz kuşağında bulunuyor. Akdeniz ve 
Ege Bölgesi başta olmak üzere, ormanlarımızın büyük bir bölümü yan-
gına karşı çok hassas durumdadır.

Bu sene bahar yağmurlarının yaz dönemine sarkmasından dolayı, or-
man yangınları biraz gecikmeyle gündemimize geldi. Havaların ani-
den ısınması ve devamında gelen sıcak yaz, ülkemizin özellikle Güney 
ve Batı bölgelerinde çok sayıda orman yangını çıkmasına yol açtı. Aşı-
rı sıcakların yanında, bazı kasıtlı davranışlar, orman yangınları riskini iyi-
ce yükseltti. Diğer taraftan, şiddetli rüzgârlar bu riski katlayarak artırdı.

Yangın risklerini gösteren teknik veriler önemlidir. Bu noktadan bak-
tığımızda, akciğerlerimiz olan ormanlarımızın büyük bir risk altında ol-
duğu gözardı edilemez. Her şeye rağmen, Orman Teşkilatımızın aldığı 
teknik önlemler ile orman işçilerimizin özverili mücadelesi, çıkan yan-
gınların sayısını azalttığı gibi, yanan orman alanlarını da sınırlı tutuyor.

Elbette elde edilen bu başarı kolay olmuyor. Bu başarının arka planın-
daki yoğun mücadeleyi, insanüstü gayretleri görmek lazım. Bu müca-
dele, fedakâr orman emekçisinin alın teriyle yürüyor. Çıkabilecek yan-
gına karşı arazide günlerce evine dönmeden kalan yangın mücadele iş-
çilerinin çilesi var bu mücadelede. Sıcaktan bozulmaya yüz tutmuş bir 
dilim peynir ve yarım ekmekle karnını yarım yamalak doyurmaya çalı-
şan özverili insanların göğsünü siper ederek yürütülüyor bu mücadele.

Ülkemiz sathına yayılmış binlerce yangın gözetleme kulesi var. Bu ku-
lelerin önemli bir bölümünde tek bir orman işçisi görev yapıyor. Kule-
cilerimiz, her biri erişilmesi güç bir dağın başında bulunan kulelere gi-
dip gelmede büyük sorunlar yaşıyor. Çoğu zaman bu işçilerimizi götü-
rüp getirmeye araç tahsis edilmiyor. Bazen bu üyelerimiz, kilometreler-
ce uzaktaki kulelere kendi imkânlarıyla ulaşım sağlıyor.

Hal böyle olunca, kulecilerimiz sınırsız bir mesai gerçeğiyle karşı kar-
şıya kalıyor. Ulaşım güçlüğü, mesai değişiminin genellikle haftada bir 
kere yapılmasını mümkün kılıyor. Kuleye çıkan işçimiz, bir hafta sonraki 
nöbet değişimine kadar orada görev yapıyor. Hatta bazen bu değişim 
20 güne kadar uzuyor. Tek başına... Yalnızlığını ormanla paylaşarak...

Kuleci, devamlı etrafı gözetler ve her yarım saatte bir telsizle rapor ve-
rir. Yangın riski arttığında, rapor aralığı 15 dakikada bire düşer. Gözü-
nü uzaklara dikecek kuleci... Sık sık durum raporu verecek. En küçük 
bir duman belirtisi gördüğünde merkezi uyaracak. Tabi bunun için böl-
geyi çok iyi bilecek, duman bulunan bölgenin yerini tam tarif edecek.

Ormancıların çilesi kuleyle sınırlı de-
ğil. Ofiste hizmet verenin ayrı sorunları 
var. Telsiz başında iletişim sağlayanlarınki 
başka türlü... Kendisine, yarım milyon li-
ralık arazöz kasko bile yaptırılmadan zim-
metlenen arazöz şoförünün, trilyonluk iş 
makinasının üzerinde sıcağa ve her çeşit 
tehlikeye rağmen görevini yapan opera-
törün sıkıntısı türlü türlü... Her birinin so-
runları ayrı ayrı çözümler bekliyor.

Onların sendikası olarak, varolan sorunları çözmek için elimizden ge-
leni yapıyoruz. Kimi sorunlar yasal durumlardan kaynaklanıyor. Bunla-
rın çözümü için siyasî ve bürokratik merciler nezdinde her türlü girişi-
mi yürütüyoruz.

Bazı sorunların çözümü, toplu iş sözleşmesi müzakerelerine dayanıyor. 
TİS hazırlık toplantılarımızda bu sorunları belirledik. İşverenle bunların 
pazarlığını yürütüyoruz. İnşallah bu tür sorunları, her TİS döneminde 
adım adım çözüme kavuşturacağız.

Diğer taraftan bazı sorunlar var ki, bunlar sahadaki uygulama eksik-
liklerinden kaynaklanmaktadır. Bunlarla olan mücadelemiz de, idareler 
nezdinde sürmektedir.

 Yaptığı işte her türlü özveriyi gösteren orman işçilerimizin sıkıntıları-
nın başında ‘kadro meselesi’ geliyor. Halihazırda 5.500 dolayında kad-
ro bekleyen üyemiz bulunuyor. Yeni alınan ve alınması beklenen yan-
gın işçileriyle birlikte, bu rakam 8 bin dolayına çıkabilecek.

Sorunun çözümü için yasal düzenleme gerekiyor. Bununla ilgili, 
siyasîler nezdindeki girişimlerimiz devam ediyor. 

Öte yandan, Orman Teşkilatımızda çalışan işçi sayısının ciddi miktarda 
artırılması gerekiyor. Biz orman emekçileri, neredeyse tüm Türkiye’ye 
yayılmış olan 22 milyon hektarlık orman alanının her türlü hizmetini 
yürütmekteyiz. Bu kadar geniş bir alanda, mevcut işçi sayısıyla hizme-
tin yürütülmesi mümkün değildir. Şimdiye kadar bu hizmetler aksatıl-
madan yerine getirildiyse, bu, orman işçilerimizin özverili çalışmasıy-
la olmuştur.

Şu an itibarıyla Orman Teşkilatımızın en az 10 bin kadro takviyesine 
ihtiyacı vardır. Bu kadrolar bir an önce tesis edilmeli; hem kadro bekle-
yen işçilerimiz kadroya kavuşturulmalı, hem de yeni işçi alımıyla teşkila-
tın gücü takviye edilmelidir.

Yönetici Köşesi

YANGIN SEZONU ve ORMAN İŞÇİSİ

Mehmet ÇELİK
Genel Mevzuat ve Araştırma 

Sekreteri

Bu alınteri olmasa
bu ormanlar da 
olmaz!..
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Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, teşkilatlarımıza yönelik ziyaretleri ve üyelerimizle görüşmelerini devam ettirdi. 
Ali Bilgin, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Lokalinde üyelerimizle bir araya gelerek sohbet etti ve onların sorunlarını 
dinleyerek, bu sorunlara ilişkin görüş ve beklentilerini müzakere etti. Ali Bilgin, Adana Orman Bölge Müdürlüğü’nün, 
çalışan işçilerimize verdiği iftar yemeğine de iştirak etti. İftara, Adana Milletvekili Fatoş Gürkan ve Adana Orman Böl-
ge Müdürü Ata Kahya da katıldı.

Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya, teş-
kilatlarımız ve üyelerimize yönelik ziyaretlerini Rama-
zan ayında da sürdürdü. Kızılkaya, Ankara Şube Baş-
kanımız Erdoğan Çubuk ile birlikte, Ankara Orman Böl-
ge Müdürlüğü’ne bağlı Merkez Yangın Ekibinde görevli 
üyelerimizle iftar yaptı.

Adana Şube Başkanımız Şahin Cerit ve Şube Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, Adana Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaretleri-
ni sürdürdü. Ziyaretlerde, üyelerimizin sorunları ve bek-
lentileri ele alındı.

Adapazarı Bölge Temsilcimiz Adem Öz, Bölge Yö-
netim Kurulu üyelerimiz ve işyeri temsilcilerimiz, 
Adapazarı’daki Hak-İş’e bağlı sendikaların bölge yöne-
ticileriyle birlikte, göreve yeni atanan Orman Bölge Mü-
dürü Hasan Türkyılmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bu-
lundu.

Amasya Şube Başkanımız Hayrettin Özben ve Şube 
Yönetim Kurulu üyelerimiz, Amasya Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yö-
nelik ziyaretlerini sürdürdü. Ziyaretlerde, üyelerimizin 
sorunları ve beklentileri üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Ankara Şube Başkanımız Erdoğan Çubuk ve Şube 
Yönetim Kurulu üyelerimiz, Ankara Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yö-
nelik ziyaretlerini sürdürdü. İftar sofralarına da denk ge-
len ziyaretler sırasında, üyelerimizin sorunları ve beklen-
tileri ele alındı.

Antalya Şube Başkanımız Ramazan Gün ve Şube 
Yönetim Kurulu üyelerimiz, Antalya Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yö-
nelik ziyaretlerini sürdürdü. Ziyaretler sırasında, üyeleri-
mizin çeşitli konulardaki sorunları ve çözüm beklentile-
ri dile getirildi.

Balıkesir Şube Başkanı-
mız Ramis Fidan ve Şube 
Yönetim Kurulu üyeleri-
miz, Balıkesir Orman Böl-
ge Müdürlüğü’ne bağlı iş-
yerlerinde çalışan üyele-
rimize yönelik ziyaretleri-
ne devam etti. Bu ziyaret-
ler sırasında, üyelerimizin 
sorunları ve beklentileri ele 
alındı.

Bolu Bölge Temsilci-
miz İsmet Yılmaz ve Böl-
ge Yönetim Kurulu üyele-
rimiz, Bolu Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işyer-
lerinde çalışan üyelerimize 
yönelik ziyaretlerini sürdür-
dü. Ziyaretlerde, üyelerimi-
zin çeşitli konulardaki so-
runları ve beklentileri üze-
rinde duruldu.

Bursa Bölge Temsilci-
miz Yavuz Balcı ve Böl-
ge Yönetim Kurulu üyele-
rimiz, Bursa Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işyer-
lerinde çalışan üyelerimi-
ze yönelik ziyaretlerini sür-
dürdü. Ziyaretlerde, üyele-
rimizin çeşitli konulardaki 
sorunları ve beklentileri ile 
bazı ekip binalarındaki ek-
siklikler üzerinde duruldu.

Çanakkale Bölge Tem-
silcimiz Ali Ünal ve Böl-
ge Yönetim Kurulu üyele-
rimiz, Çanakkale Orman 
Bölge Müdürlüğü’ne bağ-
lı işyerlerinde çalışan üye-
lerimize yönelik ziyaretle-
rini sürdürdü. Ziyaretler sı-
rasında, üyelerimizin çeşit-
li konulardaki sorunları ve 
beklentileri ele alındı.

Yöneticilerimizin Ziyaretleri

Genel Başkanımız Settar Aslan, teşkilatımıza ve üye-
lerimize yönelik ziyaret ve toplantılarını Ramazan ayı 
boyunca da sürdürdü. Aslan, ziyaret ettiği işletmelerde, 
üyelerimiz ve bölge yöneticilerimizle toplantılar düzenle-
di ve iftar sofralarında bulundu. Toplantılar sırasında Öz 
Orman-İş’in çalışmaları hakkında üyelerimizi bilgilendi-
ren Genel Başkanımız, ayrıca onların sorunlarını ve öne-
rilerini de dinledi.
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Denizli Bölge Temsilcimiz Halil Turan ve Böl-
ge Yönetim Kurulu üyelerimiz, Denizli Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yö-
nelik ziyaretlerini sürdürdü. Ziyaretlerde, üyelerimizin sı-
kıntıları ele alındı ve beklentileri dile getirildi.

Elazığ Şube Başkanımız Mustafa Tepe ve Şube Yöne-
tim Kurulu üyelerimiz, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işyerleri ile fidanlıklarda çalışan üyelerimize yönelik 
ziyaretlerine devam etti. Bu ziyaretler sırasında, üyeleri-
mizin sorunları ve beklentileri ele alındı.

Erzurum Bölge Temsilcimiz İmdat Dallı ve Böl-
ge Yönetim Kurulu üyelerimiz, Erzurum Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yö-
nelik ziyaretlerini sürdürdü. Bu arada, bazı üyelerimiz de 
Erzurum Bölge Temsilciliğimizi ziyaret ederek, sorun ve 
beklentilerini ilettiler.

İstanbul Bölge Temsilcimiz İlhan Genç ve Böl-
ge Yönetim Kurulu üyelerimiz, İstanbul Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yö-
nelik ziyaretlere devam etti. Bu ziyaretlerde, bölgede ça-
lışan üyelerimizin sorunları ve beklentileri üzerinde du-
ruldu.

Kahramanmaraş Şube Başkanımız Latif Çoban ve 
Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz, Kahramanmaraş Or-
man Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üye-
lerimize yönelik ziyaretlerini sürdürdü. Ziyaretler sırasın-
da, üyelerimizin sorunları, beklentileri ve önerileri ele 
alındı.

Kastamonu Bölge Temsilcimiz Hüseyin Erdoğan ve 
Bölge Yönetim Kurulu üyelerimiz, Kastamonu Orman 
Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyeleri-
mize yönelik ziyaretlere devam etti. Bu ziyaretlerde, böl-
gede çalışan üyelerimizin sorunları ve beklentileri üze-
rinde duruldu.

Kütahya Bölge Temsilcimiz Doğan Cebeci ve Böl-
ge Yönetim Kurulu üyelerimiz, Kütahya Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yö-
nelik ziyaretlere devam etti. Bu arada Cebeci, Orman 
Bölge Müdürü Mahmut Aydın, Emet İşletme Müdürü 
Savaş Ünle ile birlikte, Kuşoynağı Yangın Gözetleme Ku-
lesini ziyaret etti.

Mersin Şube Başkanımız Halil Aygün ve Şube Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaretleri-
ni sürdürdü. Ziyaretler sırasında, üyelerimizin sorunları, 
beklentileri ve önerileri ele alındı.

Trabzon Bölge Temsilcimiz Fikri Bulut ve Böl-
ge Yönetim Kurulu üyelerimiz, Trabzon Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yö-
nelik ziyaretlere devam etti. Bu arada Bölge Yöneticile-
rimiz, emekli olan bazı üyelerimiz için düzenlenen gece-
ye de katıldı.

Yöneticilerimizin Ziyaretleri

Eskişehir Bölge Temsilcimiz Abdürrahim Cerit ve Böl-
ge Yönetim Kurulu üyelerimiz, Eskişehir Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yö-
nelik ziyaretlerini sürdürdü. Ziyaretler sırasında, bölge-
de çalışan üyelerimizin sıkıntı ve beklentileri ele alındı.

Isparta Bölge Temsilcimiz Süleyman Atasoy ve Böl-
ge Yönetim Kurulu üyelerimiz, Isparta Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yö-
nelik ziyaretlerini sürdürdü. Bu ziyaretler sırasında, böl-
gede çalışan üyelerimizin sorunları ve beklentileri üze-
rinde duruldu.

İzmir Şube Başkanımız Hamiyet Boyacı ve Şube Yöne-
tim Kurulu üyelerimiz, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaretlerini 
sürdürdü. Boyacı ve şube yöneticilerimiz, yoğun orman 
yangınlarının yaşandığı İzmir bölgesinde, gece-gündüz 
demeden yangın mücadelesi yürüten emekçilerimizi de 
yalnız bırakmadı.



KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMIYORUZ
Konfederasyonumuz Hak-İş, Somali ve diğer Afrika ülkelerindeki açlık felaketi için, ‘Yardım et, bir can kurtulsun’ sloganıyla yar-

dım kampanyası başlattı. Kampanyaya Hak-İş 200 bin TL ile katıldı.
Konfederasyonumuz Hak-İş ve bağlı sendikaları, başta Somali olmak üzere Afrika’daki kuraklığa bağlı açlık felaketine uğrayan in-

sanları yalnız bırakmayarak, ‘Yardım et, bir can kurtulsun’ sloganıyla bir yardım kampanyası başlattı.
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Doğu Afrika ülkelerinde ve özellikle Somali’de 

kuraklığa bağlı ciddi bir açlık ve sefalet yaşandığını hatırlatarak, Türkiye’nin başlattığı yardım seferberliğine, Hak-İş Konfederasyonu 
ve bağlı sendikaların da katıldığını söyledi. Arslan, “Bizim insanımız, insanlık dramlarına karşı yüksek bir merhamet ve yardım duygu-
larına sahiptir. Yürütülen kampanyalara gösterilen büyük ilgi bunun en önemli kanıtıdır.” dedi.

Mahmut Arslan, ‘Yardım et, bir can kurtulsun’ temalı kampanyayı, 
Hak-İş’in 200 bin TL nakit ödemeyle başlattığını belirterek, başta konfe-
derasyon ve bağlı sendikaların genel merkez yönetim kurulları olmak üze-
re, Hak-İş il temsilcilikleri, bağlı sendikaların şube, bölge, il ve ilçe baş-
kanlıkları ile tüm üyelerini kampanyaya etkin bir şekilde katılmaya davet 
etti.

Somali’de son 90 gün içinde 29 bin çocuğun öldüğüne dikkati çeken 
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, tedbir alınmaması halinde 640 bin çocuğun 
daha ölebileceğini söyledi. Arslan, kuraklık ve açlıkla karşı karşıya olan 
Somali’nin aslında 20 senedir başta ABD olmak üzere Avrupa’nın işga-
li altında olduğunu da kaydederek, ‘Bugün timsah gözyaşları döken Batı, 
orada yaşanan sıkıntının asıl nedenidir. Bu yüzden Batılı sömürgeci ülkeler 
Afrika için daha büyük sorumluluk içindeler. Olay Somali’de yaşanan aç-
lık değil, emperyalizmin Afrika’da ortaya çıkardığı tablodur.’’ diye konuştu.  

2 ay sürecek ve 8 Ekim 2011’de sona erecek olan ‘Yardım et, bir can 
kurtulsun’ temalı Hak-İş kampanyası için Ziraat Bankası Cevizlidere Şu-
besinde açılan hesap numaraları şöyle:

TL  Hesap No:  573 88 128-5001
USD Hesap No:  573 88 128-5002
Euro  Hesap No:  573 88 128-5003


