DEMOKRASİ NÖBETİNİ
TERK ETMEDİK

Yöneticilerimiz ve Türkiye’nin
dört bir yanındaki üyelerimiz,
15 Temmuz darbe-işgal girişiminin ardından meydanlarda
yapılan demokrasi nöbetlerine ara vermeden devam etti.
Genel Merkezimiz, Kızılay’daki
demokrasi nöbeti tutan vatandaşlarımıza binlerce kumanya
dağıttı.

Yine Ciğerlerimiz Yandı
Yılbaşından beri meydana gelen
orman yangınlarında, 8 bin hektara
yakın ormanlık alanımız kül oldu.
●12. Sayfa

●6. Sayfa
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SONSUZA KADAR MİLLÎ İRADE
Türk Milleti, 15 Temmuz 2016 akşamı, dünya tarihinin daha önce tanıklık etmediği bir
‘darbe-işgal’ girişimine maruz kaldı. Bizzat seçtiği ‘Başkan’ın çağrısıyla ülke genelinde
sokaklara dökülen millet; kendi iradesine, ülkesine, devletine ve meşru yöneticilerine
karşı girişilen ‘üniformalı terör’e gereken karşılığı verdi.
●3. Sayfa

Aslan, darbecilerin bombaladığı
TBMM’yi ziyaret etti:

“DARBEYE KARŞI
DEMOKRASİNİN
YANINDA SAF
TUTTUK”

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Settar Aslan,
darbecilerin TBMM bahçesine attığı bombanın
meydana getirdiği çukur yanında basın açıklaması yaparak, Türkiye’nin 100 yıllık darbe
parantezini kapattığını söyledi.
●8. Sayfa

AYDINLIK YAZARI
AKKAYA’YA CEVAP
Aydınlık Gazetesi yazarı Mehmet
Akkaya, 15 Eylül 2016 tarihli
yazısında, Hak-İş ve Öz Ormanİş hakkında bazı gerçeğe aykırı
ifadeleri, sanki ‘bilgi’ imişcesine
dile getirdi. Akkaya’, daha önce
5 Temmuz 2012’de benzer bazı
iddiaları dile getirmiş, fakat Öz
Orman-İş’in kendisine gönderdiği
açıklamaları görmezden gelmişti.
●14. Sayfa

ASLAN, TARIM SENDİKALARI
4. ULUSLARARASI KONFERANSINA
KATILDI

Hak-İş Konfederasyonu Genel
Başkan Yardımcısı ve Öz Ormanİş Sendikası Genel Başkanı Settar
Aslan, Fransa’da düzenlenen,
Tarım Gıda Tekstil ve Ticaret İşçileri Sendikaları 4. Uluslararası
Konferansı’na katılarak bir konuşma yaptı.
●11. Sayfa

ASLAN KON TV’DE
Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, Kon TV’de
Ramazan boyunca her akşam
yayınlanan ‘Keçiören Ramazan
Akşamları’ programına 10 Haziran 2016 Cuma akşamı konuk
oldu.

●11. Sayfa

Başyazı

Settar ASLAN / Genel Başkan

TEK YOL MİLLÎ İRADE

Sevgili orman ve
tarım emekçileri…
Millet olarak bir büyük badire
atlattık. Değil kendi tarihimizde,
belki dünya tarihinde görülmemiş
derecede bir hainlik ve alçaklık
2. Sayfa
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SONSUZA KADAR MİLLÎ İRADE

Başyazı

●1. Sayfadan devam

TEK YOL MİLLÎ İRADE
içeren saldırıya uğradık. Evet… 15 Temmuz’daki darbe-işgal girişimi, tarihin daha önce kaydetmediği türden bir saldırıydı.
Türk Askeri üniforması içine gizlenmiş hainlerin giriştiği eylemi,
basit bir ‘darbe teşebbüsü’ olarak görmüyoruz. Yapılan, aynı zamanda ülkemize ve milletimize dönük bir ‘bölme’ ve ‘işgal’ denemesiydi.
Geriye doğru baktığımızda, 1909’daki darbeden beri, son 100 yıl
içinde 5 tane net darbe yaşadık. Bu süreçte ‘girişim’ veya ‘planlama’
düzeyinde kalanların sayısını ise tam olarak bilmiyoruz. 1909, 1960,
1971, 1980 ve 1997’deki müdahalelerin tamamı, ‘yönetime el koymayı’ veya ‘yönetimi yeniden tasarlamayı’ hedeflemişti. Oysa 15
Temmuz’daki hain kalkışma sadece ‘yönetime’ değil, aynı zamanda
‘ülkeye el koymayı’ amaçladı. Üstelik bu, teşebbüs edenlerin yalnızca kendi namlarına değil, daha ziyade ‘üst akıl’ namına giriştikleri bir
el koyma çabasıydı.
Milletimizin iyi niyet, hoşgörü ve yardımseverliğini istismar ederek
40 yıl boyunca beslenme, yayılma ve semirme fırsatı bulan FETÖ’cü
hainler, deşifre olup tasfiye edileceklerini anlayınca, hem kendilerini
hem de ülkemizi, himayesine girdikleri yere satmakta tereddüt etmediler.
Bu mazlum millet, güçlü ve hâkim olduğu dönemlerde, çevresindeki
zayıf toplumlara zulüm etmediği gibi; kendisi zayıf düştüğü dönemlerde de ‘güçlü zalimlere’ hiçbir zaman boyun eğmedi. 15 Temmuz
ihanetini tertipleyenler, kendilerince her türlü ‘güç dengesi’ ihtimallerini hesaplasalar da, Türk Milleti’nin bu güzel niteliğini hesap
edemediler.
Evet… Silahlı Kuvvetlerimize, polis ve yargı teşkilatımıza, bilişim kurumlarımıza, üniversitelerimize… Velhasıl, topyekûn devlet
kurumlarımıza nüfuz etmiş olan bu hainler, Türkiye’ye el koymaya kalkıştıklarında, hiçbir gücün kendilerine engel olamayacağını
varsaydılar. ‘Üst aklın’ yönlendirmesiyle harekete geçtiklerinden,
herhangi bir ‘dış engel’ de öngörmemişlerdi.
Herkesin bir hesabı olsa da, Yüce Yaratıcı’nın hesabı her türlü hesabın üzerindeydi. Ve Cenabı Allah, ‘tuzak kuranların en hayırlısı’
idi. Nihayet, bu aziz milletin sabır ve hoşgörüsü son kerteye gelmiş;
hainlerin girişimi, milletin ‘kabul sınırlarını’ çoktan aşmıştı.
İşte bu yüzden, 80 milyonluk bir ‘irade’, kendisine vurulmak istenen zinciri kırdı, giydirilmek istenen kefeni yırttı. Çünkü bu millet,
100 yıllık darbecilik oyunundan sıkıldığı gibi, kendisine yönelik bölme ve işgal amaçlı densizliklere hiç tahammülü yoktu.

lan, doğrudan doğruya kendisinin
‘helal iradesi’ idi. Bu yüzden geçit vermedi, Türk Askeri kılığına
girmiş hain teröristlere. Seçilmiş
Settar ASLAN
Genel Başkan
Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla
sokağa inen milletimiz, darbe-işgal girişimine karşı var gücüyle direndi. Gerektiğinde tankların önüne
yattı. Tankların paletine çomak soktu. Helikopterden açılan ağır ateşe göğsünü siper etti. F-16’lardan atılan büyük bombalara rağmen
meydanları terk etmedi. Şehir meydanlarını koruma altına aldı. Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Genelkurmay, Ankara Emniyet Müdürlüğü,
MİT ve TRT önüne etten duvar ördü. Kışlaları kuşattı. Tankların ve
zırhlı araçların önüne hafriyat kamyonlarıyla barikat kurdu.
Uçaklarla helikopterlerle, tanklarla, zırhlı araçlarla, yani her türlü
ağır silahlarla girişilen hain kalkışma, milletin; elinde bayrak, yüreğinde iman ve zihnindeki iradesine sahip çıkma erdemiyle durduruldu
ve püskürtüldü.

Hak-İş’in 40 yıllık tarihindeki ‘darbelere karşı dik durma’ geleneği, 15 Temmuz’da da kendisini gösterdi. Konfederasyonumuz ve
başta Öz Orman-İş olmak üzere tüm bağlı sendikalar, 15 Temmuz’daki hain kalkışmaya karşı net tavrını ülke çapında ortaya koydu. Genel
Merkez ve Taşra Teşkilatlarımız, üyelerimizle birlikte 15 Temmuz
akşamından itibaren meydanlara inerek, demokrasiye ve millî idareye
sahip çıktı. Sonrasında ülke genelinde 27 gün boyunca devam eden
‘demokrasi nöbetlerinde’ de yerimizi aldık.
Bizim sendikacılık anlayışımız, demokrasi ve millî iradenin, en az
‘ekmek’ kadar önemli ve değerli olduğunu kabul eder. Geçmiş deneyimlerimiz, demokrasinin olmadığı yerde emek mücadelesinin de
olamayacağını bizlere öğretti. Tabi, vatanımızın özgür ve devletimizin bağımsız olmadığı bir durumda, kendi varlığımızın bir değerinin
olmayacağını da biliyoruz.
İşte, 15 Temmuz’da bu bilinçle hareket ettik. Allah ülkemize,
devletimize ve milletimize zeval vermesin; bir daha böylesi hain kalkışmalarla bizleri imtihan etmesin.

Dahası, millet; bizzat kendisinin seçtiği Cumhurbaşkanına, Hükümete
ve TBMM’ye karşı girişilen haince saldırıyı kabul edemezdi. Saldırı-
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Kimi, gövdesini siper ederek, koskoca tankın ilerleyişini durdurdu. Kimi, gömleğini çıkarıp, tankın egzozuna tıkayarak, çalışmasına mani oldu.
Kimi, palet dişlisinin arasına demir boru sokarak, 50 tonluk tankı olduğu
yere çiviledi. Kimi, üzerine konan kuş pisliğine bile tahammül edemediği
arabasını, tankın altına sürerek; Meclis’ine, Genelkurmay’ına, meydanlarına ve kışlasına sahip çıktı. Milletin evlatları, ‘Başkan’ın bir çağrısıyla,
dakikalar içinde organize olarak, üniformalı FETÖ teröristlerinin, millete
ait tankları ve zırhlı araçları kışladan çıkarmasını engellemek için, çöp
ve hafriyat kamyonlarını nizamiye önlerine dizdi.

Elbette, tüm dünyaya örnek olan bu büyük başarıda, hainlere karşı
canı pahasına mücadele eden kahraman askerlerimizin ve polislerimizin de büyük emeği var. Yine, başta Hak-İş üyesi sendikalarımız
olmak üzere, ilk andan itibaren bu hain girişime karşı demokrasiden
ve millet iradesinden yana tavır alan Sivil Toplum Kuruluşlarımızın
da hakkını teslim etmeliyiz.

Sağlık ve mutlulukla kalın.

Genel Koordinatör
Mehmet ÇELİK
Genel Eğitim Sekreteri
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Terör üssü haline getirilen havaalanları, çevredeki köylüler tarafından
ablukaya alındı. Darbe ve işgalin nelere malolacağını engin irfanıyla
sezen Türk köylüsü, teröristlerin uçak kaldırmasını engellemek için,
havaalanı çevresindeki ekinlerini yakarak, etrafı dumana boğdu. Askerî
tarih, yüzmilyonlarca dolarlık helikopterlerin, etrafına damperli kamyon park edilerek nasıl kımıldayamaz hale getirileceğine, bu milletin
fertlerinin basireti sayesinde tanık oldu. Emniyet Müdürlüğü’ne tank
ve zırhlı personel taşıyıcılarla saldıran üniformalı teröristler, polislerden
önce, silahsız sivillerin inanılmaz direnişiyle karşılaştı ve teslim olmak
zorunda kaldı.
Geçmişteki darbelerde örnekleri görüldüğü gibi, devlet televizyonunu bir üsteğmen komutasındaki 10 kişilik mangayla ele geçirmeyi
hesaplayan üniformalı teröristler, cesur siyasetçi ve bürokratlar ile vatandaşların sert iradesine çarparak, kafası-gözü dağılmış bir şekilde,
silahlarını bırakıp teslim olmak zorunda kaldı.
Bu ülkenin kahraman askerleri, kendi üniformalarını ve silahlarını hile ve alçaklıkla gasp etmiş olan FETÖ teröristlerine karşı canlarını siper
ederek mücadele yürüttü, çok sayıda şehit verdi. Bağrından, Ömer
Halisdemir gibi kahramanlar çıkardı. O alçakları durdurmak için ne gerekiyorsa yaptı. Yıllardır terörle mücadele eden kahraman polislerimiz,
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ağır silahlarla karşılarına dikilen üniformalı teröristlere teslim olmadı;
büyük kayıplar vermesine rağmen, ülkesini darbe-işgal girişimine karşı
savundu. Sadece Gölbaşı’daki Özel Harekât Merkezi, vatan savunması uğrunda 50 şehitle onurlandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, yani milletin temsilcileri, başlarına en tesirli bombalar yağdırılırken, teslim olmayı aklından bile geçirmedi. ‘Ya millî
irade, ya ölüm!...’ düsturuyla, gecenin bir yarısında TBMM’ye koşan milletin vekilleri, canlarını ortaya koyarak darbe-işgal girişimine direndi. Ağır
bombardımana maruz kalan Gazi Meclis, aldığı bomba yaralarıyla bir kez
daha gazilik makamına yükseldi.
Kahraman Türk Milleti, ‘Başkan’ın çağrısıyla meydanları, kışla önlerini,
Genelkurmay binasını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, velhasıl bütün bir ülkesini koruma altına aldı. Sabaha kadar
başına yağdırılan bombalara, üzerine sürülen tanklara, açılan ateşlere
aldırış etmedi. Dünyada hiçbir milletin yaşamadığı bir kahramanlık idrakiyle vatanına, devletine, seçtiği meşru Hükümetine ve Başkan’ına sahip
çıkan Türk Milleti, darbe-işgal kalkışmasını 24 saat içinde bertaraf ederek,
binlerce yıllık tarihinde olduğu gibi, bugün de kendisine zincir vurulamayacağını dâhilî-haricî bedhahlara, çılgınlara, işbirlikçilere ve tüm dünyaya
gösterdi. Ağır saldırılara siper ettiği göğsünden, 246 şehidi ve 2 bini aşkın
gaziyi, kahramanlıklar tarihine hediye etti.
Geçmiş darbelerin ağır sorumluluğunu omuzlarında taşıyan Türk Medyası da, 15 Temmuz akşamında inanılmaz bir hamleyle, ülkesine ve seçilmiş
meşru yönetime sahip çıktı. Başkan’ın millete olan çağrısına aracılık eden
medya, geçmiş darbelerdeki günahlarının da millet nezdinde bağışlanmasına kapı aralamış oldu.
Evet!.. Türk Milleti, dünya tarihinin daha önce kaydetmediği, eşsiz bir
kahramanlık destanı yazarak, demokrasiye sahip çıkmanın ne olduğunu,
vatanın ve ülkenin nasıl sevileceğini bugüne ve tarihe anlattı. 15 Temmuz
2016 akşamında bu millet, ülkesinin ‘tapusunu’ masaya koyarak, kendisi
üzerinde ileri-geri hesap yapan, ameliyat hevesi güden, bölme-parçalama
rüyaları gören herkese ders verdi. Hatta bu onurlu millet, bizzat seçtiği
yöneticilerine de ‘ayar vererek’, bundan sonra yürütülecek yüksek siyasetin de yol haritasını çizdi.
Bu ülke, 15 Temmuz akşamında, içimizdeki satılmış şer odakları ile onları
oynatan kuklacıların büyük bir ‘şer denemesine’ uğradı. Lakin, ‘Allah’tan
başka galip olmadığını’ derin irfanıyla idrak eden bu millet, yüzbin minareden arşa yükselen salânın anlamını yeniden keşfederek, şerlerden ne
de büyük hayırlar sadır olabildiğine bir kez daha canlı tanık oldu.
Ülke ve millet, 15 Temmuz akşamında, kelimenin tam anlamıyla uçurumun kenarından döndü. Şayet darbe-işgal girişimi başarılı olsaydı, Türkiye
parçalanacak, yıllarca sürecek bir iç savaşın girdabına sürüklenecek, sadece milletin değil, aynı zamanda ümmetin en az 100 yılı çalınmış olacaktı.
Türk Milleti, bu kez maruz kaldığı saldırının, geçmişteki sayısız darbelerden
çok farklı olduğunu; sadece ülke yönetimini değil, aynı zamanda ülkeyi ele
geçirmeyi ve FETÖ teröristlerini yöneten kuklacılara teslim etmeyi amaçladığını idrak etmişti. İşte o noktada, ‘can’ın
bir önemi yoktu. Bu yüzden canlar, ‘vatan’
ve ‘millî irade’ denilen ‘canan’ın önüne göz
kırpmadan siper edildi.

…VE BİZ…
Hak-İş ailesi, kurumsal varlığıyla tanıklık ettiği 12 Eylül 1980
ve 28 Şubat 1997 darbeleri ile 27 Nisan 2007 e-muhtıra girişimine karşı en net tavrı sergileyen sivil toplum kuruluşu
olmuştu. Her zaman demokratik, sivil ve meşru iradeden yana tavır almış olan Hak-İş/Öz Orman-İş camiası, 15 Temmuz
2016 darbe-işgal girişimi karşısında da, ilk andan itibaren
sağlam bir duruş sergiledi.
Resmî internet siteleri üzerinden mesaj yayınlayan, tüm
üyelerinin cep telefonlarına kısa mesaj gönderen ve medya
organlarına darbe karşıtı açıklamalar gönderen Öz Orman-İş
ve Hak-İş’e bağlı diğer kardeş sendikalar, herkesi, darbecilere karşı koymak ve demokrasiye sahip çıkmak amacıyla
sokağa davet etti. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere, 81
ilde sokağa dökülen üyelerimiz, darbe-işgal girişiminin akamete uğratılması yolunda, kendi üzerlerine düşen görevi
eksiksiz yerine getirdi.
Darbe girişiminin savuşturulmasından sonra başlayan
Demokrasi Nöbetleri sırasında da, Hak-İş/Öz Orman-İş camiası en ön sıralarda yer aldı. 27 gün süren bu nöbetlere,
Türkiye’nin her köşesinde, Genel Başkanlarından üyelerine
kadar, tüm unsurlarıyla iştirak etti.
Evet!... 15 Temmuz 2016 gecesi, millet olarak ateş çemberinden geçtik. 100 yıllık ‘darbe parantezi’ni kapattık.
Ülkemize ve devletimize olan aşkımızla birlikte, millî irademize, seçilmiş Meclisimize, Hükümetimize ve Başkan’ımıza
sahip çıkma gücümüzü; yani demokrasi ve özgürlük sevdamızı tüm dünyaya gösterdik. Artık bu noktadan sonra,
hiç kimsenin Türk Milletini ‘cumhuriyet’, ‘demokrasi’ ve
‘özgürlük’ gibi kavramlarla imtihan etme hakkı kalmamıştır.
Zira bu millet, bu konudaki en ağır sınavdan tam not alarak
geçmiştir. Kimse bu başarıyı küçümsemeye kalkışmasın. Bu
başarı, 1789 Fransız Devrimi’nden çok daha büyük ve anlamlıdır. Tarih, bunu böyle yazacaktır.

24 saat içine sığdırılan büyük mücadele;
ülke, millet ve ümmete kurulan tuzağın yerle bir edilmesiyle sonuçlandı. Türk Milleti,
üniformalı teröristlerin tuzaklarını başlarına
geçirmekle yetinmedi; aynı zamanda tüm
dünyaya meydan okuyarak, bundan böyle
ülkeler sınıflandırmasındaki yerinin ‘Birinci
Ligde’ olduğunu ilan etti. Millet, yalnızca
darbe-işgal girişimini yok etmekle kalmadı,
girişimin muhtemel ekonomik etkilerini de
sıfırlamak üzere, yastık altındaki dövizlerini
Türk Lirası’na çevirip bankalara yatırarak,
‘Üst Akıl’a bir kez daha ‘kapak’ yaptı.

4

5

ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASI YAYIN ORGANI

Ekim 2016 • Sayı 35
Şubat 2016 Sayı: 33

ÖZ ORMAN-İŞ

SENDİKASI

ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASI YAYIN ORGANI

Ekim 2016 • Sayı 35Şubat 2016 Sayı: 33

DEMOKRASİ NÖBETİNİ TERK ETMEDİK
Genel Başkanımız Aslan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda
vatandaşlarımıza kumanya dağıttı.

Bu çerçevede, Genel Merkez ve
Ankara Şube yöneticilerimiz de,
üyelerimizle birlikte, her akşam
Ankara’daki meydanlarda demokrasi nöbetini sürdürdü. Genel
Başkanımız Settar Aslan ve yöneticilerimiz, 15 Temmuz Kızılay Milli
İrade Meydanı’nda demokrasi nöbeti tutan vatandaşlarımıza binlerce kumanya dağıttı. Settar Aslan,
kumanya dağıtımında eşi Hatice
Hanım ve çocuklarıyla birlikte bizzat hazır bulundu.

●1. Sayfadan devam

15 Temmuz akşamı darbe girişiminin öğrenilmesiyle
birlikte sokaklara dökülen vatandaşlarımızın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ‘ülkeye
ve demokrasiye sahip çıkmak için meydanları doldurma’ çağrısıyla başlayan demokrasi nöbetleri, 27 gün
boyunca, her geçen gün daha da büyük katılımla devam etti.

Kumanya dağıtımına, Öz Ormanİş Genel Merkez ve şube yöneticilerinin yanısıra, konfederasyonumuz
Hak-İş’e bağlı Medya-İş Sendikasının Genel Başkanı Gürsel Eser ve
Öz-İş Sendikasının Genel Başkanı
Sedat Sevinç ile diğer yöneticileri
ve üyeleri de katıldı.
Kızılay Meydanı’ndaki diğer vatandaşlarla birlikte demokrasi nöbetlerimiz, sabahın ilk saatlerine
kadar devam etti.

Ülkemizin bağımsızlığına ve demokrasimize kasteden
15 Temmuz darbe-işgal girişiminin durdurulmasının
ardından yurdumuzun tüm köşelerine yayılan demokrasi nöbetlerine, Öz Orman-İş üyeleri ile Genel Merkez
ve taşra teşkilatı yöneticileri de geniş şekilde katıldı.
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Aslan,
Aslan, darbecilerin
darbecilerin bombaladığı
bombaladığı TBMM’yi
TBMM’yi ziyaret
ziyaret etti:
etti:

ÖZ ORMAN-İŞ

“DARBEYE KARŞI
DEMOKRASİNİN YANINDA SAF TUTTUK”

SENDİKASI

Hak-İş Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız ve konfederasyona bağlı
sendikaların yöneticileriyle birlikte, darbeciler tarafından bombalanan
TBMM’yi ziyaret eden Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Settar Aslan,
bombanın patladığı TBMM Dikmen Kapısı önündeki bahçede açılan
derin çukuru inceledi ve burada bir basın açıklaması yaptı.
Türk Milleti’nin, başarılı bir demokrasi sınavı verdiğini anlatarak, milletin, FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması tarafından girişilen
darbe çılgınlığını başarıyla püskürttüğünü belirten Aslan, 31 Mart
Darbesi’nin yapıldığı 1909 yılından bu yana 100 yılı aşkın bir süredir
devam eden darbeci geleneğe noktayı koyduğunu söyledi. 79 milyonluk ülke fertlerinin meydanları doldurarak darbecilere direndiğini
anlatan Settar Aslan, şunları söyledi:
“Demokrasiyi özümsemiş olan milletimiz, hem kendi iradesine, hem
de seçtiği liderlerine sahip çıkarak, bu ülkede artık kolay kolay darbe
yapılamayacağını herkese göstermiştir. Bu darbe girişimi, milletimizin
maruz kaldığı son darbe girişimi olmuştur. Konfederasyonumuz Hakİş ve bağlı sendikalar da darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren
demokrasiden yana net bir tavır almış ve bunun bedelini de ödemiştir.
Darbecilere karşı meydanlara dökülen üyelerimizden biri şehit edilmiş,
birçoğu da yaralanmıştır.”
Settar Aslan, daha sonra AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Hak-İş Onursal Başkanı TBMM İdare Amiri ve Çorum
Milletvekili Salim Uslu’yu ziyaret ederek, Hak-İş ve bağlı sendikalar
adına geçmiş olsun dileklerini iletti.
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HADDİNİ BİLMEZ DARBE DESTEKÇİSİNE SERT CEVAP
Romanya Emekçiler Birliği adlı kuruluşun Genel Sekreteri Ciprian
Pop’un, dünya genelinde yüzlerce sendikaya gönderdiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’ye yönelik haksız eleştiriler sıralanan, buna
karşılık 15 Temmuz darbe-işgal girişiminin görmezden gelindiği haddini bilmez mektuba, Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan sert bir
cevap gönderdi.
Cibrian Pop, 15 Temmuz darbe-işgal girişimi üzerine Türkiye
Cumhuriyeti’nin aldığı ‘terör önleyici’ tedbirleri haksız ve ölçüsüz
şekilde hedef aldığı mektubunda, darbecilerin tutuklanmasını ve sivil halkın, asker üniforması giymiş darbeci teröristlere direnmesini
ve bu direnişteki Cumhurbaşkanı Erdoğan’an rolünü eleştirerek, ‘zalimce işkence yapma’ iddiasında bulundu. Darbecilerle ilişkili kamu
görevlilerinin görevden uzaklaştırılmasını, FETÖ ile irtibatlı eğitim
kurumlarının örgüt elinden alınmasını, akademideki örgüt mensuplarının ayıklanmasını ‘örgüt ağzıyla’ eleştiren Pop, teröristlere karşı
alınan tedbirlerin Türkiye’yi ‘birkaç yüzyıl geriye götürdüğü’ şeklinde
saçmaladığı mektubunda, sanki Türkiye’de ‘siyasî mahkûm’ varmışçasına, bunların serbest bırakılmasını isteme cüretini sergiledi.

●1. Sayfadan devam

ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASI YAYIN ORGANI

Genel Başkan Settar Aslan’ın, Ciprian Pop’a bu şahsın sözkonusu
mektubunu ulaştırdığı dünya genelindeki sendikalara gönderdiği cevabi mektup şöyle:
Sayın Ciprian POP
Romanya Emekçiler Birliği Genel Sekreteri
Bu yazı, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk Milleti’ne ve onun oylarıyla
seçilmiş Cumhurbaşkanı’na karşı yazmış olduğunuz ve tarafımıza da
göndermiş olduğunuz, düşmanca ve gerçeklerden uzak mektuba, Türk
emekçileri adına verilmiş bir cevaptır.
Türkiye’de yaşanan gerçekleri tersyüz etme mantığı üzerine kurulmuş
mektubunuz, her şeyden önce, 79 milyonluk bir milletin, 15 Temmuz
akşamı yaşadığı darbe-işgal girişimi sanki hiç yaşanmamış gibi bir
kurguyla kaleme alınmıştır. Siz bir gazeteci veya Romanya Emekçiler
Birliği Genel Sekreteri olarak, Türkiye’de yaşananları gerçekten takip
etmiş olsaydınız, sözkonusu başarısız darbe girişiminin sorumlusu
olan ve kendisini ‘Cemaat’ diye tanıtan ‘Silahlı Çete’nin sözcüsü gibi
konuşmazdınız.
Evet, bu vicdandan yoksun bakışınız ortadayken, mektubunuzda da
belirttiğiniz gibi, sizin ne düşündüğünüz sadece Türkiye Cumhuriyeti
Başkanı’nın değil, biz Türk Milletinin tamamının da umurunda
değildir. Çünkü siz, bizim yaşadığımız ağır saldırıların tamamını
yok sayan bir anlayışla, adeta bizlerin aklıyla alay eder bir üslupla
yazmışsınız.
Türk Devleti, uzun yıllardan beri demokratik bir sabırla tahammül
ettiği, bazı ‘büyük’ (!) devletlerin kuklası olarak faaliyet gösteren ve
bir kısım kuruluşlarıyla kendisini ‘sivil toplum örgütü’ gibi yutturan
sözkonusu çete 15 Temmuz’da ülkemize karşı silahlı ayaklanmaya
teşebbüs ettiği için, devlet olmanın gerekleriyle ve Anayasal
yetkilerle harekete geçmiştir. Her şey, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
ve yasaları çerçevesinde yürütülmektedir.
Başta Fransa olmak üzere, birçok AB ülkesi, uğradıkları terörist
saldırılar karşısında olağanüstü hal ilan etmiş ve olağanüstü hali
birkaç kez de uzatmıştır. Bu ülkelerin maruz kaldıkları terör saldırıları,
Türkiye’nin 15 Temmuz akşamı maruz kaldığı darbe-işgal girişimi
karşısında ‘karikatür’ düzeyinde kalmaktadır. Eğer Türk Milleti,
Başkan Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa çıkmasaydı ve darbe girişimine
direnmeseydi, bugün Türkiye’de bir ‘darbe-işgal yönetimi’ işbaşında
olacaktı. Ve 12 Eylül 1980 darbesinden sonra yaşadığımız gibi, tüm

sivil toplum örgütleri ve sendikalar lağvedilecek ve işçi liderleri de
tutuklanacaktı. Nitekim, 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan silahlı
çetenin bu yönde planlar hazırladığını, hatta 25 bin kişilik bir infaz
listesi hazırladığını, ele geçen belgelerden ve itiraflardan öğrenmiş
bulunuyoruz.
Elbette Türk Milleti’ne karşı bu ağır saldırıyı gerçekleştirenler, bunun
hesabını verecektir.
Sayın Pop,
Bir an için empati yapmayı deneyin, şöyle bir tablo tahayyül edin:
•

Romanya ordusu içinde yuvalanmış, emirleri komutanlarından
değil, ABD’de yaşayan sapık inançlı bir din adamından alan bir
kısım subay, yine Romanya ordusuna ait savaş uçakları, bombalar,
tanklar ve diğer ağır silahlarla, kendi ülkesine saldırmış…

•

Romanya Parlamentosu’na, F-16 uçaklarıyla, çok yüksek tahrip
gücüne sahip 3 bomba atılmış…

•

Romanya İstihbarat Örgütü (SRI) ana binasına uçak ve
helikopterlerle saldırılmış...

•

Bükreş Emniyet Müdürlüğü, uçak, helikopter ve tanklardan atılan
bombalarla yerle bir edilmiş…

•

Romanya Cumhurbaşkanlığı Sarayı bombalanmış…

•

Romanya Özel Harekât Polislerinin merkezi bombalanmış, 50
polis katledilmiş…

•

300’e yakın polis, asker ve sivil Romanyalı, darbeci hainler
tarafından bombalanarak, tanklarla ezilerek veya harp silahlarıyla
öldürülmüş, en az 2 bin Romen vatandaşı da yaralanmış…

•

Romanya Devlet Televizyonu silah zoruyla işgal edilmiş, zorla
darbe bildirisi okutulmuş…

•

Romanya’nın haberleşme uydularını kontrol eden yer istasyonu
bombalanmış, oradaki sivil görevliler öldürülmüş…

•

Tuna Nehri üzerindeki, Avrupa-Asya karayolu bağlantısını
sağlayan köprüler, cuntacı askerlerce işgal edilmiş, bu işgali
protesto eden çok sayıda sivil vatandaş öldürülmüş…

•

Bükreş’in Uniri Meydanı tanklarla işgal edilmiş, çok sayıda sivil
vatandaş tank paletleri altında ezilerek can vermiş…

•

Mangalia’da tatil yapmakta olan Romanya Cumhurbaşkanı,
kendisini öldürmeye gelen suikast timinden 15 dakikalık bir şansla
kurtulmuş, bazı koruma görevlileri öldürülmüş…

•

Romanya Genelkurmay Başkanlığı işgal edilmiş, Romen Silahlı
Kuvvetleri komutanları, cuntacı askerlerce rehin alınmış.

•

Romanya Cumhurbaşkanlığı
tarafından kaçırılmış.

•

Bükreş Otopeni Uluslararası Havaalanı cuntacılar tarafından
işgal edilmiş.

•

Bükreş, Köstence, Cluj Napoca ve Oradea başta olmak üzere,
birçok şehirde, burada sayamayacağımız kadar ağır saldırılar
gerçekleştirilmiş…

•

Ve tüm bu saldırıların hedefi, Romanya’yı işgal etmek ve Romen
milletini esir almaktır…

Genel

Sekreteri,

darbeciler

Böyle bir tabloyla karşılaşsaydı, Romanya Hükümeti ne yapardı?
●Devamı Sayfa 10'da
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Sizce ne yapmalıydı?

●9. Sayfadan devam

Darbeci askerler ve geride kalan 40 yılda devlet içerisine, orduya,
emniyete, yargıya, üniversitelere sızmış olan örgüt elemanlarını tasfiye
etmekten başka çözüm düşünülebilir miydi?

kurallarının öngördüğü çerçevede icra edilmektedir. Bu mücadelenin
kısa bir zamanda başarıyla sonuçlandırılmasıyla, demokrasimiz çok
daha güçlenmiş olacaktır.
Sayın Pop,

Ve siz, yukarıdaki olaylar sizin ülkenizde gerçekleştiğinde –ki,
bunların daha fazlası Türkiye’de yaşandı- aynı mektubu yazar ve
tüm dünyaya dağıtır mıydınız?

Yazınızda kullandığınız birtakım rakamları ve sözleri elinize tutuşturan
darbe destekçilerini tanıyor olsanız da, Türk Milleti’ni yeterince
tanımadığınız anlaşılıyor.

‘İntikam zihniyeti’ diyorsunuz…

Size yardımcı olmak için Türklerin bazı niteliklerini söyleyelim:

Devletler intikam almak üzere siyaset yürütmez; fakat kendi
varlıklarına ve ulusal güvenliklerine kasteden, yabancı ülkelerin ajanı
olan yerli terör odaklarına da tahammül göstermezler.

•

Türkler, başka ülkelere mülteci olarak göç etmeyen tek millettir.

•

Türkler, savaş çıkarsa ya toprağında can verir ya da sancağını
dikip yeni bir devlet kurar.

Nitekim Türk Devleti de bunu yapmaktadır.
Tarih kitapları, Türk Milleti ve Devletinin, varlığına kasteden bu
sinsi düşmanları nasıl bir gecede tasfiye ettiğini yazacaktır, kuşkunuz
olmasın.
Sizin ‘zorba’ diye haksız yere suçladığınız ‘Lider’, bu ülkede girdiği
bir düzine seçimden zaferle çıkmış, daha 2 yıl önce, halkımızın yüzde
52’lik oylarıyla ve üstelik ilk turda ‘Başkan’ seçilmiştir. Bugün
seçim yapılsa, ‘Lider’in alacağı oyun yüzde 52’den çok daha yüksek
olacağını, herhalde siz de tahmin edersiniz.
Sayın Pop,
Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kendi varlığına kasteden
yabancı destekli terör çetelerine karşı haklı ve meşru bir savunma
mücadelesi yürütmektedir. Bu mücadelenin, çok kısa bir zaman
içinde başarıyla sonuçlanacağından emin olabilirsiniz. Esasen
Türk Milleti 15 Temmuz gecesi meydanlara inerek, devletine
kastedenlere gereken dersi vermiştir. Türkiye’nin 81 kentindeki çok
sayıda meydanı dolduran milyonlarca vatandaşımız, son 10 gündür
gündüzleri işinde çalışıp, geceleri de sabaha kadar meydanlarda
demokrasi nöbeti tutarak, kendi varlığına ve devletine düşman
olanlara, gereken cevabı vermektedir.
Türkiye Cumhuriyeti, demokratik bir hukuk devletidir. Devletimizin ve
milletimizin varlığına, bağımsızlığına kasteden dış destekli hainlere
karşı yürütülen mücadele de, Anayasamızın ve evrensel hukuk

Sanırım bu sözler, Türk Milletinin, ülkesine ve devletine kasteden
soysuzlara olan cevabını yeterince ifade etmektedir.
Ve son bir söz: Evet, hangi dine inanırsak inanalım, bir gün hepimiz
ilahî adalete hesap vereceğiz. Bizim inancımıza göre; vatan, devlet
ve millet yolunda hayatını kaybedenlere ‘şehit’, bu mücadelede
yaralananlara ‘gazi’ denir. Küçük menfaatleri için ülkesine ve insanına
ihanet edenlere de ‘vatan haini’ denir. Yine, inancımıza göre, ülkesi
uğrunda şehit olanlar, ahirette peygamberlerle birlikte olur. Hainler
ve onları destekleyenlerin kimlerle birlikte olacağını konuşmaya ise
gerek yoktur.
Sayın Pop,
Türk Milletine, Devletine ve onun halk iradesiyle seçilmiş liderine
karşı haksız ve ağır ithamlarda bulunurken, bu millete ve devlete
saldıran darbe heveslilerine tek kelime söylemeyişinizden kaynaklanan
günahlarınızın bağışlanması için siz de dua etmeyi unutmayın. Buna
gerçekten çok ihtiyacınız olacak.
Yüce Yaratıcı’nın, size hak ve adaleti görebilmeniz için ‘basiret’
vermesini dilerim.
Settar ASLAN
Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı
Ankara, Türkiye-26 Temmuz 2016

ASLAN, ÖZ FİNANS-İŞ İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI
Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, Hak-İş üyesi kardeş sendika
Öz Finans-İş’in Ankara’da yapılan Toplu İş Sözleşmesi İstişare Toplantısına katıldı.

20-22 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan ‘2. Dönem TİS İstişare
Toplantısı’nda bir konuşma da yapan Settar Aslan, Öz Orman-İş’in Toplu
İş Sözleşmesi deneyiminden örnekler de vererek, Öz Finans-İş’e, TİS müzakerelerinde başarılar diledi.
Öz Finans-İş Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, günün anısına,
Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan’a, üzerinde ‘Vav’
ve ‘Elif’ harflerinin simgelendiği bir hat tablosu hediye etti.
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ASLAN, TARIM SENDİKALARI
4. ULUSLARARASI KONFERANSINA KATILDI

●1. Sayfadan devam

Settar Aslan, Fransız İşçi Sendikaları
Konfederasyonu’na
(CGT) bağlı Fransa Uluslararası Tarım Gıda Tekstil ve
Ticaret İşçileri Sendikası (UIS)
tarafından 11-19 Haziran 2016
tarihleri arasında Paris’te düzenlenen konferansın 12-15
Haziran tarihleri arasındaki
oturumlarına iştirak etti.
Avrupa, Asya, Ortadoğu ve
Güney Amerika’daki 86 ülkeden yaklaşık 300 sendikacının
katıldığı konferansta, temsilciler; ülkelerindeki sektörel sorunları, tarım işçilerinin güncel durumlarını ve sendikalararası işbirliği
imkânlarını dile getirerek, ayrıca Fransa’da devam eden grev ve eylemler ile Suriye’de yaşanan insanlık dramına ilişkin görüş ve önerilerini aktardılar.
UIS Genel Sekreteri Julien Huck başkanlığında gerçekleştirilen konferansta, Öz Orman-İş Genel
Başkanı Settar Aslan bir konuşma yaptı.
Sözlerine, delegasyonu Hak-İş ve Öz Orman-İş adına selamlayarak başlayan Settar Aslan, Türkiye hakkında kısa bilgiler vererek, “Ülkemiz, sanayisiyle birlikte, aynı zamanda geleneksel tarımdan
modern tarıma hızla geçen bir tarım ülkesidir.” dedi. Dünyanın farklı ülkelerinden tarım sektörü
sendikalarını bir araya getirmek suretiyle dünya tarımı ve emeğin güncel sorunlarının gündeme gelmesine zemin hazırlayan konferans tertipçilerine teşekkür eden Aslan, özetle şu görüşleri dile getirdi:
“Sektörel sorunların yanı sıra, Sayın Genel Sekreter ve birçok katılımcı, terörü kınadıklarını belirttiler.
Bizim ülkemiz, yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele etmektedir. Bulunduğumuz coğrafyada kan, gözyaşı
bir türlü bitmemektedir. Ülkemizin tespitlerine göre; Suriye ve Irak’taki terör eylemleri için, dünyanın
145 ülkesinden insanlar o coğrafyaya gelerek terör eylemleri yapmış, masum insanları yurtlarından
mahrum etmişlerdir.
Bu anlamda Suriye’den ülkemize sığınan 3 milyonun üzerinde mülteci bulunmaktadır. Mültecilerin
yurtlarına dönebilmeleri için, koalisyon güçlerinin daha etkili mücadele etmeleri gerekmektedir. Tankı,
topu, füzesi olan bu güçlü terör örgütüne destek verenlerin, bir gün bu silahların kendilerine dönebileceği ihtimalini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
Terör dışında, katılımcılar; işçilerin sorunları, grev, toplu iş sözleşmeleri, gıda güvenliği, kırsal kesimin
refahı gibi konular üzerinde durmuşlardır. Doğru tespit edilen bu sorunların çözümü, dayanışmadan
geçmektedir. Sermayenin küreselleştiği bir dünyada, emeğin de küreselleşmesi gerektiğini düşünmekteyim. Konuşmama son verirken, bu ortamda olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade eder, bir kez daha
bu organizasyonu düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunmak isterim. Yaşasın Emeğin
Dayanışması!..”
İKİLİ TEMASLAR
Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, Tarım Gıda Tekstil ve Ticaret İşçileri Sendikaları 4.
Uluslararası Konferansı kapsamında, Kuzey Kore Tarım İşçileri Sendikası, Moldova Tarım İşçileri
Sendikası ve Filistin Tarım İşçileri Sendikası başkan ve yöneticileriyle ikili görüşmeler de yaptı.
Görüşmelerde, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı amacına yönelik işbirliği imkânları üzerinde
duruldu.

ASLAN KON TV’DE

●1. Sayfadan devam

Çetin Altan’ın sunuculuğunu yaptığı ve gece saat 22:00-23:00 arasında yayınlanan programa,
Settar Aslan’la birlikte, Yozgat’ın Ovakent beldesi Belediye Başkanı Menderes Öztürk ve Âşık
Zeki Erdalî de katıldı.
Keyifli bir Ramazan ve oruç sohbetinin yapıldığı programda, Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, Hükümet’teki değişiklik sebebiyle bir süredir gündemin dışında kalan ve üzerinde yeni
bir çalışma yapılacağı açıklanan ‘kamudaki taşeron işçilere kadro verilmesi’ konusunun bir an
önce sonuçlandırılmasını istedi.
Aslan, büyük bölümü Orman Teşkilatı’nda istihdam
edilen 30 bine yakın geçici
işçiye kadro verilmesini
beklediklerini bir kez de bu
programda tekrarladı.
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Yine Ciğerlerimiz Yandı

Bölgelere Göre Orman Yangınları (1 Ocak-28 Eylül)

2015 yılında orman yangınları bakımından son derece olumlu bir
dönem geçiren Türkiye, hava sıcaklığının yüksek seyrettiği ve yağışların az olduğu 2016’da büyük talihsizlikler yaşadı. 24 Haziran günü
başlayan, 1317 hektar ormanın yandığı Kumluca ve 26 Haziran günü
başlayan, 520 hektar ormanın yandığı Adrasan yangınları başta olmak
üzere, ülke genelinde çıkan irili ufaklı 2500 civarındaki yangında, toplam 8 bin hektar kadar ormanlık alan zarar gördü.

Bölge
Müdürlüğü
İZMİR
MUĞLA
İSTANBUL
ANTALYA
K.MARAŞ

2016'daki Büyük Orman Yangınları
İli

İlçesi

Yangın
Çıkışı

Yangın Ana Nedeni

Süresi
7 gün

İlk
Yanan
Müdahale
Alan (Ha)
Süresi (dk)
116
10

Çorum

Osmancık

10 Ağu.

Meçhul

Ankara

Nallıhan

16 Tem.

Kaza

12 gün

299

30

Antalya

Adrasan

26 Haz.

Kaza

19 gün

520

9

Antalya

Kumluca

24 Haz.

Kaza

24 gün

1317

6

Balıkesir

Dursunbey 20 Nis.

Meçhul

4,5 gün

232

35

Edirne

Keşan

24 Haz.

İhmal Dikkatsizlik

7 gün

350

3

Eskişehir

Alpu

14 Tem.

Meçhul

11 gün

171

15

İzmir

Buca

08 Mar.

İhmal Dikkatsizlik

12 gün

186

10

İzmir

Seferihisar

08 Mar.

İhmal Dikkatsizlik

14 gün

458

5

Kütahya

Tavsanli

16 Tem.

Meçhul

8 gün

231

15

Türkiye ormanlarının üçte ikisi, yangına çok hassas olan Akdeniz kuşağında yer aldığından, her yıl binlerce orman yangını meydana geliyor
ve binlerce hektarlık orman varlığı zarar görüyor. Orman yangınlarıyla
mücadelede dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olmasına rağmen,
Türkiye’de özellikle sıcak ve kurak geçen yaz aylarında çıkan orman
yangınları, ülke ormanlarında büyük tahribata yol açıyor.

Adet

Yanan Alan (Ha)

324
300
233
205

862.18
443.57
88.6
2,056.85

ŞANLIURFA
ADANA
ANKARA
MERSİN
DENİZLİ
ELAZIĞ
AMASYA
BURSA
KÜTAHYA
KASTAMONU
KAYSERİ
ÇANAKKALE
SAKARYA

186
140
120
94
84
72
65
64
61
61
59
54
47
47

266.74
1,211.05
108.83
392.62
121.92
114.25
32.08
217.18
91.97
283.57
26.22
120.17
461.78

BALIKESİR
ISPARTA
ZONGULDAK
ESKİŞEHİR
KONYA
BOLU
GİRESUN
TRABZON
ERZURUM

46
45
40
39
37
34
18
14
7

32.64
452.53
29.68
21.68
204.58
73.64
18.55
25.99
20.96
66

2,496

7,845.83

Toplam

Sözün Özü/

Ülke yüzölçümünün yüzde 28’ini aşan ve
toplamda 22 milyon hektarı aşan orman varlığının korunması ve geliştirilmesi için daha çok
işçi çalıştırılması ve daha çok emek verilmesi
gerekiyor.
AĞAÇ DİKELİM

ÂŞIK PAŞA ŞAHİN DER Kİ: AĞAÇ
DİKELİM
Duran ERDOĞAN
Kırşehir Anekdotları Yazarı
Geçtiğimiz Eylül ayının 21. günü komşu
anız tarlaya atılan ateşle 110 dekar arazi kül
oldu. Ayrıca arazide yanmış kirpi, kaplumbağa ile yarısı yanmış yarısı yanmamış yılan
ve tünediği ağaçta kanatları yanmış kumru
manzaraları nasıl olur, hiç gördünüz mü?
Bu arada evim yanmaktan kurtuldu, ama
üzerinde meyveleri olan 15 ceviz, 2 ayva,
20 üzüm bağı çubuğu ile 20 civarında elma, erik, kayısı, badem ve çam ağaçlarım
zarar gördü. Geçmiş olsun ziyaretime gelen
gönül dostlarından, arkadaşım, sevgili Âşık
Paşa Şahin bağrımdaki yarama su serpmek
amacıyla iki de şiir yazmış. Her iki şiirini de
imzalayıp bana verdi. Birincisi: ‘Ağaç Dikelim’ başlıklı. Büyük bir dikkat ve rikkatle
okuyup, duygulandım; elbette hüzünlenerek
etkilendim.
Şiirin içeriğindeki güzelliklerden, ibadet
hazzı alarak okuyacağınızdan eminim. Dolayısıyla sizlerle paylaşmamın doğru davranış olduğunu düşünüyorum. Buyurun, şimdi
birinci şiiri birlikte okuyalım:
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Orman yangınlarının yüzde 98’e yakın bölümü, kasıtlı veya bilinçsiz insan müdahaleleri
yüzünden meydana geliyor. Bunun yanında,
başta yıldırım düşmesi ve yüksek gerilim hatlarının yol açtığı yangınlar da, ormanlarımıza
büyük zararlar veriyor.

Yıllarca hep hayalini kurdum.
Kendi imkânımla bir mekân kurdum.
Diktiğim ağaçla şenlik verdim.
Ağacı bana çok mu gördün zalim?
Diktiğim ağaçlar hep yeşil durur,
Ağacın sevabını Mevlâ verir.
Ağaca zararı terbiyesiz verir,
Ağacı bana çok mu gördün zalim?
Yıllarca hep ağaca hizmet ettim.
Gördüm zararı da gözyaşı döktüm.
Ben Mevlâ’ya halimi arz ettim.
Ağacı bana çok mu gördün zalim?
Ağacın, komşu, ne idi sana zararı?
Sen niçin bunu yaptın?
Bütün canlıyı hep birlikte yaktın.
Ağacı bana çok mu gördün zalim?
Sana komşu demeye utanç duyarım!
Ben de bir insanım var mı zararım?
Kendi kendime çok sual sorarım.
Ağacı bana çok mu gördün zalim?

ASLAN’A ‘MİLLÎ YAZILIM’ PLAKETİ
Elfe İletişim, Öz Orman-İş’in ‘Türkiye’nin ilk millî
yazılımlı santralını kullanmasından’ dolayı Genel Başkanı Settar Aslan’a bir plaket takdim etti. Elfe İletişim
Genel Müdürü Bünyamin Çağlar, yerli ve millî teknolojiye ve kuruluşlara olan duyarlılığından dolayı Settar
Aslan’a teşekkür etti.

Âşık Paşa Şahin der ki;
İnsan isek hep Dünya’yı sevelim.
Yaşadığın sürece ağaç dikelim.
Bunun mükâfatını Mevlâ’dan bekleyelim.
Ağaç sevgimi çok mu gördün zalim?
30.09.2016
Âşık Paşa Şahin
Karacalı Köyü-MUCUR
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AYDINLIK YAZARI AKKAYA’YA CEVAP
Aydınlık Gazetesi yazarı Mehmet Akkaya, 15 Eylül 2016 tarihli yazısında,
Hak-İş ve Öz Orman-İş hakkında bazı gerçeğe aykırı ifadeleri, sanki ‘bilgi’
imişcesine dile getirdi. Akkaya, daha önce 5 Temmuz 2012’de benzer
bazı iddiaları dile getirmiş, fakat Öz Orman-İş’in kendisine gönderdiği
açıklamaları görmezden gelmişti.
Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, Akkaya’nın 15 Eylül 2016 tarihli
yazısında dile getirilen gerçekdışı iddialara, 20 Eylül 2016 tarihinde şu
‘Cevap ve Düzeltme’ metniyle cevap verdi:
Sayın Mehmet AKKAYA
Aydınlık Gazetesi Yazarı
15 Eylül 2016 tarihli Aydınlık’taki “Atatürk resmini TBMM duvarından
indiren kim?” başlıklı yazınızda, TBMM İdare Amiri Sayın Salim Uslu’yu
eleştirme bağlamında, sendikam Öz Orman-İş ve bağlı olduğumuz Hak-İş
Konfederasyonu hakkında da bazı ithamlar ve gerçeğe aykırı ifadeler yer
almıştır.
Hak-İş Konfederasyonu; 40 yıllık mazisi olan, meşru, uluslararası
saygınlığı olan, üye sayısı itibarıyla da Türkiye’nin ikinci büyük işçi
konfederasyonudur. Hak-İş, bu topraklarda doğup büyümüş, ‘yerli’ bir
sivil toplum örgütüdür. Hak-İş, Türkiye’nin bağımsızlığını ve ülke insanının
temel değerlerini öncelediği kadar, emeğin evrensel değerlerini ve mücadele
deneyimini de içselleştiren bir emek kuruluşudur. Bu anlamda, Hak-İş ile
‘emperyalist merkezler’ arasında bağ kurma çabanız yersizdir.
AB kaynaklı fonlarla emek eğitimi çalışmalarını, Hak-İş dışındaki emek
kuruluşları da yürütmektedir. Bu kuruluşlar içinde, şahsınızın övgüyle
andığı sendikalar da yer almaktadır. Kaldı ki, ‘AB fonları’, esasen Türkiye
Cumhuriyeti’nin AB’ye katkı olarak ödediği paralardır.
Hak-İş’in de içinde yer aldığı ve öncülük ettiği sivil toplum platformları;
Türkiye’nin bağımsızlığı, Türk Demokrasisinin geliştirilmesi, emeğin hak
ve menfaatlerinin yükseltilmesi noktasında açık ve net tavır koyduğu gibi;
darbelere karşı demokrasinin savunulmasından, Güneydoğu’daki PKK
terörünün ve Suriye’deki rejim terörünün mağdur ettiği insanlara insanî
yardıma kadar hiç de küçümsenemeyecek çabalara imza atmıştır.
2013’te çıkan yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası sonrasında
Hak-İş’in üye sayısının hızla artması meselesi ise, sizin gibi Türk Çalışma
Hayatını yakından takip eden birinin kolaylıkla anlayabileceği bir konudur.
2013 öncesinde Türkiye’de ‘hayalî’ bir sendikalaşma sözkonusu idi. Hak-İş
dışındaki işçi örgütlerinin abartılı üye sayılarından dolayı, sendikalı işçi
sayısı, neredeyse sigortalı işçi sayısını geçmekteydi. 2013 sonrasındaki yeni
uygulamayla naylon üyeliklerin ortadan kalkması sonucu, Hak-İş dışındaki
işçi konfederasyonlarının üye sayıları azaldı. Böylece, Hak-İş’in üye oranı
göreceli olarak yükseldi. İkinci olarak, Hak-İş’e bağlı sendikalar, üyelikte
noter şartının kaldırılmasının da olumlu etkisiyle, ciddi bir sendikalaşma
çabasına girişti. Diğer sendikaların ‘başlangıçta aidat getirisi olmayacağı’
anlayışıyla örgütlemeye pek sıcak bakmadığı ‘taşeron işçilerin’ önemli
bir bölümü, Hak-İş’e bağlı sendikalarca örgütlendi. Emeğin en zayıf
halkasını oluşturan taşeron işçilerinin örgütlenmesi yolunda Hak-İş’e bağlı
sendikaların gösterdiği bu yoğun çabanın, sizin gibi ‘emek dostu’ bir kalem
tarafından eleştiri konusu yapılmak yerine takdirle karşılanmasını beklerdik.
Orman emekçilerinin Öz Orman-İş çatısı altında toplanmasına gelince…
Öz Orman-İş’ten önce Orman Teşkilatında yetkili olan malum sendika, 30
yılı aşkın süre temsil ettiği orman emekçilerinin ekonomik ve sosyal haklarını
geliştirme yönünde bir çaba göstermemişti. Binlerce orman emekçisi,
Orman Teşkilatındaki çalışma hakkını yitirmemek uğruna, yılda 15 gün dahi
olsa işbaşı yapabilmek için çalmadık kapı bırakmıyordu. Çünkü orman
emekçisinin kadrosu yoktu ve çalışıp çalışamayacağı, başındaki amirlerin
keyfine kalmıştı.
Ekonomik bakımdan da orman emekçileri, kamudaki en düşük ücreti
alıyordu. İşte bu gerçeklerden dolayı orman emekçileri yeni bir arayışa
girerek, noter masraflarını ceplerinden ödemek suretiyle Öz Orman-İş çatısı
altında hızla örgütlendi. Öz Orman-İş ve Hak-İş Konfederasyonunun (doğal
olarak o zamanki Hak-İş Genel Başkanı Sayın Salim Uslu’nun) uzun soluklu
mücadelesi neticesinde, 2007 yılında orman emekçileri kadroya kavuştu.
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Öz Orman-İş’in TİGEM’deki tarım emekçilerini güçlü çatısı altında
birleştirmesi ise, sizin iddia ettiğiniz gibi ‘genel müdürle kahve içerek’
değil; tam tersine, kurumdaki bürokrasinin direnmesine ve engellemesine
rağmen gerçekleşmiştir. (Bu noktada, 5 Temmuz 2012 tarihli Aydınlık’ta
yer alan ‘Tarım-İş’e Hükümet-Hak-İş operasyonu’ başlıklı yazınıza
13 Temmuz 2012 tarihinde gönderdiğimiz ‘Cevap ve Düzeltme’ yazımızı
köşenizde yayınlamadığınızı hatırlatmakta yarar vardır.)
Öz Orman-İş’in geride kalan 2 dönemdir yaptığı devrim niteliğindeki toplu
iş sözleşmeleriyle, TİGEM emekçilerinin de ekonomik ve sosyal refahında
ciddi bir iyileşme yaşanmıştır. TİGEM emekçileri, bu sene malum sendikanın
yeniden engelleme çabalarına rağmen, yine Öz Orman-İş’i tercih etmiştir.
(Bu noktada, emeği ve sendikaları yakından takip eden bir yazar olarak,
malum sendikanın genel merkezinin Ceylanpınar eski Şube Başkanının oğlu
tarafından bir ay önce silahla basılması ve 2 yöneticisiyle bir çalışanının
yaralanması konusuna ilgi duymamanızı da manidar bulduğumuzu belirtmek
isterim.)
Hak-İş Genel Başkanı Sayın Salim Uslu’ya araç alınması meselesine
gelince… Bildiğiniz gibi Sayın Salim Uslu, kendisine Volvo ve Mercedes
araç alındığını ifade ettiğiniz dönemde Hak-İş Konfederasyonu Genel
Başkanı idi. O dönemde Hak-İş Yönetim Kurulu, duyulan ihtiyaçtan
dolayı, bahsettiğiniz Mercedes marka makam aracını almaya karar verdi.
Yönetim Kurulu kararı gereğince, aracın resmî alım işlemlerini ben
yürüttüm.
Sözkonusu araç, yazınızda iddia edildiği gibi Öz Orman-İş tarafından
‘hediye’ edilmemiş, Hak-İş bütçesinden satın alınmıştır. Öz Orman-İş,
örgütlenme aşamasında Orman Teşkilatında yetki sahibi olmadığından,
hayatiyetini ve örgütlenme çalışmalarını, Hak-İş’ten borç alarak yürütmüştü.
Bilahare Orman Teşkilatında TİS imzalayıp, aidat geliri başladıktan
sonra, hem Hak-İş’ten aldığı borçları geri ödemiş, hem de aidat ödeme
yükümlülüğünü yerine getirmiştir.
Yine, sözkonusu araç alımı için ‘paranın kaynağı’ diye, ‘geriye dönük
51 aylık aidat’ konusunu niye mesele edindiğiniz ise tarafımızdan
anlaşılmamaktadır. Şöyle ki; Öz Orman-İş, malum sendikanın haksız
itirazları yüzünden, Orman Teşkilatında 51 ay gecikmeyle toplu iş sözleşmesi
imzalamıştır. TİS’in geriye dönük ekonomik ve sosyal haklarından, ‘Öz
Orman-İş üyesi olmayan’ emekçilerin de yararlanabilmesi için, sözleşmeye
özel bir hüküm konmuştur. Ayrıca, Öz Orman-İş üyeleri aleyhine haksız bir
durum oluşmaması için de, üye olan ve olmayan işçilerin de aynı miktar, yani
51 aylık aidatı ödemesi sağlanmıştır. Eğer böyle yapılmasaydı, sözleşme
için mücadele eden ‘üye’ işçiler sözkonusu 51 aylık aidatı öderken, bu
mücadeleye katılmaksızın sözleşmeden yararlanan ‘üye olmayan’ işçiler
bu aidatı ödemeyecekti. Takdir edersiniz ki, bu hem büyük bir haksızlık,
hem de emek mücadelesini baltalayan bir uygulama olurdu. Nitekim,
bu 51 aidat aleyhine, rakip sendika kanalıyla açılan/açtırılan davalar
mahkemelerce reddedilmiştir. Bu yersiz davaları açan birçok emekçimiz,
yargılama ve avukatlık giderleri yüzünden mağdur olmuştur. Bu mağduriyetin
sorumlusu, onları dava açmaya teşvik eden T. Orman-İş’tir.
Bu mevzuda dile getirdiğiniz ‘75 milyon lira’ meselesi de çok abartılı bir
iddiadır. Sendikaların aidatları bankalar üzerinden tahsil edilmektedir.
Dolayısıyla isteyen herkesin araştırmasına açıktır. Şayet Öz Orman-İş’in,
51 aylık aidat olarak 75 milyon lira aldığını ispatlarsanız, o parayı size
vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi isterim.
Sayın Akkaya,
Sözkonusu yazınızda yer alan; şahsım, Genel Başkan Yardımcısı olduğum
Hak-İş Konfederasyonu ve 28 bin tarım-orman emekçisinin güçlü örgütü
olan Öz Orman-İş’e karşı haksızlıklar içeren ithamların yanlış bilgilenmeden
kaynaklandığını düşünüyorum. Hakkaniyete inancınız olduğunu varsayarak,
bu düzeltme ifadelerimize, gazetedeki sütununuzun elverdiği ölçüde yer
vereceğinizi umuyor, bu vesileyle çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Selam ve saygılarımla…
Settar ASLAN
Hak-İş Konfederasyonu
Genel Başkan Yardımcısı
Öz Orman-İş Sendikası
Genel Başkanı
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Yönetici Köşesi

ATEŞ SAVAŞÇILARI MAĞDUR EDİLMESİN
Orman yangınları hiç tükenmese de, yangınların yoğun olduğu yaz
dönemini geride bıraktık. Ciğer yangınımız 2016’da da bitmedi. Güzel
ülkemizin her bir köşesinden çok sayıda yangın haberleri aldık. Ve emekçilerimiz, yangınlarla yoğun mücadele ettikleri bir dönemi daha yaşadı.
İstatistiklere baktığımızda; ülkemizde her yıl ortalama 2.500-3.000 arasında orman yangını çıkmaktadır. Bu yangınlarda, yine ortalama olarak
8-10 bin hektar civarında orman varlığımız zarar görmektedir. İçinde bulunduğumuz sene de, yılbaşından Eylül ayı sonuna kadar 2.500 civarında
orman yangını meydana gelmiş ve bu yangınlarda 8 bin hektara yakın
ormanımız hasar görmüştür.
Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun zaman zaman
vurguladığı gibi, dünyada orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı ülkelerden biriyiz. Bu başarıda, alınan tedbirler, sıkı bir organizasyon ve yeni
teknolojilerin kullanımı gibi etkenlerin yanında, ‘ateş savaşçısı’ işçilerimizin de önemli emeği bulunmaktadır.
Gerçekten de Orman Teşkilatımıza hizmet veren emekçilerimiz, 7 gün
24 saat boyunca devam ettikleri yangın nöbetinin hakkını, büyük bir
fedakârlıkla vermektedir. Bir yangın ihbarı alındığı zaman, sanki kendi bedenlerinin bir parçası yanıyormuşçasına harekete geçen o emekçilerimiz,
yeri geldiğinde canını dahi hiçe sayarak mücadele yürütmektedir.
Bu mücadele, bizler için sadece bir ‘ekmek kavgası’ değildir. Aynı zamanda bir ‘vatan savunması’ olarak görüyoruz, ormanlarımızı korumayı.
Orman emekçilerimiz, yangın mücadelesini, adeta bir vatan savunması bilinciyle yürütmekte; dağ başlarında yürütülen ‘mesaisiz’ çalışmaları, ‘işin
gereği’ gibi görmekte ve yüksünmemektedir.
Madalyonun bir yüzünde böylesine fedakârca yürütülen bir mücadele
varken, madalyonun öteki yüzünde bizleri inciten, içimizi burkan başka
gerçekler yer almaktadır. Bir kere, ‘kadro’ dediğimiz yakıcı bir sorunumuz
bulunmaktadır. Ormanlarımızın yılın her ayında bakıma ve emeğe ihtiyacı
bulunmasına karşılık, binlerce emekçimizin emeği değerlendirilmemektedir. O cefakâr işçiler, 12 ayın yarısında işbaşı yaptırılırken, kalan yarısında
işsizliğe mahkûm edilmektedir.
Esasen, Orman Teşkilatımızda istihdam edilen işçi sayısının da yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Onlarca yıl öncesinde, neredeyse
40-50 bin işçiyle hizmet yürütmüş olan Orman Teşkilatımız, bugün o
rakamların yarısına bile ulaşmayan işçi sayılarıyla ülke genelinde hizmet
vermeye çalışmaktadır.
Orman Teşkilatımızda çalışan işçilerimiz için ‘norm kadro’ oluşturulması,
mevcut geçici işçilerimizin tamamına kadro verilerek 12 ay boyunca istihdam edilmesi ve acilen yeni işçi alınması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Ülkemiz
yüzölçümünün yüzde 28’ine tekabül eden orman varlığımıza nitelikli hizmet verebilmek için, daha çok emek gerekmektedir.
Ateş savaşçılarımızın bir büyük sorunu da, kullanılan araçlara kasko
sigortası yaptırılmamasıdır. Standart yol şartlarının dışındaki çetin arazi
koşullarında, değeri yüzbinlerce lira olan arazöz, dozer, kepçe gibi ağır
makinaları kullandırdığımız emekçilerimizi, bir de büyük malî sorumluluklarla karşı karşıya getirmek, herhalde hakkaniyete uygun düşmemektedir.
Cankurtaran gibi bazı istisnalar dışında, kamudaki araçlara kasko sigortası
yaptırılmamaktadır. Dolayısıyla, meydana gelen kazalarda, şayet ‘sürücü
kusuru’ tespit edilirse, aracı kullanan işçilerimiz altından kalkamayacağı

ASLAN, TARIM MÜSTEŞARI ve
TİGEM GENEL MÜDÜRÜ’NÜ
ZİYARET ETTİ

malî yükümlülüklere maruz kalmaktadır.
Denilebilir ki; trafik kuralları belli, hız sınırları belli, trafik işaret ve levhalarına da
dikkat edilirse, sorun çıkmaz. Haklı gibi
görünse de, bu bakış açısı doğru değildir. Zira, Orman Teşkilatımızdaki araçlar,
çoğu zaman standart yol şartlarında ve
Mehmet ÇELİK
kuralların geçerli olduğu zeminlerde deGenel Eğitim Sekreteri
ğil; zorlu yol koşullarında ve olağanüstü
tabir edebileceğimiz durumlarda kullanılmaktadır.
Orman alanlarında yaşanan yangınlara müdahale edilirken, her zaman
asfalt yollarda araç kullanılmıyor. Tam tersine, doğru dürüst yolun olmadığı arazi şartlarında, kaplamasız zeminlerde ve zaman zaman keskin
virajlarda araç kullanılıyor. Buna bir de, yangına acilen müdahale çabası
da eklenince, tehlike ve riskler katlanıyor. Bu şartlar altında yaşanabilecek
bir kazadan, aracı kullanan sürücüyü doğrudan sorumlu tutmak, ne ölçüde
hakkaniyete uygun olabilir?
Yakın geçmişe şöyle bir göz atarsak, ilk anda aklımıza gelen şu kazaları
sıralayabiliriz:
Burdur-Ağlasun’da 1 Nisan 2015’te yangına müdahaleye giden arazöz,
aşırı yağış sonucu yolun çökmesi nedeniyle uçuruma yuvarlandı. Bir işçimizin vefat ettiği kazada 2 işçimiz de yaralandı. Aracı kullanan Ekrem
Tezcan adlı işçimizden, meydana gelen 375 bin liralık hasarı ödenmesi
isteniyor. Konuyla ilgili yargı süreci devam ediyor.
Aydın-Çine’de 30 Nisan 2016’da çıkan orman yangınına müdahale esnasında manevra yapan arazöz uçuruma yuvarlandı. Kazada, aracı kullanan
işçimiz Mahmut Atalay hayatını kaybetti.
İzmir-Seferihisar’da 3 Ağustos 2016 günü çıkan yangına müdahale eden,
işçimiz Mustafa Oruç’un kullandığı dozer, rüzgârın yön değiştirmesi sebebiyle yangın ortasında kaldı. Dozer yanarak tahrip olurken, işçimiz de
yaralandı.
İzmir-Karaburun’da 12 Eylül 2016 günü çıkan yangına müdahale sırasında bir arazöz uçuruma yuvarlandı.
Tokat-Almus’ta 13 Eylül 2016 günü göreve giden, işçimiz Halil Şahin
yönetimindeki arazöz, yol göçmesi nedeniyle kaza geçirdi ve 6 görevlimiz
yaralandı.
Mersin-Anamur’da 24 Eylül 2016 günü çıkan yangına müdahaleye giden
Veli Aydın’ın kullandığı su ikmal aracı kaza geçirdi ve maddî hasar meydana geldi.
Son olarak, Antalya-Gazipaşa’da Eylül 2016’da yangına müdahaleye giden, işçimiz Musa Özkan yönetimindeki arazöz kaza geçirdi ve maddi
hasar meydana geldi.
Olağan olmayan yol koşulları ve ‘acil’ niteliğindeki yangın müdahalesi sırasında yaşanan tüm bu kazaların, ‘sürücü hatası’ sınıfına sokularak, aracı
kullanan işçilerimize, altından kalkılamayacak bedeller ödetilmesi, vicdan
ve hakkaniyetle bağdaşmaz. Dolayısıyla Orman Teşkilatımızdaki yangın
müdahale araçlarına kasko sigortası yapılması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Aksi
halde, ülkemiz ormanlarına can pahasına hizmet eden ateş savaşçılarımız,
bu hizmetin karşılığında büyük mağduriyetlere uğramaktadır.

Settar Aslan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Nusret
Yazıcı ve TİGEM Genel Müdürü Mehmet Taşan’a yaptığı ziyaretlerde,
‘işletmelerde çalışanların istismar edilmesine karşı tedbirler alınması’ konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.
Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, TİGEM’e bağlı işletmelerde çalışan üyelerimizin yaşadığı sorunların çözümünü müzakere etmek
amacıyla, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Nusret
Yazıcı ve TİGEM Genel Müdürü Mehmet Taşan’ı 17 Haziran 2016 tarihinde makamlarında ziyaret etti.
Kemal Yıldırım ve Sedat Sevinç’in de eşlik ettiği ziyaretler sırasında,
Genel Başkan Aslan, Müsteşar Yazıcı ve Genel Müdür Taşan’la, TİGEM
işletmelerinde yaşanan sorunlar başta olmak üzere çeşitli konuları ele aldıklarını bildirdi. Aslan, şunları söyledi:
“Görüşmelerimizde, TİGEM işletmelerinde çalışanların istismar edilmesine karşı tedbirler alınması konusunda mutabık kaldık. Bu konuda
üyelerimiz rahat olsunlar. Üyelerimiz, yalan yanlış bilgilerle istismara
meydan vermemelidir. Öz Orman-İş Sendikası, bugüne kadar verdiği
her sözü tuttuğu gibi, bundan sonra da üyelerini mahcup etmeyecektir.”
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KAHRAMANMARAŞ

Balıkesir, Denizli, Kahramanmaraş, Karabük, Muğla, Yozgat, Ankara ve Mersin’de, 9 merhum
üyelerimizin yakınlarına, Öz Orman-İş yöneticilerince Ferdi Kaza Sigortası tazminatı ödemesi
yapıldı.
BALIKESİR

Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Osman Saygılı, 10 Haziran 2016 tarihinde geçirdiği trafik kazasında
hayatını kaybetmişti. Osman Saygılı’nın vefat tazminatı olan 20 bin
TL, Kahramanmaraş’ta düzenlenen törenle, merhumun eşi Güvel Say-

gılı ile kızı Ebru ve oğlu Hüseyin’e takdim edildi.
Törene; Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, Kahramanmaraş
Şube Başkanımız Latif Çoban ve Adana Şube Başkanımız Şahin Cerit,
Merkez Orman İşletme Müdürü Erol Bilmez, Şube Yönetim Kurulu
üyelerimiz, Bölge ve İşletme Müdürlüğü yöneticileri ile merhumun yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı.

KARABÜK

Trafik kazasında yaşamını yitiren, Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü çalışanı üyemiz Tunay Çalışkan’ın Ferdi Kaza Sigortası tazminatı,
Öz Orman-İş Genel Malî Sekreteri Ali Bilgin tarafından merhumun
varislerine ödendi.
Tunay Çalışkan, 27 Aralık 2015 tarihinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Çalışkan’ın ölüm tazminatı olan 20 bin TL,

Balıkesir Merkez Orman İşletme Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle,
merhumun eşi Zeynep Çalışkan ile kızı Elif ve oğlu Enes’e verildi.
Törene; Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, Balıkesir Şube
Başkanımız Hasan Hüseyin Çorum ve Şube Yönetim Kurul üyelerimiz, bölgedeki bazı işletmelerin müdür ve yardımcıları ile merhumun
yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı.

DENİZLİ

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Yenice Orman İşletme
Müdürlüğü’nde üretim işçisi olarak çalışan üyemiz Şevki Yirmibeş,
14 Mayıs 2016 tarihinde geçirdiği iş kazası sonucunda vefat etmişti.
Şevki Yirmibeş’in 20 bin liralık tazminat çeki, 29 Haziran 2016 günü
Karabük’ün Yenice ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle, Öz Orman-İş Genel Malî Sekreteri Ali Bilgin tarafından,
merhumun varisleri olan eşi Müzeyyen Yirmibeş ile kızı Sibel ve oğlu
Sedat’a teslim edildi.

Törene; Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, Öz
Orman-İş Karabük Bölge Temsilcisi Yaşar Çaylı ve Bölge Yönetim Kurulu üyeleri, Yenice Orman İşletme Müdürü Nafiz Akel, işletme şefleri
ile merhumun akrabaları ve mesai arkadaşları katıldı.

MARMARİS
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Çameli
Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Ruyan
Altın, 24 Temmuz 2016 tarihinde karbonmonoksit
zehirlenmesi sonucu, eşiyle birlikte vefat etmişti.
Ruyan Altın’ın 20 bin liralık tazminat çeki, 2 Eylül
2016 günü Denizli’nin Çameli ilçesinde düzenlenen
törenle, Öz Orman-İş Genel Malî Sekreteri Ali Bilgin
tarafından, merhumun öksüz-yetim çocukları Tamer
ve Onur Altın’a teslim edildi.
Törene; Öz Orman-İş Denizli Bölge Temsilcisi Halil
Turan, Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, Çameli Orman İşletme Müdürü Hakkı Hakan
Uysal, AK Parti İlçe Başkanı Tanju Gököz, işletme
şefleri ile merhumun akrabaları ve Orman İşletme
Müdürlüğü çalışan üyelerimiz ile diğer işletme personeli de katıldı.
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Marmaris Orman İşletmesi çalışanı üyemiz Ergün Yılmaz, 20 Şubat
2016 tarihinde geçirdiği trafik kazasında vefat etmişti.
Ergün Yılmaz’ın sigorta tazminatı, Marmaris-Beldibi Orman İşletme
Şefliği’ndeki iftar programı kapsamında yapılan törende, Genel Eğitim
Sekreterimiz Mehmet Çelik ve Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet
Çelik tarafından, merhumun eşi Sinem Yılmaz ile çocukları Eylül ve
Egemen’e takdim etti.
Törene; Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Aksaz Üs Komutanı Tuğamiral Namık Alper, İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, İlçe

Jandarma Komutanı J. Bnb. Murat Kaya, İlçe Müftüsü Hasan Ersöz,
Muğla Şube Başkanımız Bilal Güçlü, işletme müdürleri ve yardımcıları
ile merhumun yakınları ve mesai arkadaşları da katıldı.
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BALIKESİR

YOZGAT

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, Çine Şefliği’nde arazöz şoförü olarak çalışan üyemiz Mahmut
Atalay, 30 Nisan 2016 tarihinde çıkan orman yangınına müdahale
esnasında, kullandığı arazözün devrilmesi sonucunda vefat etmişti.
Merhum üyemizin cenazesi, memleketi olan Yozgat’ta 1 Mayıs 2016
tarihinde defnedilmişti.
Mahmut Atalay’ın , 20 bin liralık tazminat çeki, 17 Haziran 2016 günü Yozgat’ta düzenlenen törenle, Öz Orman-İş Genel Teşkilat Sekreteri

Zeki Sungur Kızılkaya tarafından, merhumun varisleri olan eşi Nuray
Atalay ile çocukları Mustafa, Berkant ve Şevval’e teslim edildi.
Törene; Öz Orman-İş Amasya Şube Başkanı Ramazan Şahin, Yozgat
Orman İşletme Müdürü Turgut Duran, merhumun yakını Malî Müşavir
Selahattin Şenliler, merhumun akrabaları ve Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları katıldı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Alaçam İşletme
Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Mehmet Emin Bulgurcu, 3 Haziran
2016 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmişti.
Mehmet Emin Bulgurcu’nun sigorta tazminatı, 5 Ekim 2016 tarihinde Balıkesir’de düzenlenen törenle, Öz Orman-İş Genel Sekreteri
Bayram Ayaz tarafından, merhumun eşi Durcan Bulgurcu ile kızları
Nazife ve Nursena’ya takdim edildi.
Törene; Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, Öz Orman-İş
Balıkesir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Çorum, Şube Yönetim Kurulu
üyeleri, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, merhumun aile fertleri ve
yakınları ile mesai arkadaşları katıldı.

MERSİN

HİZMET SENDİKACILIĞI
Ankara’daki törende konuşan Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan,
üyeleri Ferdi Kaza Sigortası ile sigortalamak için harekete geçtiklerinde,
birçok üyenin “Acaba sendikamız sigorta primlerini bizden mi kesecek?”
endişesiyle sigorta olmak istemediklerini hatırlatarak, şunları söyledi:
“Buna rağmen, tüm üyelerimizin kimlik bilgilerini MERNİS sisteminden
alarak, tamamını sigorta yaptırdık. Tüm primleri de sendikamız bütçesinden karşıladık. Geride kalan süreçte gördük ki, çok isabetli bir hizmet
başlatmışız. Hiçbir üyemizin burnunun kanamasını istemeyiz. Fakat sigorta uygulaması başladığından beri, toplam 48 üyemiz için Ferdi Kaza
Sigortası tazminatı ödedik. Sigorta bedeli olan 20 bin lira, belki büyük
şehirlerde önemli bir miktar olmayabilir. Fakat, özellikle taşrada yaşayan
üyelerimizin geride kalanları için, en azından bir yaraya merhem olabilecek bir rakamdır. Temennimiz, hiçbir üyemiz için bu tazminatı ödemek
zorunda kalmamaktır. Fakat hayatın gerçekleri de ortada duruyor.”

ANKARA

Öz Orman-İş Genel Sekreteri Bayram Ayaz, Öz Orman-İş’in ‘hizmet
sendikacılığı’ yaptığını ifade ederek, “Önemli olan, insana hizmet etmektir. Bu hizmetin de, insanların zor zamanlarında yapılanı makbuldür. Tüm
üyelerimizi kazalara karşı sigorta yaptırmak önemli bir hizmettir. Ama biz
bunu bir lütuf gibi görmüyoruz; aksine, sendikacılık anlayışımızın bir gereği sayıyoruz.” şeklinde konuştu.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Merkez İşletme
Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Bayram Köroğlu, 25 Haziran 2016
tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti.
Bayram Köroğlu’nun sigorta tazminatı, 5 Ekim 2016 tarihinde
Ankara’da Öz Orman-İş Genel Merkezi’nde düzenlenen törenle,
Genel Başkanımız Settar Aslan tarafından, merhumun eşi Şehriban
Köroğlu’ya verildi.
Törene; Genel Başkanımız Settar Aslan’ın yanısıra Genel Mali Sekreter Ali Bilgin, Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, Genel
Eğitim Sekreteri Mehmet Çelik, Ankara Şube Başkanı Erdoğan Çubuk, merhumun aile fertleri ve yakınları ile Ankara’daki işyerlerinde
çalışan bir grup üyemiz katıldı.

Yapılan törenlerde konuşan Öz Orman-İş Genel Malî Sekreteri Ali Bilgin,
alınan tedbirlere rağmen trafik ve iş kazalarının can yakmaya devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Mut İşletme Müdürlüğü’nde
çalışan üyemiz Kemal Ataseven, 12 Ağustos 2016 tarihinde geçirdiği
trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.
Kemal Ataseven’in sigorta tazminatı, 7 Ekim 2016 tarihinde Mut’ta
düzenlenen törenle, Öz Orman-İş Genel Malî Sekreteri Ali Bilgin tarafından, merhumun eşi Elife Ataseven ile babası Hüseyin Ataseven ve
annesi Fadime Ataseven’e verildi.
Mut Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan törene; Mersin Orman
Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Öz Orman-İş Mersin Şube Başkanı
Halim Taşkın ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Bölge Müdür Yardımcısı
Yalçın Akın, Mut Orman İşletme Müdürü Serdar Kılınç ve merhumun
yakınları ile mesai arkadaşları katıldı.

“Bizler zor koşullar altında çalışıyoruz. Yaptığımız iş, tüm dünyada
zor-kirli-tehlikeli diye sınıflandırılan iş grubuna giriyor. Bu yüzden, risk
altındayız. Son 5 yıldır, istisnasız tüm üyelerimizi Grup Ferdi Kaza Sigortası ile sigortalıyoruz. Öz Orman-İş, iyi günde olduğu gibi, kötü gününde
de üyelerinin yanındadır. Çünkü Öz Orman-İş, üyelerinin gülen yüzü ve
ağlayan gözüdür.”
Öz Orman-İş Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, Öz Ormanİş’in 30 bine yakın üyesinin tamamını Grup Ferdi Kaza Sigortası ile
sigortaladığını hatırlatarak, “Hiçbir üyemizin burnunun kanamasını istemeyiz. Fakat hayatın gerçekleri var. Vefat edeni geri getiremeyiz, ama
onun emanetlerine sahip çıkabiliriz. Sendika olarak, bu anlayışla hareket
ediyoruz.” dedi.
Kendilerine Ferdi Kaza Sigortası tazminatları takdim edilen, merhum
üyelerimizin yakınları da, zor günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Öz
Orman-İş Sendikası’na teşekkür ettiler.
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ASLAN’DAN
TARIM-İŞ’E GEÇMİŞ OLSUN
MESAJI
Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, silahlı saldırıya
uğrayan Tarım-İş’e ve bağlı olduğu Türk-İş’e geçmiş olsun mesajları gönderdi.
23 Ağustos 2016 günü Tarım-İş Sendikası Genel Merkezi’nde
meydana gelen silahlı saldırıda, sendika Genel Sekreteri ve
Mali Sekreteri ile bir sendika çalışanı yaralanmıştı.
Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, bu üzücü olay
üzerine Tarım-İş’in Genel Başkanı İlhami Polat ile sendikanın
bağlı olduğu Türk-İş Konfederasyonu’nun Genel Başkanı Ergün Atalay’a birer geçmiş olsun mesajı gönderdi.
Settar Aslan, saldırıda yaralananlara acil şifalar, sendika yönetimi ile üyelere geçmiş olsun dileğinde bulunduğu mesajında,
“Bu saldırı; sendikacılığın ilkeli ve demokratik değerler etrafında yürütülmesi ihtiyacını bir kez daha ortaya koymuştur.”
görüşünü dile getirdi.

HAK-İŞ ve MÜSİAD’DAN ORTAK ÇALIŞTAY

Konfederasyonumuz Hak-İş ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) ortak projesi olan ‘İşçi ve İşverenlerin
Uyum Yeteneklerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Arttırılması
Teknik Destek Projesi’nin ‘Sektör Uyum Eğitimleri Atölye Çalışmaları’, 6-7 Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da yapıldı.
Toplantıya proje kilit isimleri, proje koordinatörü ve başkanı,
sektör uzmanları ve sektör sendika temsilcileri katıldı. Amacı;
Türkiye’nin önde gelen tekstil, orman ve tarım, metal, ulaşım,
gıda, turizm ve hizmetler sektörü kuruluşlarında işçi ve işverenlerin nasıl uyum içinde çalışarak verimliliği arttırabileceği
ve eğitimin bu sektörlerdeki yeri şeklinde belirlenen toplantı
çerçevesinde, sektör uzmanları tarafından yapılan sunumlar,
toplantıya katılan sektör temsilcilerinin katkılarıyla tartışıldı.
Toplantıya, Öz Orman-İş adına Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çetin ile T.İ.S. Uzman Yardımcısı Kayhan Sezer katıldı. Orman
ve tarım sektörü ile ilgili sunumun ardından söz alan Öz Orman-İş
temsilcileri, Orman Genel Müdürlüğü’nün yeniden yapılandırılması gerektiğine işaret ederek, orman ve tarım sektöründeki
yüksek boyutlardaki kayıtdışılık giderilmeden ormancılığın bir
sektör haline gelemeyeceğini ve özelleştirilmesinin mümkün
olamayacağını anlattılar.
Gezici mevsimlik işçilerin sorunlarını çözmek için, öncelikle bu işçilerin kimler olduklarının, sayılarının ve demografik
özelliklerinin belirlenmesi gerektiğini dile getiren Öz Ormanİş temsilcileri, bu tür çalışanlara devlet tarafından bir kimlik
verilebileceğini ve soruna bir sosyal destek programı ile çözüm
bulunabileceğini dile getirdiler.
Çalıştay; sektör katılımcıların değerlendirmeleri ve çözüm önerileri alınarak, eğitim modülleri oluşturulması ve bu çalışmanın
ardından 7 ilde 7 sektör için eğitim faaliyetlerinin başlatılması,
işveren temsilcilerinin de bu eğitimlerde bulunması yönünde alınan kararla sona erdi.
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HAK-İŞ GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI
Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genişletilmiş Başkanlar, Konfederasyonun 41. Kuruluş Yıldönümünde Ankara’nın Haymana ilçesinde toplandı.

KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLER YANAR MI?
1- Devlet Memurları (657 Sayılı Kanuna tabi çalışanlar) açısından:
657 Sayılı Kanuna tabi çalışanların (devlet memurları) içinde bulunduğu
cari yıl ile bundan bir önceki yıl hariç, evvelki yıllara ait kullanılmayan
izin hakları yanmaktadır. Bu husus 657 Sayılı Kanunun 103. maddesinde
düzenlenmiştir.
Örnek olarak; bir devlet memuru, 2016 senesi için hem 2016’nın hem
de 2015’in yıllık izinlerini kullanabilir. 2014 ve önceki yıllarda hak ettiği
ancak kullanmadığı izinler, yukarıda belirttiğimiz kanun maddesi uyarınca yanmış sayılmaktadır.
Yine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda devlet memurunun
görevinin sona ermesi halinde kullanmadığı yıllık izinlerin ücret olarak ödenmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Özetle, devlet
memurlarının görevi sona erdiğinde, kullanmadıkları izinlerin ücreti
ödenmez.
2- 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi çalışan işçiler açısından:
4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi işçiler açısından ise Devlet Memurları
Kanunu’nda olduğu gibi kullanılmayan yıllık izinlerin yanacağına ilişkin
bir düzenleme yoktur. Böyle bir sınırlama olmadığı için de, işçinin çalışma süresi boyunca hak ettiği ancak kullanmadığı izinlerin yanması gibi
bir durum söz konusu değildir.
Peki; çalışma ilişkisi sürerken, kullanılmayan yıllık iznin parasının
ödenmesi mümkün müdür?
Yıllık izin hakkı Anayasa kapsamında düzenlenen bir dinlenme hakkıdır. Ayrıca 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 53/2. Maddesinde yıllık ücretli
izin hakkından vazgeçilemeyeceği ifade edilmiştir. Şu halde, işçi fiilen
izne çıkmayıp sadece izin ücretinin işçiye ödenmesi, yıllık izin hakkının
kullanıldığı anlamına gelmeyecektir.
Kullanılmayan yıllık izinler ne zaman ücrete dönüşür?
4857 Sayılı İş Kanunu madde 59’da, iş sözleşmesinin herhangi bir
nedenle sona ermesi halinde, kullanılmayan yıllık izin ücretlerinin ödeneceği hüküm altına alınmaktadır.
Yani ister işçi istifa etsin, ister işveren sözleşmeyi haklı veya geçerli nedenle feshetsin, kullanılmayan yıllık izin ücretlerinin işveren tarafından
işçiye ödenmesi gerekmektedir.
Kullanılmayan izin ücretleri ödemelerinde hangi ücret esas alınacak? Fesih tarihindeki ücret mi? Yoksa İznin ilgili olduğu yıl ücreti
mi?
4587 Sayılı İş Kanunu madde 59 bu konuda da oldukça açık bir hüküm
koymuştur. Bu hükme göre; yıllık ücretli izin hesabında, işçinin, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücreti temel alınır.
Örnek olarak; işçinin 2011’den 2016 senesine kadar her yıl için toplam 5
gün kullanmadığı izninin olduğunu farz edelim. Sözleşme 2016 senesinde feshedilirken toplam 30 gün bakiye izni olduğunu düşündüğümüzde,
bu 30 günlük ücretin hesaplanmasında, işçinin 2016 senesindeki ücreti
esas alınacak, işçinin izni hak ettiği yıllardaki ücret üzerinden hesaplama
yapılmayacaktır.
Son olarak, yıllık izin ücretini talep süresi ne zaman başlar?
Zamanaşımı var mıdır?
4857 Sayılı İş Kanunu madde 59 bu konuda da çok açıktır. Yasaya göre;
kullanılmayan yıllık izin ücretleri ancak sözleşmenin sona ermesiyle birlikte talep edilebilir. Zaman aşımı da sözleşmenin sona ermesiyle başlar.
Örnek olarak kişinin 2000 senesinden kalan izni varsa, bu iznin ücretini
talep etme hakkı ve süresi sözleşmesinin sona erdiği tarihten başlar.
Sözleşme 2016’da sona erdiğinde, aradan hayli uzun zaman geçtiğinden
bahisle işveren 2000 senesinde kullanılmayan izin ücretini vermiyorum
diyemez.
Peki, sözleşme sona erdikten sonra kaç sene içinde kullanılmayan
yıllık izinler talep edilebilir?
İzin parasının talep edilememesi nedeniyle, yıllık ücretli izin alacağının
5 yıllık zamanaşımı süresi, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren
başlar.
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21 Ekim 2016 tarihinde toplanan Hak-İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nun gündem
maddelerini; Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmeler ile Türk çalışma hayatının önemli
sorunları oluşturdu. Toplantıya, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Genel
Başkanı Settar Aslan ile Genel Sekreter Bayram Ayaz ve Genel Eğitim Sekreteri
Mehmet Çelik de katıldı.
Başkanlar Kurulu Toplantısı sonrasında bir sonuç bildirisi yayınlandı. Bildiride; 41.
Kuruluş Yıldönümünü idrak eden Hak-İş’in, Türk çalışma hayatının, toplumun ve uluslararası sendikal hareketin önemli ve etkin bir aktörü haline geldiği vurgulandı.
Hak-İş’in 20 işkolunun tamamında örgütlendiği ve üye sayısının arttığı, kurumsal
kapasite ve politika açısından güçlenme çalışmalarının devam edeceği vurgulanan
bildiride; taşeron işçilerin toplu iş sözleşmesinin acilen bağıtlanması, geçici-mevsimlik işçilerin kadro sorununun acilen çözümlenmesi, iş cinayetlerinin son bulması ve
sağlıklı çalışma ortamının sağlanması, kıdem tazminatının kazanılmış haklar korunarak
güvenceye kavuşturulması, vergideki adaletsizliklerin giderilmesi, örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması ve daha demokratik, daha özgür, sivil ve demokratik
bir yeni Anayasanın bir an önce hayata geçirmesi isteği dile getirildi.
Hak-İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu sonuç bildirisinde ayrıca darbe girişimleri kınanarak, bütün terör örgütleriyle etkin şekilde mücadele edilmesi talebine yer verildi.

İSTANBUL AĞAÇ A.Ş.
SÖZLEŞMEMİZİ İMZALADIK
İstanbul Ağaç A.Ş.’de çalışan 219 üyemiz adına,
3. Dönem Toplu İş Sözleşmemizi imzaladık. Sözleşme,
üyelerimizin ücret ve sosyal haklarında çeşitli iyileştirmeler sağladı.
1 Mart 2016 – 28 Şubat 2018 dönemini kapsayan İstanbul Ağaç. A.Ş. 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin
imza töreni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı
diğer kuruluş, iştirak ve işletmelerin toplu iş sözleşmeleriyle birlikte aynı anda, 20 Ekim 2016 tarihinde
gerçekleştirildi. İmzalar; İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut
Arslan, Genel Başkanımız Settar Aslan, İstanbul Bölge
Temsilcimiz Muhammet Küçük, Büyükşehir Belediyesi
ve iştirakleri bürokratları ile belediye çalışanlarının
katıldığı törende atıldı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle, İstanbul Ağaç A.Ş.
ve Büyükşehir Belediyesi kuruluşları ile iştiraklerinde
çalışan Hak-İş’e bağlı sendikalara üye işçilerin ücretlerinde birinci yıl için yüzde 11 oranında artış yapıldı.
Ancak, İstanbul A.Ş. çalışanı işçilerimizin skala düzenlemesinden dolayı, zam oranı ortalaması yüzde
16’yı buldu. Sözleşmenin ikinci yılı için de enflasyon
oranında ücret artışı öngörüldü. Sözleşmeyle ayrıca,
İstanbul Ağaç A.Ş.’de çalışan 219 üyemizin günlük
ücretlerine, 1 Mart 2014 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere, her bir kıdem yılı için 20 kuruş ‘kıdem
zammı’ sağlandı. Sosyal yardım kalemlerinde de yüzde 11 oranında iyileştirme yapıldı.
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CEYLANPINAR ŞUBE KONGREMİZİ YAPTIK
de kalan 2 dönemdir Öz Orman-İş tarafından imzalanan
toplu iş sözleşmeleriyle, TİGEM işletmelerinde çalışan
işçilerin ücretlerinde önemli artışlar sağlandığını söyledi. Sözleşmelerle, geçmişte kamunun en düşük ücretini
alan TİGEM işçilerinin ücretinin iyi bir noktaya geldiğini hatırlatan Aslan, “Elde ettiğimiz başarıda en büyük
pay, siz yiğit TİGEM emekçilerine aittir. O bakımdan,
TİGEM örgütlenmelerimize ve sözleşme mücadelemize
omuz veren, destek olan, siz emekçi kardeşlerimi kutluyorum.” dedi.
Hak-İş ve bağlı sendikaların, ‘demokrasi’ mücadelesiyle ‘ekmek’ mücadelesini aynı gördüğünü de anlatan
Settar Aslan, “Çünkü ekmeğimizi ve özgürlüğümüzü,
ancak demokrasi içinde büyütebiliriz. Hak-İş ailesi olarak bizler, geride kalan 40 yıllık mazimiz boyunca, her
zaman demokrasi ve millet iradesinden yana olduk.”
şeklinde konuştu.
Tek listeyle gidilen kongrede, Ceylanpınar Şube Yönetim Kurulumuza Mustafa
Akgeyik, Mahmut Kavak, İsmail Deniz,
Mehmet Okay ve Recep Göllü seçildi.
Öz Orman-İş Ceylanpınar Şubesi 2.
Olağan Genel Kurulu, 23 Ekim 2016
tarihinde Ceylanpınar’da yapıldı. Genel Başkan Settar Aslan, Genel Malî
Sekreter Ali Bilgin ve Genel Teşkilat
Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya’nın da
hazır bulunduğu Genel Kurulda, Divan
Başkanlığını Kızılkaya yaptı.
Delegelerin yanısıra Ceylanpınar’daki
bazı siyasî parti ve STK temsilcilerinin
de iştirak ettiği 2. Olağan Genel Kurulda
konuşan Genel Başkan Settar Aslan, geri-
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Konuşmasında, komşu ülkelerdeki insanlık dramlarına
da temas eden Aslan, şunları söyledi:
“Bulunduğumuz yerden birkaç yüz metre ötemize
baktığımızda, oradaki kardeş kavgasını görmekteyiz.
Neredeyse 6 yıldır süren bu kavgada, maalesef 500 bini
aşkın kardeşimiz yaşamını yitirmiştir. Suriye ve Irak’ta
yaşanan kavga, orada yaşayan insanların kavgası değil;
Batılı emperyalistlerin vekâlet savaşıdır. Şunu anlıyoruz
ki, devletsiz ve ülkesiz kalmak, insanların dünyada uğrayabileceği en büyük bahtsızlıklardan birisidir. İşte bu
yüzden; ülkemizin, devletimizin ve demokrasimizin kıymetini bilmek durumundayız.”
Kongrede, seçimlere tek listeyle gidildi. Seçimde; Şube Başkanlığına Mustafa Akgeyik, Şube Sekreterliğine
Mahmut Kavak, Şube Mali Sekreterliğine İsmail Deniz,
Şube Teşkilat Sekreterliğine Mehmet Okay ve Şube Eğitim Sekreterliğine Recep Göllü seçildi.
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ETUC 4. GENÇLİK SEMİNERİ YAPILDI
Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun
(ETUC) ‘Genç İşçiler Odağında Türkiye ve Avrupa Birliğindeki Sendikal
Örgütler Arasındaki Diyalog Projesi’ kapsamındaki Gençlik Seminerlerinin dördüncüsü
26 Eylül-1 Ekim 2016 tarihlerinde Adana ve
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da yapıldı.
Seminer çalışmalarına, Türkiye›den Hak-İş,
Türk-İş ve DİSK, Avrupa’dan ise Polonya,
Fransa, İspanya ve Danimarka işçi sendikaları konfederasyonlarından temsilciler katıldı.
Seminere, Hak-İş ve bağlı sendikalardaki
uzmanlarla birlikte, Öz Orman-İş’i temsilen
sendika avukatı Ömer Bilgi iştirak etti.
Toplam 4 gün devam eden seminerin atölye
çalışması şeklindeki oturumlarında katılımcılara, Türkiye ile AB ülkelerindeki sendikalar
arasındaki diyalogu geliştirmeyi amaçlayan
proje hakkında sunumlar yapıldı. Katılımcılar da sunumlar üzerinde görüşlerini açıkladı.
Öz Orman-İş Adana Şube Başkanı Şahin
Cerit, seminerin açılışında bir konuşma yaptı. Eğitim seminerindeki ‘İklim Değişikliğine Karşı Sendikal Yanıt’ konulu sunumunun ardından, Öz Orman-İş Temsilcisi Av. Ömer Bilgi de bir konuşma
yaptı.
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BASIN AÇIKLAMALARI
GENEL MERKEZİ

GENEL MERKEZİ
2 Haziran 2016

15 Temmuz 2016

BASIN AÇIKLAMASI
Öz Orman-İş Genel Başkan Yardımcısı Settar Aslan:
BASIN AÇIKLAMASI

“SOYKIRIM SUÇLUSU ALMANYA BİZİ YARGILAYAMAZ”
Ankara-- Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Almanya Federal Meclisi’nin kabul ettiği ‘Ermeni
Soykırımı’ kararının ‘abesle iştigal’ olduğunu ve bir değer taşımadığını bildirdi.
Settar Aslan, ülkelerin, tarihteki olayları çarpıtmak suretiyle birbirine karşı soğuk savaş yürütmesinin ahlâkî bir davranış
olmadığını belirterek, şu görüşleri dile getirdi:
“Almanya, Birinci Dünya Savaşı sırasında bizim müttefikimizdi. Dönemin İttihat ve Terakki Hükümeti’nin Almanya
ile olan yakın işbirliği herkesin malumudur. Eğer Almanya, bu yakınlıktan dolayı Ermeni Tehciri konusunda bir suçluluk
duygusu taşıyorsa, bu Alman devleti ve milletinin sorunudur.

DARBEYE HAYIR, DEMOKRASİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ
Milletimizin iradesine vurulmak istenen darbeyi kabul etmiyoruz. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Darbe girişimine
karşı dimdik ayaktayız. Eğilmiyoruz, dik duruyoruz. Milletin seçtiği meşru Cumhurbaşkanı’nın, TBMM’nin ve Hükümetin
arkasında tüm gücümüzle saf tutuyoruz.
Öz Orman-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

Türkiye, 1915’te yaşananlar konusunda kendinden emin olduğundan, arşivlerini tüm dünyanın araştırmacılarına açmıştır.
Bu konuda Avusturyalı akademisyenlerin gözetiminde yürütülen, Türkiye ve Ermenistan’dan da bilim adamlarının katıldığı
toplantılarda, ülkemiz her türlü araştırma ve incelemeye açık olduğunu bütün dünyaya beyan etmişti. Sözkonusu o süreçte,
tarafların karşılıklı belge sunması aşamasına gelindiğinde, Ermenistan tarafı görüşmelerden çekilmişti. Zira onlar da biliyor
ki, 1915’te yaşananlar bir ‘Soykırım’ değildi.
Geçmişi, utanç belgesi ‘Nürnberg Yasaları’ ve başta Museviler olmak üzere, çeşitli etnik topluluklara yaptığı soykırımlarla
dolu bir ülke olan ve soykırım suçu (Holokost) Nürnberg Mahkemelerinde tescillenen Almanya, ‘Soykırım’ denildiğinde,
en son konuşabilecek ülkelerden birisidir. Alınan karar, abesle iştigaldir ve bir değer taşımamaktadır. Eğer Almanya,
‘Soykırımcı’ sıfatında yalnız kalmak istemiyorsa, Türkiye ile uğraşmak yerine, en yakınındaki ülkeleri, mesela Fransa’yı
yanına çekebilir. Ama soykırım suçlusu Almanya’nın bizi yargılamaya hakkı da haddi de yoktur.”
Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, Almanya Federal Meclisi’nin anlamsız kararı karşısında, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin de mukabil bir karar almasını değerlendirmek gerektiğini sözlerine ekledi.
Basın Müşavirliği

Seminer kapsamında, katılımcılar, Adana şehir gezisi ve Kopenhag İşçi Müzesi gezisi de yaptı.
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GENEL MERKEZİ

GENEL MERKEZİ
16 Temmuz 2016

BASIN AÇIKLAMASI
100 YILLIK DARBE PARANTEZİ ŞİMDİ KAPANDI
Türk Milleti; Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Hükümeti, partileri, milletvekilleri, polisi, ordusu ve sivilleriyle birlikte,
inanılmaz bir demokrasi mücadelesi vererek, 1909’dan beri süregelen 100 yıllık darbe geleneğine noktayı koydu.
FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması’na mensup cuntacı bir grup askerin kalkıştığı darbe girişimi, Türk Milleti’nin
bütününden ağır bir cevap aldı. Milletin seçtiği Cumhurbaşkanı, geçmişte birilerin yaptığı gibi şapkasını alıp gitmedi.
Başbakan ve Hükümet üyeleri, saklanacak delik aramadı. Siyasî partilerimizin liderleri, darbeye karşı olduklarını net bir
şekilde açıkladılar. Polislerimiz, ‘Sonrasında ne olacak?’ demeden, vatan görevine koştu. İstisnaları saymazsak, medya
kuruluşlarımız başarılı bir demokrasi sınavı verdi. Sivil Toplum Kuruluşlarımız, darbeye karşı sağlam bir duruş sergiledi.
Ve nihayet, 78 milyonluk büyük kitle, 81 ilde, sabaha kadar uyumayıp, meydanlara akın etti. Milletimiz, hem kendi
iradesine ve hem de seçtiği liderlerine sahip çıkarak, cuntacıların sokağa sürdüğü tankların üzerine çıktı. Camilerden okunan
ezan ve salalar, bütün bir milletimize moral kaynağı olurken, minarelerden yapılan anonslarla, 78 milyon insanımız, iradesine
sahip çıkmak üzere meydanlara davet edildi.
Başta TRT olmak üzere, cuntacıların işgal ettiği kamu kurumları, bizzat vatandaşlarımız tarafından basılarak, cuntacıların
işgaline son verildi.
Evet… Dün gece Türk Milleti büyük bir badire atlattı. Elbette bu darbe girişimi bir ‘şer’ girişim idi. Fakat, bu şerden de
büyük bir hayır hâsıl oldu. Demokrasiyi özümsemiş olan milletimiz, hem kendi iradesine, hem de seçtiği liderlerine sahip
çıkarak, bu ülkede artık kolay kolay darbe yapılamayacağını hem cunta heveslilerine ve hem de onları kullanan ‘üst akıl’
devletlerine en temiz mesajı verdi.
Bu darbe girişimi, milletimizin maruz kaldığı son darbe girişimi olmuştur. Milletimiz, cuntacıların darbe girişimini boşa
çıkartarak, 100 yıllık bir darbe geleneği parantezini kapatmıştır. Bu, Türk Milleti’nin demokratik rüştünün de en büyük ispatı
olmuştur.

Konya’daki TİGEM işletmelerinde çalışan bir grup üyemiz, 12 Ekim 2016 tarihinde Genel Merkezimizi ziyaret etti. TİGEM emekçilerimiz, Genel Başkanımız
Settar Aslan tarafından kabul edildi. Genel Sekreter Bayram Ayaz, Genel Teşkilat
Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, Genel Mali Sekreter Ali Bilgin, Genel Eğitim
Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Çardakçı,
Konya Bölge Temsilcimiz Ali Serin ve Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizin de hazır bulunduğu nezaket ziyareti sırasında, TİGEM emekçisi üyelerimiz, işyerlerinde
karşılaştıkları çeşitli sorunlar hakkında Genel Merkez yöneticilerimize bilgi aktardı.
Genel Başkanımız Settar Aslan da, yürütülen sendika çalışmaları hakkında TİGEM
emekçilerimizi bilgilendirdi.
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Gece boyunca yaşanan süreçte, Konfederasyonumuz Hak-İş ve bağlı kardeş sendikalarımızla birlikte, Öz Orman-İş de,
darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren demokrasiden yana olan tavrını net şekilde ortaya koymuş ve geçmişte olduğu gibi
bugün de sağlam bir demokratik duruş sergilemiştir.
Türkiye, bugünden itibaren, kendisinden ve demokrasisinden çok daha emin bir şekilde yoluna devam edecektir. 15
Temmuz Başarısız Darbe Girişimi, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı bir milat olmuştur.
Darbe girişimi sırasında, ülkesi, devleti ve milleti uğruna şehit düşen asker, polis ve sivillerimize Yüce Allah’tan rahmet,
ailelerine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz. Türk Milletine ve Devletine de büyük geçmiş olsun diyoruz.
Öz Orman-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu
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BASIN AÇIKLAMASI
						
HADDİNİ BİLMEZ DARBE DESTEKÇİSİNE SERT CEVAP
Romanya Emekçiler Birliği adlı kuruluşun Genel Sekreteri Ciprian Pop’un, dünya
genelinde yüzlerce sendikaya gönderdiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’ye
yönelik haksız eleştiriler sıralanan, buna karşılık 15 Temmuz darbe girişiminin
görmezden gelindiği haddini bilmez mektuba, Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar
Aslan sert bir cevap gönderdi.
Settar Aslan’ın, Ciprian Pop’a gönderdiği cevap mektubu şöyle:
Sayın Ciprian POP
Romanya Emekçiler Birliği
Genel Sekreteri
Bu yazı, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk Milleti’ne ve onun oylarıyla seçilmiş
Cumhurbaşkanı’na karşı yazmış olduğunuz ve tarafımıza da göndermiş olduğunuz, düşmanca ve gerçeklerden uzak mektuba, Türk emekçileri adına verilmiş bir
cevaptır.
Türkiye’de yaşanan gerçekleri tersyüz etme mantığı üzerine kurulmuş mektubunuz,
her şeyden önce, 79 milyonluk bir milletin, 15 Temmuz akşamı yaşadığı darbeişgal girişimi sanki hiç yaşanmamış gibi bir kurguyla kaleme alınmıştır. Siz bir
gazeteci veya Romanya Emekçiler Birliği Genel Sekreteri olarak, Türkiye’de yaşananları gerçekten takip etmiş olsaydınız, sözkonusu başarısız darbe girişiminin
sorumlusu olan ve kendisini ‘Cemaat’ diye tanıtan ‘Silahlı Çete’nin sözcüsü gibi
konuşmazdınız.
Evet, bu vicdandan yoksun bakışınız ortadayken, mektubunuzda da belirttiğiniz
gibi, sizin ne düşündüğünüz sadece Türkiye Cumhuriyeti Başkanı’nın değil, biz
Türk Milletinin tamamının da umurunda değildir. Çünkü siz, bizim yaşadığımız ağır
saldırıların tamamını yok sayan bir anlayışla, adeta bizlerin aklıyla alay eder bir
üslupla yazmışsınız.
Türk Devleti, uzun yıllardan beri demokratik bir sabırla tahammül ettiği, bazı
‘büyük’ (!) devletlerin kuklası olarak faaliyet gösteren ve bir kısım kuruluşlarıyla
kendisini ‘sivil toplum örgütü’ gibi yutturan sözkonusu çete 15 Temmuz’da ülkemize karşı silahlı ayaklanmaya teşebbüs ettiği için, devlet olmanın gerekleriyle ve
Anayasal yetkilerle harekete geçmiştir. Her şey, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve
yasaları çerçevesinde yürütülmektedir.
Başta Fransa olmak üzere, birçok AB ülkesi, uğradıkları terörist saldırılar karşısında olağanüstü hal ilan etmiş ve olağanüstü hali birkaç kez de uzatmıştır. Bu
ülkelerin maruz kaldıkları terör saldırıları, Türkiye’nin 15 Temmuz akşamı maruz
kaldığı darbe-işgal girişimi karşısında ‘karikatür’ düzeyinde kalmaktadır. Eğer
Türk Milleti, Başkan Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa çıkmasaydı ve darbe girişimine
direnmeseydi, bugün Türkiye’de bir ‘darbe-işgal yönetimi’ işbaşında olacaktı. Ve
12 Eylül 1980 darbesinden sonra yaşadığımız gibi, tüm sivil toplum örgütleri ve
sendikalar lağvedilecek ve işçi liderleri de tutuklanacaktı. Nitekim, 15 Temmuz
darbe girişiminde bulunan silahlı çetenin bu yönde planlar hazırladığını, hatta
25 bin kişilik bir infaz listesi hazırladığını, ele geçen belgelerden ve itiraflardan
öğrenmiş bulunuyoruz.
Elbette Türk Milleti’ne karşı bu ağır saldırıyı gerçekleştirenler, bunun hesabını
verecektir.
Sayın Pop,
Bir an için empati yapmayı deneyin, şöyle bir tablo tahayyül edin:
• Romanya ordusu içinde yuvalanmış, emirleri komutanlarından değil, ABD’de
yaşayan sapık inançlı bir din adamından alan bir kısım subay, yine Romanya
ordusuna ait savaş uçakları, bombalar, tanklar ve diğer ağır silahlarla, kendi
ülkesine saldırmış…
• Romanya Parlamentosu’na, F-16 uçaklarıyla, çok yüksek tahrip gücüne sahip
3 bomba atılmış…
• Romanya İstihbarat Örgütü (SRI) ana binasına uçak ve helikopterlerle saldırılmış...
• Bükreş Emniyet Müdürlüğü, uçak, helikopter ve tanklardan atılan bombalarla
yerle bir edilmiş…
• Romanya Cumhurbaşkanlığı Sarayı bombalanmış…
• Romanya Özel Harekât Polislerinin merkezi bombalanmış, 50 polis katledilmiş…
• 300’e yakın polis, asker ve sivil Romanyalı, darbeci hainler tarafından bombalanarak, tanklarla ezilerek veya harp silahlarıyla öldürülmüş, en az 2 bin Romen
vatandaşı da yaralanmış…
• Romanya Devlet Televizyonu silah zoruyla işgal edilmiş, zorla darbe bildirisi
okutulmuş…
• Romanya’nın haberleşme uydularını kontrol eden yer istasyonu bombalanmış,
oradaki sivil görevliler öldürülmüş…
• Tuna Nehri üzerindeki, Avrupa-Asya karayolu bağlantısını sağlayan köprüler,
cuntacı askerlerce işgal edilmiş, bu işgali protesto eden çok sayıda sivil vatandaş
öldürülmüş…
• Bükreş’in Uniri Meydanı tanklarla işgal edilmiş, çok sayıda sivil vatandaş tank
paletleri altında ezilerek can vermiş…
• Mangalia’da tatil yapmakta olan Romanya Cumhurbaşkanı, kendisini öldürmeye
gelen suikast timinden 15 dakikalık bir şansla kurtulmuş, bazı koruma görevlileri
öldürülmüş…
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• Romanya Genelkurmay Başkanlığı işgal edilmiş, Romen Silahlı Kuvvetleri komutanları, cuntacı askerlerce rehin alınmış.
• Romanya Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, darbeciler tarafından kaçırılmış.
• Bükreş Otopeni Uluslararası Havaalanı cuntacılar tarafından işgal edilmiş.
• Bükreş, Köstence, Cluj Napoca ve Oradea başta olmak üzere, birçok şehirde,
burada sayamayacağımız kadar ağır saldırılar gerçekleştirilmiş…
• Ve tüm bu saldırıların hedefi, Romanya’yı işgal etmek ve Romen milletini esir
almaktır…
Böyle bir tabloyla karşılaşsaydı, Romanya Hükümeti ne yapardı? Sizce ne yapmalıydı?
Darbeci askerler ve geride kalan 40 yılda devlet içerisine, orduya, emniyete, yargıya, üniversitelere sızmış olan örgüt elemanlarını tasfiye etmekten başka çözüm
düşünülebilir miydi?
Ve siz, yukarıdaki olaylar sizin ülkenizde gerçekleştiğinde –ki, bunların daha fazlası Türkiye’de yaşandı- aynı mektubu yazar ve tüm dünyaya dağıtır mıydınız?
‘İntikam zihniyeti’ diyorsunuz…
Devletler intikam almak üzere siyaset yürütmez; fakat kendi varlıklarına ve ulusal
güvenliklerine kasteden, yabancı ülkelerin ajanı olan yerli terör odaklarına da tahammül göstermezler.
Nitekim Türk Devleti de bunu yapmaktadır.
Tarih kitapları, Türk Milleti ve Devletinin, varlığına kasteden bu sinsi düşmanları
nasıl bir gecede tasfiye ettiğini yazacaktır, kuşkunuz olmasın.
Sizin ‘zorba’ diye haksız yere suçladığınız ‘Lider’, bu ülkede girdiği bir düzine seçimden zaferle çıkmış, daha 2 yıl önce, halkımızın yüzde 52’lik oylarıyla ve üstelik
ilk turda ‘Başkan’ seçilmiştir. Bugün seçim yapılsa, ‘Lider’in alacağı oyun yüzde
52’den çok daha yüksek olacağını, herhalde siz de tahmin edersiniz.
Sayın Pop,
Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kendi varlığına kasteden yabancı destekli
terör çetelerine karşı haklı ve meşru bir savunma mücadelesi yürütmektedir. Bu
mücadelenin, çok kısa bir zaman içinde başarıyla sonuçlanacağından emin olabilirsiniz. Esasen Türk Milleti 15 Temmuz gecesi meydanlara inerek, devletine
kastedenlere gereken dersi vermiştir. Türkiye’nin 81 kentindeki çok sayıda meydanı
dolduran milyonlarca vatandaşımız, son 10 gündür gündüzleri işinde çalışıp, geceleri de sabaha kadar meydanlarda demokrasi nöbeti tutarak, kendi varlığına ve
devletine düşman olanlara, gereken cevabı vermektedir.
Türkiye Cumhuriyeti, demokratik bir hukuk devletidir. Devletimizin ve milletimizin
varlığına, bağımsızlığına kasteden dış destekli hainlere karşı yürütülen mücadele
de, Anayasamızın ve evrensel hukuk kurallarının öngördüğü çerçevede icra edilmektedir. Bu mücadelenin kısa bir zamanda başarıyla sonuçlandırılmasıyla, demokrasimiz çok daha güçlenmiş olacaktır.
Sayın Pop,
Yazınızda kullandığınız birtakım rakamları ve sözleri elinize tutuşturan darbe destekçilerini tanıyor olsanız da, Türk Milleti’ni yeterince tanımadığınız anlaşılıyor.
Size yardımcı olmak için Türklerin bazı niteliklerini söyleyelim:
• Türkler, başka ülkelere mülteci olarak göç etmeyen tek millettir.
• Türkler, savaş çıkarsa ya toprağında can verir ya da sancağını dikip yeni bir
devlet kurar.
Sanırım bu sözler, Türk Milletinin, ülkesine ve devletine kasteden soysuzlara olan
cevabını yeterince ifade etmektedir.
Ve son bir söz: Evet, hangi dine inanırsak inanalım, bir gün hepimiz ilahî adalete
hesap vereceğiz. Bizim inancımıza göre; vatan, devlet ve millet yolunda hayatını
kaybedenlere ‘şehit’, bu mücadelede yaralananlara ‘gazi’ denir. Küçük menfaatleri
için ülkesine ve insanına ihanet edenlere de ‘vatan haini’ denir. Yine, inancımıza
göre, ülkesi uğrunda şehit olanlar, ahirette peygamberlerle birlikte olur. Hainler
ve onları destekleyenlerin kimlerle birlikte olacağını konuşmaya ise gerek yoktur.
Sayın Pop,
Türk Milletine, Devletine ve onun halk iradesiyle seçilmiş liderine karşı haksız ve
ağır ithamlarda bulunurken, bu millete ve devlete saldıran darbe heveslilerine tek
kelime söylemeyişinizden kaynaklanan günahlarınızın bağışlanması için siz de dua
etmeyi unutmayın. Buna gerçekten çok ihtiyacınız olacak.
Yüce Yaratıcı’nın, size hak ve adaleti görebilmeniz için ‘basiret’ vermesini dilerim.
Settar ASLAN
Öz Orman-İş SendikasıGenel Başkanı
Ankara, Türkiye- 26 Temmuz 2016
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ÖZ ORMAN-İŞ

ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASI YAYIN ORGANI

Ekim 2016 • Sayı 35
Şubat 2016 Sayı: 33

Akdeniz Postası 28-06-2019

SENDİKASI

ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASI YAYIN ORGANI

Ekim 2016 • Sayı 35Şubat 2016 Sayı: 33

Denizli Gazetesi 20-07-2016

Manşet Gazetesi 16-08-2016

Ceylanpınar Gazetesi 28-09-2016

Manşet Gazetesi 28-05-2016

Yeni Olay Gazetesi 05-09-2016
Manşet Gazetesi 20-07-2016

Marmaris Gündem 06-06-2016

Muğla Hamle Gazetesi 20-07-2016
Yozgat Yeni Ufuk 20-06-2016

Yeni Gazetem 02-07-2016

Denizli Gazetesi 05-09-2016

Balıkesir Yeni Söz 07-10-2016

Marmaris Manşet 09-06-2016

Objektif Gazetesi 19-07-2016

Konhaber.com 16-07-2016

Manşet Gazetesi 13-08-2016
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Akdeniz Postası 12-10-2016
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Ekim 2016 • Sayı 35
Şubat 2016 Sayı: 33

Genel Merkez

Genel Başkanımız Settar Aslan, Ankara Şube Temsilciler Meclisi toplantısına katılarak, bölgedeki işyeri temsilcilerimizle istişarede bulundu. Toplantıya, Ankara Şube Başkanımız Erdoğan Çubuk ile Genel Merkez uzmanlarımız da katıldı.

Genel Merkez

Genel Başkanımız Settar Aslan, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı
Gündoğdu Yangın Kulesini Ziyaret etti. Ziyarete, Bursa Bölge Temsilcimiz
Yavuz Balcı da eşlik etti.

Genel Merkez

Genel Başkanımız Settar Aslan, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve
Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte, Çalışma Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin’i
ziyaret etti. Ziyaret sırasında, çalışma hayatının genel sorunları üzerine
görüş alışverişi yapıldı.
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Genel Merkez

Genel Başkanımız Settar Aslan, Bursa Bölge Temsilciliğimizi ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Aslan, Bölge Temsilcimiz Yavuz Balcı ve Yönetim Kurulu
üyeleriyle sohbet ederek, işyerlerindeki durumla ilgili bilgi aldı.

Genel Merkez

Genel Başkanımız Settar Aslan, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve
Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Müezzinoğlu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Genel Merkez

Genel Başkanımız Settar Aslan, Çankırı’nın Ilgaz ilçesinden gelen geçici
işçilerimizi, Genel Merkezde kabul etti. Ankara Şube Başkanımız Erdoğan
Çubuk’un da hazır bulunduğu ziyaret sırasında, geçici işçilerimiz, kadro
taleplerini Aslan’a bir kez daha ilettiler.
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ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASI YAYIN ORGANI

Ekim 2016 • Sayı 35Şubat 2016 Sayı: 33

Genel Merkez

Genel Başkanımız Settar Aslan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya’yı
ziyaret etti. Ziyaret sırasında çalışma hayatının ve orman emekçilerinin
sorunları hakkında Kaya’ya bilgi veren Aslan, kadro sorununun TBMM’de
gündeme getirilmesi konusunda destek istedi.

Genel Merkez

Genel Başkanımız Settar Aslan, TİGEM Altınova İşletmesi’nde çalışan
üyelerimizle bir araya gelerek, onların çeşitli konulardaki sorunlarını,
beklentilerini ve çözüm önerilerini kendilerinden dinledi. Sohbete, Genel
Malî Sekreterimiz Ali Bilgin ve Konya Bölge Temsilcimiz Ali Serin de katıldı.

Genel Merkez

Genel Başkanımız Settar Aslan, TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Salih
Başparmak’ı ziyaret etti. Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya’nın
da iştirak ettiği ziyaret sırasında, TİGEM emekçilerimizin bazı sorunları ve
bunların çözüm yolları üzerinde duruldu.

Genel Merkez

Genel Başkanımız Settar Aslan, TİGEM Altınova İşletme Müdürü Mustafa
Kasap’ın oğlunun düğün törenine katıldı. Düğün sırasında, işletmede çalışan
işçilerimizle sohbet eden Aslan, onların çeşitli konulardaki sorularını cevaplandırdı.

Genel Merkez

Genel Başkanımız Settar Aslan, TİGEM Altınova İşletme Müdürü Mustafa
Kasap’ı makamında ziyaret ederek, işletmede çalışan üyelerimizin sorun ve
beklentileri hakkında bilgi vererek, çözüm isteklerini iletti. Ziyarette, Genel
Malî Sekreterimiz Ali Bilgin ve Konya Bölge Temsilcimiz Ali Serin de hazır
bulundu.

Genel Merkez

Genel Sekreterimiz Bayram Ayaz, Ceylanpınar TİGEM’e bağlı işyerlerini
ziyaret ederken, arazide karşılaştığı bir tarım emekçimizin mütevazı öğlen
yemeğine iştirak etti. Ayaz, yemek sırasında, sahada çalışan TİGEM işçilerimizin maruz kaldığı sorunlar hakkında doğrudan bilgi alma fırsatı buldu.
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Genel Merkez

Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, Balıkesir Şube Başkanlığımızın Temsilciler Meclisi toplantısına katıldı. Şube Başkanımız Hasan Hüseyin Çorum ve
Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda, sahada yaşanan sorunlar
üzerinde duruldu.

Genel Merkez

Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, Denizli Bölge Temsilciliğimizin Temsilciler Meclisi toplantısına katıldı. Bölge Temsilcimiz Halil Turan ve Yönetim
Kurulunun da hazır bulunduğu toplantı, karşılıklı bilgilenme havasında geçti.

Genel Merkez

Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, Karabük Bölge Temsilciliğimizin Temsilciler Meclisi toplantısına katıldı. Bölge Temsilcimiz Yaşar Çaylı ve Yönetim
Kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda, Genel Merkezimiz ve Bölge Temsilciliğimizin çalışmaları hakkında fikir alışverişi yapıldı.
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Genel Merkez

Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, Çanakkale Bölge Temsilciliğimizin
Temsilciler Meclisi toplantısına iştirak etti. Bölge Temsilcimiz Ali Ünal ve
Yönetim Kurulunun da katıldığı toplantıda, temsilcilerimizle çeşitli konularda istişare yapıldı.

Genel Merkez

Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, Kahramanmaraş Şube Başkanlığımızın
Temsilciler Meclisi toplantısına iştirak etti. Şube Başkanımız Latif Çoban ve
Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda, işyerlerindeki
uygulamalar, sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Genel Merkez

Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya, Sakarya Orman İşletme
Müdürü Özlem Cevahirci’yi makamında ziyaret etti. Sakarya Bölge Temsilcimiz Adem Öz ve Yönetim Kurulunun da hazır bulunduğu ziyarette, işletmedeki Temsilciler Odası sorunu gündeme getirildi ve sorun çözüldü.
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Genel Merkez

Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya, Sakarya Bölge Temsilciliğimizin Temsilciler Meclisi toplantısına katıldı. Bölge Temsilcimiz Adem Öz
ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda, bölgedeki işyerlerinde
yaşanan sorunlar üzerinde duruldu.

Genel Merkez

Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya, Bursa-Karacabey TİGEM
İşletmesi’nde çalışan işçilerimizi ziyaret ederek, bir toplantı gerçekleştirdi.
Bursa Bölge Temsilcimiz Yavuz Balcı’nın da katıldığı toplantıda, üyelerimizin
sorunları ele alındı.

Genel Merkez

Genel Eğitim Sekreterimiz Mehmet Çelik, Denizli Bölge Temsilciliğimizin
Temsilciler Meclisi toplantısına iştirak etti. Bölge Temsilcimiz Halil Turan ve
Yönetim Kurulunun da hazır bulunduğu toplantıda, işyeri temsilcilerimizle
çeşitli konular istişare edildi.

Genel Merkez

Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya, Amasya Şube Başkanlığımızın Temsilciler Meclisi toplantısına katıldı. Şube Başkanımız Ramazan
Şahin ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda, şubeye bağlı
Orman ve TİGEM işçilerimizin sorunları istişare edildi.

Genel Merkez

Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya, Ceylanpınar TİGEM
işyerlerinde çalışan üyelerimizle bir toplantı yaptı. Toplantıda, Öz Ormanİş’in sendikal çalışmaları hakkında bilgi veren Kızılkaya, üyelerimizin sorun
ve beklentilerini de dinledi.

Genel Merkez

Genel Eğitim Sekreterimiz Mehmet Çelik, Isparta Bölge Temsilciliğimizin
Temsilciler Meclisi toplantısına katıldı. Bölge Temsilcimiz Süleyman Atasoy
ve Yönetim Kurulunun da katıldığı toplantıda, işyerlerindeki sorunlar dile
getirilerek, çözüm önerileri konuşuldu.
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Genel Merkez

Genel Eğitim Sekreterimiz Mehmet Çelik, İzmir Şube Başkanlığımızın
Temsilciler Meclisi Toplantısına iştirak etti. Şube Başkanımız Hamiyet Boyacı
ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda, bölgedeki işyerlerindeki üyelerimizin durumları üzerinde duruldu.

Genel Merkez

Genel Eğitim Sekreterimiz Mehmet Çelik, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne
bağlı Seferihisar İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizi ziyaret etti.
Ziyaret sırasında üyelerimizle ve işletme yetkilileriyle sohbet eden Çelik,
üyelerimizin sorunlarını not aldı.

Amasya

Amasya Şube Başkanımız Ramazan Şahin ve Yönetim Kurulu üyeleri,
bölgedeki işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretlere devam etti.
Üyelerimizle yapılan toplantılarda, sendika çalışmaları anlatılarak, onların
sorunları istişare edildi.
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Genel Merkez

Genel Eğitim Sekreterimiz Mehmet Çelik, Muğla Şube Başkanlığımızın
Temsilciler Meclisi toplantısına katıldı. Şube Başkanımız Bilal Güçlü ve
Yönetim Kurulunun da hazır bulunduğu toplantıda, temsilcilerimiz üye işçilerimizin görüş ve önerilerini dile getirdi.

Adana

Adana Şube Başkanımız Şahin Cerit ve Yönetim Kurulu üyeleri, şube
sorumluluk alanındaki işyerlerinde çalışan üyelerimize dönük ziyaretlerini sürdürdü. Bu ziyaretlerde, üyelerimiz bilgilendirilerek, onların istek ve
sorunları üzerinde duruldu.

Artvin

Artvin Bölge Temsilcimiz Süleyman Şeyhoğlu ve Yönetim Kurulu, bölgedeki işyerlerinde çalışan üyelerimizi ziyaretlerini sürdürdü. Bu ziyaretlerde
üyelerimiz bilgilendirilerek, sorun ve beklentileri not edildi.
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Balıkesir

Balıkesir Şube Başkanımız Hasan Hüseyin Çorum ve Yönetim Kurulu,
bölgedeki işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaretleri sürdürdü.
Ziyaretler sırasında üyelerimize sendika çalışmaları hakkında bilgi verilerek,
onların istek ve sorunları değerlendirildi.

Bursa

Bursa Bölge Temsilcimiz Yavuz Balcı ve Yönetim Kurulu, sorumluluk sahasındaki orman ve TİGEM işyerlerinde çalışan işçilerimizi ziyaretlere devam
etti. Üyelerimizle yapılan toplantılarda, sendika çalışmaları anlatılarak,
onların sorunları ve istekleri değerlendirildi.

Çanakkale

Çanakkale Bölge Temsilcimiz Ali Ünal ve Yönetim Kurul, bölgedeki işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretlerini sürdürdü. Ziyaretlerde, üyelerimizin sorun ve beklentileri ele alınarak, muhtemel çözümler istişare edildi.

Bolu

Bolu Bölge Temsilcimiz İsmet Yılmaz ve Yönetim Kurulu, bölge sorumluluğundaki işyerlerinde hizmet veren işçilerimize olan ziyaretlere devam etti.
Üyelerimizle yapılan toplantılarda, çalışmalar hakkında bilgi verildi, ayrıca
onların talepleri üzerinde duruldu.

Bursa

Bursa Bölge Temsilcimiz Yavuz Balcı ve Yönetim Kurulu, Bursa Orman Bölge
Müdürlüğü’ne bağlı yangın gözetleme kulelerinde çalışan işçilerimize olan
ziyaretlerini de sürdürdü. Bu ziyaretlerle, kulelerde 7 gün 24 saat hizmet
veren üyelerimizin durumu yerinde incelendi, varolan eksiklikler belirlendi.

Denizli

Denizli Bölge Temsilcimiz Halil Turan ve Yönetim Kurulu, sorumluluk
alanındaki işyerlerinde hizmet veren üyelerimize olan ziyaretlere devam
etti. Yapılan toplantılarda, üyelerimiz bilgilendirilerek, sorunları üzerinde
duruldu.
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Elazığ

Elazığ Şube Başkanımız Mustafa Tepe ve Yönetim Kurulu, şube sorumluluk
bölgesindeki işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaretleri sürdürdü.
Ziyaretlerde, üyelerimize sendika çalışmaları anlatılarak, onların sorunları
istişare edildi.

Erzurum

Erzurum Bölge Temsilcimiz İmdat Dallı, incelemelerde bulunmak üzere
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret eden Orman Genel Müdürü
İsmail Üzmez’in ziyaretine eşlik etti. Yapılan toplantılar sırasında, İmdat
Dallı, bölgedeki durum ve üyelerimizin sorunları hakkında Genel Müdür
Üzmez’e bilgi verdi.

Giresun

Giresun Bölge Temsilcimiz Muhittin Çelebi ve Yönetim Kurulu, sorumluluk sahasındaki işyerlerinde çalışan üyelerimizi ziyaretlerine devam etti.
Bu ziyaretlerde, üyelerimize bilgilendirme yapılarak, ayrıca işyerlerindeki
sorunlar tespit edildi.
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Erzurum

Erzurum Bölge Temsilcimiz İmdat Dallı ve Yönetim Kurulu, çeşitli açılışlar
için bölgeye giden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Sağlık Bakanı
Recep Akdağ’ı karşılayıp çiçek vererek, başta kadro olmak üzere, üyelerimizin çeşitli sorunlarını iletti.

Eskişehir

Eskişehir Bölge Temsilcimiz Abdürrahim Cerit ve Yönetim Kurulu, bölgedeki işyerlerinde çalışan işçilerimize olan ziyaretlerini sürdürdü. Yapılan
toplantılarda, üyelerimize sendika çalışmaları anlatılarak, onların sorunları
üzerinde duruldu.

Isparta

Isparta Bölge Temsilcimiz Süleyman Atasoy ve Yönetim Kurulu, bölgedeki
işyerlerinde hizmet veren işçilerimize olan ziyaretlerini sürdürdü. Yapılan
toplantılarda, üyelerimize çalışmalar hakkında bilgi verilerek, onların sorun
ve beklentileri not alındı.
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İstanbul

İstanbul Bölge Temsilcimiz Muhammet Küçük ve Yönetim Kurulu, bölgedeki işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaretlere devam etti. Üyelerimizle yapılan toplantılarda sendika çalışmaları anlatılarak, onların sorun ve
beklentileri istişare edildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Şube Başkanımız Latif Çoban ve Yönetim Kurulu, şube
sorumluluk bölgesindeki işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaretlere devam etti. Yapılan toplantılarda, üyelerimizin sorunları ve muhtemel
çözüm yolları hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Kastamonu

Kastamonu Bölge Temsilcimiz Abdullah Yılmaz ve Yönetim Kurulu,
sorumluluk alanındaki işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaretlerini
sürdürdü. Yapılan toplantılarda, üyelerimize sendika çalışmaları hakkında
bilgi verilerek, onların dile getirdiği sorunlar not edildi.

İzmir

İzmir Şube Başkanımız Hamiyet Boyacı ve Yönetim Kurulu, şube sorumluluk sahasındaki işyerlerinde hizmet gören işçilerimize olan ziyaretleri
sürdürdü. Bu ziyaretlerde üyelerimize sendika çalışmaları hakkında bilgi
verilerek, onların soru ve sorunlarına cevap arandı.

Karabük

Karabük Bölge Temsilcimiz Yaşar Çaylı ve Yönetim Kurulu, bölgedeki işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretlere devam etti. Bu ziyaretlerde,
üyelerimize çalışmalar hakkında bilgi verilerek, onların istekleri ve sorunları
üzerinde duruldu.

Konya

Konya Bölge Temsilcimiz Ali Serin ve Yönetim Kurulu, bölgedeki Orman ve
TİGEM işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretlere devam etti. Bu ziyaretlerde, üyelerimizin sorunları ve beklentileri dile getirilerek, çözüm yolları
üzerinde duruldu.
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Kütahya

Kütahya Bölge Temsilcimiz Doğan Cebeci ve Yönetim Kurulu, sorumluluk sahasındaki işyerlerinde hizmet veren üyelerimize yönelik ziyaretleri
sürdürdü. Bu ziyaretlerde, sendika çalışmaları hakkında üyelerimize bilgi
verilerek, onların sorunları tespit edildi.

Muğla

Muğla Şube Başkanımız Bilal Güçlü ve Yönetim Kurulu, bölgedeki işyerlerinde hizmet gören üyelerimize yönelik ziyaretleri sürdürdü. Bu ziyaretler
sırasında üyelerimize sendika çalışmaları anlatılarak, işyerlerinde var olan
sorunlar ve çözüm yolları hakkında istişare yapıldı.

Sinop

Sinop Bölge Temsilcimiz Nermin Yılmaz ve Yönetim Kurulu, bölgedeki
işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretlere devam etti. Bu ziyaretler
sırasında üyelerimize sendika çalışmaları hakkında bilgi aktarılarak, onların
sorunları ve istekleri not edildi.
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Mersin

Mersin Şube Başkanımız Halim Taşkın ve Yönetim Kurulu, şube sorumluluk
bölgesindeki işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretlere devam etti.
Üyelerimizle yapılan toplantılarda sendika çalışmaları anlatılarak, onların
sahadaki sorunları üzerinde duruldu.

Sakarya

Sakarya Bölge Temsilcimiz Adem Öz ve Yönetim Kurulu, sorumluluk sahasındaki işyerlerinde çalışan üyelerimize yönelik ziyaretleri sürdürdü. Üyelerimle yapılan görüşmelerde, sendika çalışmaları anlatılarak, onların görüş
ve önerileri alındı.

Sinop

Sinop Bölge Temsilcimizin Temsilciler Meclisi Toplantısı, Bölge Temsilcisi
Nermin Yılmaz başkanlığında yapıldı. Bölge Yönetim Kurulu üyelerinin de
katıldığı toplantıda, işyerlerinde çalışan üyelerimizin sorunları ve talepleri
değerlendirildi.

