
Kadro ve asgari ücret başta olmak 
üzere, seçim öncesinde yapılan 
somut vaatlerin yerine getirilmesi 
için Hükümet icraatlarının takipçisi 
olacaklarını belirten Genel Başkan 
Aslan, 5620 Sayılı Yasanın ivedilikle 
değiştirilmesini istedi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ 
ÖĞRETMENLERİMİZLE KUTLADIK

Genel Başkanımız Settar Aslan, 
24 Kasım Öğretmenler Günü’nü, 
Genel Merkezimize komşu olan 
Balgat Meslekî ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğretmenleriyle birlikte 
kutladı.

BAKAN EROĞLU’YA                   
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Genel Başkanımız Settar Aslan, 
Hak-İş Yönetim Kurulu ile birlikte, 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu’ya hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. Aslan, ziyarette, geçici 
işçilerimizin kadro sorununu da 
gündeme getirdi. 

11. ÇALIŞMA MECLİSİ TOPLANDI

Çalışma hayatının çözüm bekleyen sorunlarının ele alındığı 11. Çalışma 
Meclisi Toplantısı, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da katılımıyla gerçek-
leşti.

Binlerce üyemiz geçmişte eksik ödenmiş yevmiyelerini aldı…
Öz Orman-İş öncesindeki eski sendika döneminden sürüp gelen ve 

binlerce işçimizi işvereniyle davalık hale getiren ‘Yevmiye Tespiti’ meselesi, 
sendikamızın büyük gayretleri sonucu çözüme kavuştu. Yevmiyesi olması 
gerekenden düşük bulunan binlerce üyemiz, yapılan tespit çalışmasıyla 
hakkını alırken, fiilî yevmiyesi yüksek çıkan üyelerimizin herhangi bir hak 
kaybına uğramasını da önledik.

YEVMİYE TESPİTİ TAMAM

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı                             
Settar Aslan SGK Genel Kurulunda 
Konuştu:

“KAYITDIŞILIĞIN PANZEHİRİ 
SENDİKALAŞMADIR”

Hak-İş Genel Başkan 
Yardımcısı Settar Aslan, 
sosyal güvenlik sisteminin 
iyi bir noktaya geldiğini, 
ancak tüm sorunların 
çözülemediğini belir-
terek, sosyal güvenlik 
açıklarının en önemli 
sebebinin ‘kayıtdışılık’ 
olduğunu söyledi.

G20’DE EMEĞİ TEMSİL ETTİKG20’DE EMEĞİ TEMSİL ETTİK

“KADRO SÖZÜNÜN TAKİPÇİYİZ”

Aslan Kon TV’de Konuştu:

Hak-İş heyeti içinde G20 Liderler Zirvesine 
katılan Genel Başkanımız Settar Aslan, ‘İklim, 
Adil Geçiş ve Endüstriyel Dönüşüm’ başlıklı 
oturumda konuştu, ayrıca ITUC Genel Sekre-
teri Burrow’la özel bir görüşme yaptı.

aşyazıB
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Sevgili orman ve tarım emekçileri…

Gelişme ve kalkınma yolundaki bir ülkenin çalışma hayatındaki so-
runları da çözmekle bitmiyor. Sendika hakkını kullanabilen işçilerimiz, 
emeğinin hakkını alma ve aldığını koruma noktasında, sendikasız iş-
çilerimizden daha şanslı olsa bile, bu durum, her sorunun çözüldüğü 
anlamına gelmiyor.

Zaten sendika müessesesinin varlık nedenlerinden birisi de, bir yan-
dan var olan sorunları çözmeye gayret ederken, öbür taraftan, ortaya 
çıkabilecek muhtemel sorunları önleme çabası içinde olmaktır.

Geride bıraktığımız dönemde, işçi-işveren-hükümet taraflarının 
katılımıyla 11. Çalışma Meclisi Toplantısı gerçekleşti. Sendikalı-sen-
dikasız tüm emekçilerimizin çözüm bekleyen sorunlarını, Çalışma 
Meclisi Toplantısında gündeme getirerek, muhataplarımıza doğrudan 
ifade ettik.

Ülkemiz 2015 yılı boyunca, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin 
oluşturduğu G20’nin faaliyetlerine ev sahipliği ve başkanlık etti. Yıl 
boyunca yapılan çalışmalar, Antalya’daki G20 Liderler Zirvesi’nde de-
ğerlendirilerek, dünyanın geleceğini etkileyecek kararlara imza atıldı. 
Emeğin temsilcisi olarak bizler de, G20 Zirvesine bizzat katılarak, eme-
ğin sorunlarını ve geleceğe dönük öngörülerimizi dile getirdik.

Bu önemli zeminlerin dışında, başta Hükümet üyeleri ve parlamen-
terler olmak üzere, muhatap olduğumuz her zeminde, önceliği ‘kadro 
sorununa’ vermek kaydıyla, üyelerimizin sorunlarını ve taleplerini di-
le getirmeyi ihmal etmedik.

RİSKİ OMUZLADIK
Sendika olarak, yakın geçmişte meşgul olduğumuz önemli bir so-

run da ‘Yevmiye Tespiti’ meselesiydi. Geçmişi 30 yıl gerilere kadar 
uzanan yanlış hesaplama ve uygulamalardan kaynaklanan bu çet-
refilli sorun, Öz Orman-İş’ten önce Orman Teşkilatında yetkili olan 
sendikanın ilgisizlik, takipsizlik, vurdumduymazlık ve görev ihmalinden 
kaynaklanıyordu.

Biz müsebbibi olmadığımız bu ağır sorunu sükûnetle ve diyalog 
yoluyla çözmeye çalışırken, bizzat bu sorunun sebebi olan eskiler, işçi-
lerimizi mahkeme kapılarında süründürmek ve ‘çantacı avukatlarına’ 
yem etmek için harekete geçtiler. 

Biz, iş barışını korumak ve üyelerimizi mahkeme kapılarında 
süründürmemek için çözüm ararken, görevini yapmayarak sorunun 
kaynağı olanlar, “İşçinin yasal hakkını kullanmasını engelliyorsunuz.” 
diyerek, hakkımızda tezvirata giriştiler. Sendika olarak, sorumlusu ol-
madığımız bu meselede tarafsız kalabilir ve üyelerimize yargı yolunu 
gösterebilirdik. 

Ama öyle yapmadık; sorunu çözebilmek için sorumluluk üstlendik, 
elimizi taşın altına koyduk. Böyle yapmakla da büyük bir risk üstlendik. 
Eğer yürüttüğümüz bu çalışmalar, üyelerimizin aleyhine olabilecek bir 
sonuç ortaya koymuş olsaydı, elbette sendika olarak ciddi sıkıntılar 
yaşayabilirdik. 

Bizim için, elimizi taşın altına koymanın riski yüksek de olsa, binlerce 
üyemizin, sonu belirsiz ve ağır bedeller ödemek zorunda kalabilecek-
leri hukukî maceralara sürüklenmesine seyirci kalamazdık. Çünkü 
açılan davalar kaybedildiğinde, üyelerimiz binlerce liralık yargılama ve 
avukatlık giderlerini ödemenin yanında, düşen yevmiyeler sebebiyle, 
geriye dönük olarak kuruma borçlanmış olacaktı.

GÜZEL SONUÇ
Bu öngörümüzün ne kadar isabetli olduğunu, yevmiyeler üzerinde 

yaptığımız komisyon çalışmaları sonucunda çok net olarak gördük. 
Yevmiyesini hesapladığımız 21 bini aşkın üyemizden yalnızca 4 bin 
kadarının yevmiyesinde olumlu yönde değişiklik oldu. Bunun anlamı 
şudur: Eğer bu 21 bin üyemiz, yevmiye tespiti için mahkemelerde dava 
açmış olsaydı, bu davaların 17 bini kaybedilecekti. Ve kaybedilen her 
dava, üyelerimiz için binlerce liralık maddî yük anlamına gelecekti.

İşte, Öz Orman-İş olarak elimizi taşın altına koymak suretiyle, 
binlerce üyemizin böylesi bir sıkıntıya düşmesine mani olduk. Hiçbir 
üyemizin, yevmiyesinin geçmişte yüksek uygulanmasından dolayı bu-
gün borçlu çıkarılmasına izin vermedik. Yevmiyesi eksik hesaplanmış 
olan üyelerimizin alacaklarının da kuruşuna kadar kendisine ödenme-
sini sağladık. 

Bu sonuca ulaşılmasında, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu, Orman Genel Müdürümüz Sayın İsmail Üzmez 
ve TÜHİS Genel Sekreterimiz Sayın Adnan Çiçek başta olmak üzere, 
muhatap kurumların ve sendikamızın yönetici ve uzmanlarının büyük 
katkıları olduğunu belirtmek isterim. Ayrıca, yevmiye tespiti için bil-
gisayar programının hazırlanmasında, verilerin sisteme girilmesinde, 
girilen verilerin kontrolunda ve itirazları değerlendiren komisyonlarda 
görev alan sendikamız üyesi İSİ görevlilerinin de sorunun çözümüne 
çok emekleri geçti. Sırası gelmişken, bu meselede katkı sunan ve eme-
ği geçen herkese teşekkür ediyorum. 

Sendikacılık, aklına her eseni yapmak ve ekmek derdindeki binler-
ce üyesini maceralara sürüklemek değildir. Sendikacılık, gerektiğinde 
ağır riskleri de omuzlayarak, üyelerinin hak ve menfaatlerini akıl çizgi-
sinde savunmak ve elde etmeye çalışmaktır.

Bizler, aile fertlerimiz olarak kabul ettiğimiz üyelerimizin her türlü 
hak ve menfaatini, gerektiğinde risklerini de üstlenerek savunmaya 
devam edeceğiz.

Sağlık ve mutlulukla kalın.

aşyazıB
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Settar ASLAN
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içtihadıyla, üyelerimizin yargı aşamasında büyük mağduriyetler yaşaması 
tehlikesi ortaya çıkmıştı.

Öz Orman-İş, üyelerinin mağduriyetine meydan vermemek ve geç-
mişten gelen bu ağır ve karmaşık sorunu çözmek amacıyla, Toplu İş 
Sözleşmesine ve Hükümetle imzalanan Kamu TİS Çerçeve Protokolu’na 
bu konuda özel bir hüküm konmasını sağlayarak, çözümün hukukî ve bü-
rokratik altyapısını oluşturdu.

Bu konuda Öz Orman-İş ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından ortak-
laşa hazırlanan bilgisayar yazılımı da kullanılmak suretiyle, 21 bini aşkın 
üyemizin yevmiyeleri, işe ilk giriş tarihinden itibaren tüm veriler siste-
me girilmek suretiyle yeniden hesaplandı. Sendikamız ile Bakanlık ve 
OGM’nin oluşturduğu ortak komisyon marifetiyle yürütülen veri girişi, 
kontrolü ve yevmiye hesaplaması çalışmaları 31 Ağustos 2015 tarihi iti-
barıyla tamamlandı.

Bu çalışmalar neticesinde, yevmiyesi hesaplanan 21 bin üyemizden;

•	 14 bin 500 kadarının yevmiyesinde herhangi bir değişiklik tespit edil-
medi.

•	 Yaklaşık 4 bin üyemizin yevmiyesinin, olması gerekenin altında kaldı-
ğı,

•	 2.500 kadar üyemizin yevmiyesinin de olması gerekenden yüksek 
olduğu belirlendi.

ÖN TESPİTE İTİRAZLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Yapılan tespit çalışmaları sonucu ulaşılan yevmiye rakamları, 1-4 Eylül 
2015 tarihlerinde, üyelerimizin çalıştığı işyerlerinde askıya çıkarılarak ilan 
edildi; aynı zamanda, üyelerimizin bu tespitlere olan itiraz başvuruları 
alındı. İtirazlar, kurulan komisyonlarca 5-11 Eylül 2015 tarihleri arasında 
değerlendirilerek sonuca bağlandı.

Değerlendirme komisyonlarına, üyelerimizden 2.632’si itirazda bulun-
du. Bu itirazların değerlendirilmesi sonucunda;

•	 1.078 üyemizin fiilen aldığı yevmiyesinin doğru olduğu,

•	 190 üyemizin belirlenen yevmiyesinin yükseltilmesi gerektiği,

•	 1.364 üyemizin fiili yevmiyesinin ise, olması gerekenden yüksek oldu-
ğu sonucuna varıldı.

Yapılan değerlendirmede; yevmiyelerde meydana gelen düşmenin iki 
önemli nedeninin; askı sürecinin 3 yıldan fazla sürmüş olması dolayısıyla, 
yeniden işbaşı yapıldığında, yevmiyenin işe yeni girmiş gibi hesap-
lanması ve başka kurumlardan Orman Teşkilatına kanunla devredilen 
işçilerin önceki sözleşme tarihleri ile bizdeki sözleşme tarihleri arasındaki 
uyumsuzluk olduğu sonucuna varıldı.

PROTOKOLLE ÇÖZÜM

Bu tespitler üzerine, sendikamız, Bakanlık, Genel Müdürlük ve TÜHİS 
nezdinde girişimde bulunarak, sorunu çözmek amacıyla, kurumlarla 2 
Aralık 2015 tarihinde bir ek protokol imzaladı. İmzalanan bu protokolle;

1- Askı süresi 3 yıldan fazla olup da, daha sonra işbaşı yaptırılırken, 
yevmiyesi emsalleriyle eşit olarak belirlenip, bugüne kadar TİS zamla-
rından yararlanan 200 kadar üyemizin, tespit çalışmasında düşürülen 
yevmiyesinin, fiilen aldığı şekle getirilerek devam ettirilmesi,

2- Askı süresi 3 yıldan fazla olup da, daha sonra işbaşı yaptırılırken, yev-
miyesi işe yeni başlamış işçi gibi hesaplanan 200 kadar üyemizin yev-
miyesinin, aynı kıdemdeki emsalleriyle eşitlenmesi üzerinde mutabık 
kalınarak, bu üyelerimizin yevmiyelerinde 10-20 TL artış sağlandı.

3- Başka kurumlardan yasayla devredilen ve geldiği kurum sözleşme 
tarihi ile bizim sözleşme tarihimiz denk düşmeyen işçilerimizin de, 
sözleşmemizin imzalandığı tarihte sendikamıza üye olmaları kaydıy-
la, geldikleri kurum sözleşmesinin bitim tarihi itibarıyla 5. Dönem 
TİS’imizden yararlanmaları sağlandı. 

GERİYE DÖNÜK KAYIP YOK

Sendikamız, yevmiye tespit çalışması sonucunda yevmiyesi düşen üyele-
rimize geriye dönük borç çıkarılmaması, fiilî ücretlerinin düşürülmemesi 
ve ücreti yükselen üyelerimizin geriye dönük 5 yıllık alacaklarının da 3 
ay içerisinde ödenmesi konusunda, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmemize hü-
küm koymuştu.

Böylece, fiilî yevmiyesi, tespit edilenden yüksek olan üyelerimize, ge-
riye doğru 5 yıl boyunca ödenmiş fazla ücretler için borç çıkarılmasının 
önüne geçmiş olduk. Bu hüküm sözleşmemize konmamış olsaydı, me-
sela yevmiyesi olması gerekenden 5 TL yüksek olan bir üyemize, kurum, 
geriye doğru 5 yıllık sürede ödenmiş fazla ücret karşılığı, faiziyle birlikte 
yaklaşık 10 bin TL borç çıkaracaktı. Bu durumdaki üyelerimize çıkarılabi-
lecek borç tutarı ise, toplamda 15 milyon TL’yi aşmaktaydı. Bu borcun 
yargı yoluyla tahsiline gidilmesi ise, ayrıca ciddi sorunlar üretecekti. Söz-
leşmemizle bu olumsuz durum önlenmiş oldu.

Yine, fiilen aldığı yevmiyesi, tespit edilen yevmiyeden yüksek olan ü-
yelerimizin fiilî yevmiyelerinin düşürülmesi yerine, mevcut ücretinin, 
olması gereken rakama gelinceye kadar sabit tutulması sağlandı. Ör-
neğin; fiilî yevmiyesi 90 TL olan bir işçimizin, tespit edilen yevmiyesi 87 
TL çıktıysa, uygulamada bu üyemizin yevmiyesi yine 90 TL’de tutularak, 
olması gereken yevmiyesi toplu iş sözleşmesiyle 90 TL’ye gelinceye kadar, 
ücreti muhafaza edildi. 

Böylece, tespit edilen yevmiyesi ne olursa olsun, hiçbir üyemizin fii-
len aldığı yevmiye düşürülmedi.

FARK ALACAKLAR ÖDENDİ

Öte yandan, fiilen aldığı yevmiye, tespit edilenden daha düşük olan yak-
laşık 4 bin üyemizin, geriye dönük 5 yıllık fark alacakları hesaplanarak, 15 
Ocak 2016 tarihi itibarıyla kendilerine ödendi. Sözkonusu 4 bine yakın 
üyemizin geriye dönük olarak aldığı toplam yevmiye farkı ise, yaklaşık 20 
milyon TL’yi buldu.

Ayrıca, 5. Dönem TİS’imizin yürürlük süresi içinde (1 Ocak 2015 tarihin-
den sonra) emekli olan üyelerimizden, yevmiyesi, fiilen aldığından fazla 
tespit edilen üyelerimizin geriye doğru 5 yıllık fark ücret alacaklarının 
da ödenmesi sağlandı.

Böylelikle Öz Orman-İş, başlangıcı 30 yıl öncesine kadar uzanan ve eski 
sendikanın görev ve sorumluluklarının gereğini hakkıyla yapmamasından 
kaynaklanan bu ağır ve içinden çıkılması zor sorunu çözerek, hem üyele-
rinin hakkını almış, hem de işyerlerindeki çalışma barışını korumuş oldu. 
Bu güzel sonuca ulaşılmasında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman 
Genel Müdürlüğü ve TÜHİS yetkililerinin olumlu ve yapıcı yaklaşımları da 
önemli rol oynadı.

YEVMİYE TESPİTİ TAMAM

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman 
Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 
üyelerimizin, uzun yıllar öncesinden 
beri yanlış hesaplanan yevmiyeleri, çok 
sayıda üyemizin mahkemelerde dava 
açmasını gerektirmişti. Açılan davaların 
bir bölümü üyelerimiz lehine sonuçlan-
sa da, çoğunluk aleyhte sonuçlanmıştı. 
Ayrıca Yargıtay’ın ‘geçici işçilere kıdem 
terfi zammı verilemeyeceği’ yolundaki 



4 5

Şubat 2016  Sayı: 33 Şubat 2016  Sayı: 33

“KAYITDIŞILIĞIN PANZEHİRİ 

SENDİKALAŞMADIR”

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Settar Aslan, sosyal güvenlik 
sisteminin iyi bir noktaya geldiğini, ancak tüm sorunların 
çözülemediğini belirterek, sosyal güvenlik açıklarının en önemli 
sebebinin ‘kayıtdışılık’ olduğunu söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 4. Olağan Genel Kurulu Ankara’da 
yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’nun 
da katılımıyla yapılan genel kurula, işçi, işveren ve memur 
konfederasyonları ile çeşitli meslek kuruluşlarının temsilcileri 
katıldı.

SGK Genel Kurulunda Hak-İş Konfederasyonu’nu temsilen 
konuşan Genel Başkan Yardımcısı Settar Aslan, sosyal güvenliğin 
temel bir insan hakkı olduğunu belirterek, sistemin, toplumda 
yoksulluğu ve gelir dağılımındaki eşitsizlikleri önlemede ve 
toplumsal huzuru sağlamada çok önemli rol oynadığını söyledi. 
Türk sosyal güvenlik sisteminin her geçen gün daha iyi bir 
noktaya yükseldiğini, özellikle sağlık hizmetlerinde büyük 
iyileşme sağlandığını anlatan Aslan şöyle devam etti:

“Sağlık tesislerinde yaşanan uzun muayene kuyrukları, ilaç 
kuyrukları geçmişte kaldı. Uzun ve çileli emeklilik işlemleri, 
karmaşık bürokratik işlemler, hizmetlere erişim sorunları 
yok artık. Ancak bu gelişmeler, sorunların tamamen bittiği 
anlamına gelmiyor. Bütün gayretli çalışmalara rağmen, SGK’nın 
aktüeryal denge sorunu henüz çözülememiştir. Bu kadar gayretli 
çalışmaya rağmen Aktif/pasif oranı 1’e karşı 1,93’tür. 2015 yılı 
sonu tahminlerine göre;  prim gelirleri 150 milyar 963 milyon 
lira, emekli aylıkları ödemeleri ise 152 milyar 047 milyon lira. 
Yani prim geliri ile emekli aylık ödemeleri neredeyse başa baş 
durumda. Elbette, başta sağlık harcamaları olmak üzere, başka 
gider kalemleri de var. Sistem gelir-gider bakımından sürekli açık 
vermektedir.”

KAYITDIŞILIK                                                                        
DENGELERİ BOZUYOR

Sosyal güvenlik açıklarının en önemli sebebinin 
kayıtdışı istihdam olduğunu hatırlatan Hak-İş 
Genel Başkan Yardımcısı Settar Aslan, kayıtdışılığın 
ekonominin reel dengelerini bozarak haksız rekabete 
de yol açtığını anlatarak şunları söyledi:

“Kayıtdışılıkla mücadelede, denetim ve ceza 
yöntemlerinin güçlendirilmesi ve ağırlaştırılmasının 
yanı sıra; ekonomik, sosyal ve eğitim alanlarına ilişkin 
mücadele araçları birlikte kullanılmalı. Af ihtiyacını 
doğurmayacak, âdil bir vergi ve prim sistemi 
geliştirilmeli. İnsan onuruna yakışır istihdamı esas 
alan bir çalışma şekli ve ücret politikası öncelenmeli. 
Yapılan yeni düzenlemeler ve kolaylıklar kamuoyuna 
yeterince duyurulmalı. İl istihdam ve Mesleki Eğitim 
Kurulları, kayıtdışı istihdamla mücadelede daha 
işlevsel hale getirilmelidir.

Bunun yanında; kayıtdışılıkla mücadelede, çalışma 
hayatının örgütlü bir yapıya kavuşturulması en hayatî 
noktadır. Sendikalı çalışma ortamında, kayıtdışı 
istihdam yok denecek kadar azdır. Sendikalar, 
çalışma hayatının ve toplumsal hayatın sigortasıdır, 
kayıtdışılığın panzehiridir. İşverenlerimizde, 
sendikalara karşı varolan önyargılı tutumların 
değişmesi gerektiğine inanıyoruz.”

BEKLENTİLER

Sigortalılık ve prim ödeme süresini 
doldurarak yaş unsuruna takılan 
sigortalıların beklentilerinin karşılanması 
gerektiğini bildiren Aslan, sağlık 
kuruluşlarında aksayan randevu sisteminin 
düzeltilmesini, hastalardan alınan ilave 
katkı paylarına son verilmesini ve özel 
hastanelerin uyguladığı fahiş katkı payı 
uygulamalarından vazgeçilmesini istedi.

Settar Aslan, Hak-İş’in, yıllardır önerdiği 
‘Aile Yardımı Sigortası’ ile Avrupa Sosyal 
Şartı’nın 30. maddesinde yer alan Bireysel 
Düzenli Asgari Gelir Desteği uygulamasına 
geçilmesinin, sosyal güvenlik sistemini 
daha iyi bir noktaya getireceğini sözlerine 
ekledi.
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Samsun Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Cengiz Yılmaz’ın evinde 
çıkan yangında kül olan eşyaları, Öz Orman-İş tarafından yenilendi.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Samsun Orman İşletme 
Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Cengiz Yılmaz’ın, Samsun’un İlkadım İlçesi Hasta-
ne Mahallesi’ndeki, 6 Aralık 2015 tarihinde, elektrik kontağından kaynaklanan bir 
yangın çıktı. Yangında, evdeki eşyalar yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Genel Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, üyemiz Cengiz Yılmaz’ın 
yanan eşyaları, Öz Orman-İş tarafından yenilendi. Sözkonusu eşyaları sendikamız 
adına Amasya Şube Başkanımız Ramazan Şahin tarafından satın alındı. Eşyalar, 
Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya, Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz 
ve Samsun Orman İşletme Müdürü Halil Oflu tarafından 19 Ocak 2016 tarihinde 
evine götürülerek, üyemiz Cengiz Yılmaz ve ailesine teslim etti.

Eşyaların teslimi sırasında, üyemiz Cengiz Yılmaz, Öz Orman-İş yöneticilerine ve 
üyelerine teşekkür ederek, “Zor günümüzde bizi yalnız bırakmayan sendikamıza 
ve başta Genel Başkanımız Settar Aslan olmak üzere tüm Genel Merkez ve Şube 
yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinden ve hepinizden razı olsun.” 
dedi. 

Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya da, Öz Orman-İş’in, iyi ve kötü 
günde üyelerinin yanında olmaya gayret ettiğini belirterek, “Biz hizmet sendika-
cılığı yapıyoruz. Genel Başkanımızın tabiriyle, ‘üyelerimizin gülen yüzü-ağlayan 
gözü’ olmaya gayret ediyoruz. Kardeşimiz Cengiz Yılmaz’ın, yeni eşyalarını iyi 
günlerde kullanmasını ve hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bir diğer temenni-
miz, hiçbir üyemizin bu tür afetlere maruz kalmamasıdır.” şeklinde konuştu.

EVİ YANAN ÜYEMİZE YARDIM

Tarım ve ormancılık sektörü, tüm dünyada stratejik kabul edilen bir 
üretim alanıdır. Sektörün ‘stratejik’ sınıfta sayılması, üretilen mal ve 
hizmetlerde ‘kâr/maliyet’ denklemi aranmamasını gerektirir. Başka bir 
ifadeyle; tarım ve ormancılık sektörlerine yapılan yatırımlarda ‘parasal 
anlamda kazanç’ hesabı geri planda tutulur.

Geleneksel toplumlar, çoğunlukla geçimini, hayvancılık faaliyetleri de 
içinde olmak üzere, genellikle tarım-ormancılık faaliyetlerinden sağ-
lamaktaydı. Dolayısıyla toplumların nüfusunun çok büyük bir bölümü, 
tarımsal üretimlerle meşgul oluyordu. Teknolojik gelişmeler, tarım-or-
man sektöründe çalışan nüfusun giderek azalmasına yol açtı. 

Bugün gelişmiş ülkelerde, tarım-orman sektöründe çalışanların genel 
nüfusa oranı yüzde 10’un altına gerilemiş bulunmaktadır. Türkiye de, 
kalkınmasını tamamladıkça, kırsal nüfusun hızla azalması sürecini ya-
şamaktadır. 20-30 yıl öncesine kadar Türkiye nüfusunun yarıdan fazlası 
tarım-orman sektöründe çalışmaktayken, bu oran günümüzde yüzde 21 
civarına gerilemiş bulunmaktadır.

Elbette tarım-orman sektöründeki nüfusun azalması; aynı zamanda 
kırsal nüfusun azalması, köylerin boşalması, birçok arazinin sahipsiz ve 
atıl duruma düşmesi ve aynı zamanda büyük şehirlerin, gelen göç baskısı 
yüzünden yaşanamaz hale gelmesi anlamına gelmektedir. Hatta orman 
köylerinin boşalması ve çevrenin ıssızlaşması yüzünden, ormanlarımız-
daki yangın riskinin daha da arttığını söylemek, hiç de abartı olmaz.

KAYITDIŞILIK-GÜVENCESİZLİK SORUNU
Ülkemiz kırsalı bir yandan yoğun bir göç sancısı yaşarken, öbür taraftan, 

kırsalda geçim sağlamaya çalışan nüfusumuzun ‘sigortasız-kayıtdışı ça-
lışma’ gibi ağır bir sorunu daha bulunmaktadır.

TÜİK verilerine göre; 2014 itibarıyla ülkemiz tarım-ormancılık sek-
töründe çalışan sayısı 5 milyon 470 bin civarındadır. Bu rakam, yaz 
dönemlerinde 6 milyonun üzerine çıkabilmektedir. Tarım ve ormancılık 
sektöründe çalışan insanlarımızın, sadece 143 bin kadarı ‘işçi’ statüsün-
de sigortalı olarak çalışmaktadır. Yine, 865 bin kadar tarım çalışanı da 
Bağ-Kur kapsamında sigortalıdır.

Kaba bir hesapla, 5.5 milyon kadar tarım-orman çalışanımızın, sadece 
yüzde 18’i sigorta ve sosyal güvence kapsamında yer almaktadır. Dahası, 
sektörde çalışanların sigortalılık oranı, yıllar itibarıyla düşüş göstermek-
tedir. Sektörde, 2010’da yüzde 24.7 olan sigortalılık oranının, son 5 yılda 
yüzde 18’e gerilemiş olması, üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur.

Kuşkusuz, tarımda sigortasız-kayıtdışı çalışanların önemli bir kısmı, ken-
di aile işletmelerinde ücretsiz olarak çalışanlardan oluşmaktadır. Yani 
bu kişiler, ‘ücretsiz aile işçisi’ statüsünde çalışmaktadır. Geleneksel aile 
modeli ve aile fertlerinin görevleri kapsamında meseleye bakıldığında, 

bu durum bir yere kadar makul karşıla-
nabilir.

Ancak, kendi aile işletmesinde çalışan-
ların dışındaki yüzbinlerce tarım-orman 
emekçisi, çalışma düzeni bakımından 
‘işçi’ sıfatını taşısa da, uygulamada 
sigortasız ve sosyal güvencesiz ola-
rak istihdam edilmektedir. Bu işçilerin                  
önemli bir bölümü de, ‘gezici-geçici-mevsimlik tarım işçisi’ olarak, gur-
bet hayatında emek vermektedir.

İSTİHDAM DESTEKLENMELİ
Orman Teşkilatımızda çalışan emekçilerimizin büyük bir bölümü düzenli, 

kurallı, kayıtlı, sigortalı ve sendikalı olarak çalışıyor olsa da, ‘kuralsız’ diye 
nitelendirebileceğimiz çalışma biçimi, ormancılık işlerinde kooperatifler 
ya da taşeron eliyle çalıştırılan ve çoğunluğunu orman köylülerimizin 
oluşturduğu emekçilerimizi de kapsamaktadır. Maalesef bu kuralsız ça-
lışma tarzı, kamunun neredeyse tekel konumunda olduğu ormancılık 
çalışmalarında da görülmektedir.

Uluslararası kurallara göre; tarım-ormancılık sektörü, iş sağlığı ve gü-
venliği bakımından ‘çok tehlikeli işler’ arasında kabul edilmektedir. Açık 
hava şartlarında, ağır işlerde ve çok sayıdaki farklı makinalarla çalışılıyor 
olması, iş sağlığı ve güvenliği riskini artırmaktadır. Dolayısıyla bu sektörde 
yüzde 83’ü aşan orandaki ‘kuraldışı’ çalışma modeli, bugünün dünyasın-
da kabul edilebilir bir çalışma tarzı değildir.

Diğer taraftan, çevre ve hava kirlenmesi, temiz suların azalması, küresel 
ısınma, gıda güvenliğinin giderek önem kazanması gibi modern zaman-
ların gerçeklikleri, tarım ve ormancılık sektörünün kamu kaynaklarıyla 
desteklenmesi ihtiyacını artırmaktadır.

Gelişmiş ülkeler tarım, ormancılık ve hayvancılık faaliyetlerini ‘stratejik’ 
kabul etmekte ve bu bakış açısıyla desteklemektedir. Ülkemizde de bu 
üretim alanları, hem ürün bazında ve hem de istihdam bazında destek-
lenmelidir. Bugüne kadar ürün bazında çeşitli destekler sağlanmış olsa 
da, istihdam bazında ihtiyaç duyulan destek maalesef sağlanmamıştır.

Soluduğumuz temiz havayı, içtiğimiz temiz suları, iklim dengemizi, 
doğadaki canlı varlığımızı büyük ölçüde ormanlarımıza borçluyuz. Ay-
rıca, nesillerin sağlıklı beslenmesinin maliyeti, sosyal güvenlik sistemi 
üzerindeki sağlık harcaması maliyetinden daha düşüktür. O bakımdan, 
ormanlarımıza ve tarımsal üretimimize verilen emeği, ‘ne kadar gelir, o 
kadar gider’ denklemi içinde değerlendirmemeliyiz.

Toprağa, ağaca ve genel anlamda doğaya yapılan hiçbir yatırım, uzun 
dönemde zarar ettirmez.

Ali BİLGİN
Genel Mali Sekreter

TARIM-ORMANDAKİ EMEĞE BAKIŞ

Yönetici Köşesi11. ÇALIŞMA MECLİSİ TOPLANDI

23 Aralık 1015’te Ankara’da yapılan 11. Çalışma Mec-
lisi Toplantısı’na Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan 
Yardımcısı Lütfi Elvan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Süleyman Soylu ile işçi ve işveren konfederasyonlarının yö-
neticileri katıldı.

Hak-İş ve bağlı sendikaların yöneticilerinin de katıldığı 
11. Çalışma Meclisi Toplantısı’nda, Öz Orman-İş de Genel 
Malî Sekreter Ali Bilgin, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet 
Çetin ve Ankara Şube Başkanı Erdoğan Çubuk tarafından 
temsil edildi.

Çalışma Meclisi Toplantısının basına açık bölümünde 
Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ve Başbakan Ahmet Da-
vutoğlu konuştu. 

Daha sonra basına kapalı olarak devam eden toplantıda, 
diğer işveren ve işçi konfederasyonlarının yöneticileriyle bir-
likte, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da bir konuşma 
yaptı. Aslan, sosyal diyalogun, sosyal tarafları dinlemekten 
ibaret olmadığını,  sosyal taraflarla birlikte çalışarak uz-
laşma yolunu aramak olduğunu söyledi. İşsizlik fonundan 
yararlanma şartlarının esnekleştirilmesini isteyen Arslan, 
yabancı işçilerin kötü şartlarda çalıştırıldıklarına da dikkat 
çekerek, bu konuda atılan adımları olumlu bulduklarını söy-
ledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun demokratik olmayan 
yapısını da eleştiren Arslan, “Komisyonda tek bir işçi kon-
federasyonu temsil edilmekte, diğer konfederasyonlar 
gözlemci olarak dahi kabul edilmemektedir. Bu yapının bir 
an önce değiştirilerek, diğer konfederasyonların da temsili-
nin önünün açılması gerekiyor.” dedi.
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Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Genel Başkanı Set-
tar Aslan, Antalya’da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi kapsamında 
yapılan L20 (Emek-20) oturumlarında Hak-İş heyetiyle birlikte yer 
aldı. G20 kapsamındaki L20 toplantılarında, ev sahipliğini Türk-İş, 
Hak-İş ve DİSK birlikte yaptı. Hak-İş heyetinde, Genel Başkan Mah-
mut Arslan ile birlikte Genel Başkan Yardımcıları Settar Aslan ve 
Mehmet Şahin, Genel Sekreter Dr. Osman Yıldız ve Antalya İl Tem-
silcisi Murat Plevne ile konfederasyon uzmanları yer aldı.

L20 oturumlarına; Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslara-
rası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) Başkanı Joao Felicio ve 
Genel Sekreteri Sharon Burrow, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong 
Kim ve ILO Direktörü Guy Ryder’ın yanısıra Fransa, İngiltere, Ja-
ponya, Çin, Azerbaycan, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, 
Meksika, Rusya, Türkiye ve Güney Afrika’dan işçi konfederasyonu 
başkanları ve yöneticileri katıldı.

L20’de;  uluslararası dayanışma, işsizlik, ekonomik ve sosyal so-
runlar, kadınların çalışma hayatına katılımı, gelir eşitsizliği, Suriye 
ve mülteci sorunu, iklim değişikliği, kapsayıcı kalkınma ve güvenli 
işyerleri gibi konular ele alındı.

‘Eşitsizlik, İşsizlik ve Ücretler’ başlıklı panelde konuşan Hak-İş 
Genel Başkanı Mahmut Arslan, uluslararası kuruluşlarla yürütü-
len sendikal işbirliklerinin önemine değinerek, G20 çatısı altında, 
küresel ekonominin yeniden güçlü bir büyüme sürecine girmesi 
doğrultusunda önemli adımlar atıldığını söyledi.

Türkiye’nin G-20’nin Dönem Başkanlığını başarıyla yürüttüğü-
nü belirten Arslan, zirvenin, ekonomik olduğu kadar toplumsal 
ve sosyal boyutu önemli olan bir süreç olduğunu ifade ederek, 
“Hak-İş Konfederasyonu olarak, G-20’nin sosyal boyutunun eko-
nomi boyutu ile birlikte gitmesini istiyoruz ve bu sürece etkin 
katkı yapmak istiyoruz. Hükümetlerin sendikaların taleplerine 
G20 sorumlulukları kapsamında daha duyarlı davranacağına 
inanıyoruz. ITUC ve TUAC’ın liderliğini, işbirliğini ve katkılarını bu 
süreçte önemsiyor ve avantaj olarak görüyoruz.” dedi.

SETTAR ASLAN’IN KONUŞMASI
L20 oturumlarına katılan Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz 

Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, ‘İklim, Adil Geçiş ve Endüstriyel 
Dönüşüm’ konulu 5. Oturumda söz alarak bir konuşma yaptı. 

Oturumu yöneten Avrupa Uluslararası Politikalar Direktörü Fausto 
Durante’ye küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi konulardaki duyar-
lılığı için teşekkür eden Aslan, özellikle sivil toplum kuruluşlarının, 
dünyayı olumsuz etkileyen bu konularda etkin olması gerektiğini 
söyledi. 

Bu anlamda, Öz Orman-İş’in 12-23 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da 
yapılan COP-12 Çölleşmeyle Mücadele Konferansı’nda önemli görevler 
üstlendiğini hatırlatan Aslan, çok sayıda ülkeden sendika yöneticileri-
nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda; çölleşme, iklim değişikliği, 
erozyonla mücadele ve sürdürebilir ekonomi gibi konularda emeğin 
ve Sivil Toplum Kuruluşların neler yapabileceğinin ayrıntılı şekilde ele 
alındığını bildirdi.

Sendikaların, iklim değişikliği, çölleşme ve diğer çevre sorunlarına 
karşı daha duyarlı olması gerektiğini ifade eden Settar Aslan, COP-12 
Konferansı’na Batı ülkelerinden sendikal katılımın zayıf kaldığını, sen-
dikaların bu anlamda daha duyarlı davranmaları gerektiğini sözlerine 
ekledi.

G20’DE EMEĞİ TEMSİL ETTİK

Aslan’dan sonra, konu üzerinde söz alan Uluslararası İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (ITUC) Genel sekreteri Sharon Burrow, İklim Değişikliği 
Konferansı için birçok ülkeden sendikaların akredite olduğunu, ancak 
Çölleşmeyle Mücadele Konferansı süreçlerinde sendikaların gevşek 
kaldığını belirterek, konuyla ilgili hassasiyetinden dolayı Genel Başkan 
Settar Aslan’a teşekkür etti.

BURROW-ASLAN GÖRÜŞMESİ
Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, ITUC Genel Sekreteri Sha-

ron Burrow ile bir özel görüşme de gerçekleştirdi. Görüşmede, Öz 
Orman-İş ve faaliyetleri hakkında Burrow’a bilgi veren Aslan, Birleşmiş 
Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) süreçlerinde Öz 
Orman-İş’in aktif görev aldığını, Ankara’da yapılan COP-12 Ortaklar 
Konferansı’nda birçok ülkeden sendika liderlerini davet ederek, önemli 
bir Yan Oda Toplantısı gerçekleştirdiğini ve bu toplantıda, ‘Çölleşmey-
le Mücadelede Sendikaların Rolü’nün tartışıldığını anlattı.

Settar Aslan, Öz Orman-İş’in, BM İklim Değişikliği Sözleşmesi (UNCCC) 
süreçleriyle de ilgileneceğini belirterek, Çölleşme ve İklim Değişikliği 
Sözleşmesi süreçlerinde sendikaların aktif katılımını arttırmak amacıy-
la, ITUC’a bağlı sendikalarla irtibata geçmek üzere, Sharon Burrow’dan 
destek istedi. 

ITUC Genel Sekreteri Burrow da, konuyla ilgileneceğini belirterek, Öz 
Orman-İş’i tanımaktan ve Çölleşmeyle Mücadele Konferansı sürecin-
deki aktif katkılarından memnuniyet duyduğu söyledi.

Genel Başkanımız Settar Aslan, Hak-İş Yönetim Kurulu ile birlikte, 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’ya hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. Aslan, ziyarette, geçici işçilerimizin kadro sorununu da 
gündeme getirdi. 
Bakan Eroğlu ziyaretine, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut 

Arslan, Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Genel 
Başkanı Settar Aslan, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa To-
runtay ve Genel Sekreter Dr. Osman Yıldız katıldı.

Hak-İş Yönetimi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevine 
yeniden atanmasından dolayı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’yu 
kutlayarak, başarılı çalışmalarının devamı temennisinde 
bulundu.

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, ziyaret sırasında, 
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, “Kamuda asıl işleri yapan 
işçiler kadroya alınacak.” şeklindeki sözlerini hatırlatarak, 
Orman Teşkilatında çalışan 9 bin dolayındaki geçici işçimi-
zin de kadro beklediğini biz kez daha ifade etti.

Settar Aslan, Bakan Eroğlu’ya yaptıkları ziyaret ve bu esna-
daki görüşmenin olumlu ve faydalı geçtiğini bildirdi.

BAKAN EROĞLU’YA                  
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
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Geçici iş göremezlik ödeneği, yani halk arasında bilinen adıyla istirahat 
parası veya rapor parası, adından da anlaşılacağı üzere sigortalı çalışanın 
geçici olarak iş görme edimini yerine getiremediği ve istirahatli olarak 
geçirdiği sürede, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kendisine ödenen 
ücrettir. Kişinin iş kazası geçirmesi, meslek hastalığına yakalanması, has-
talık halinin oluşması veya sigortalı kadının analığı halinde verilmekte 
olan geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde prim, ikramiye ve 
bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınarak prime esas günlük kazancın 
yarısı iken; ayaktan tedavilerde ise üçte ikisi tutarındadır.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alabilme Şartları
SGK’nın sigortalı çalışan bir kişiye Geçici İşgöremezlik Ödemesi, belli şartlar 

sağlandığı taktirde mümkündür. Bu şartlarsa, 5510 Sayılı Sosyal Sigorta-
lar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 18. Maddesinde belirtilmiştir. 
Buna göre ilk olarak; istirahat raporunun SGK tarafından yetkilendiri-
len hekim veya sağlık kurullarından alınmış olması şartı aranmaktadır. 
Hizmet akdi ile bir işverene bağlı çalışan işçiler, yani mülga kanunlara 
göre SSK’lı olup, 5510 sayılı Kanunda ise 4 (a)’lı sayılan sigortalıların iş 
kazası, meslek hastalığı ya da ya da analık halleri nedeniyle işgöremezliğe 
uğraması halinde, rapor aldığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği 
ödenirken; bunların dışında kalan  hastalık vb. sebeplerle iş göremezlik 
hali oluşan sigortalıya ise, geçici iş göremezliğin (rapor/istirahat tarihi-
nin) üçüncü gününden başlamak üzere, her gün için geçici iş göremezlik 
ödeneği ödenmektedir. Ayrıca unutulmaması gereken bir nokta, sigor-
talıların bu ödeneği alabilmeleri için, çalışmadıklarına dair bildirimin 
elektronik ortamda SGK’ya bildirilmesi  zorunluluğudur.

Hangi Hallerde Ücretten Kesinti Yapılamaz?
4857 Sayılı İş Kanununda, hangi hallerde işçi ücretinde kesinti yapıla-

mayacağı açıkça belirtilmiştir. Buna göre;
- İş Kanunu 27. Maddesi gereği; fesih bildirim süreleri içinde işveren, iş-

çiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini, iş saatleri içinde 
ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur.

-İş Kanunu 46. Maddesi gereği; işçilere tatil gününden önce çalışmış ol-
maları koşuluyla, yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 
yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili gü-
nü için, işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın, o günün ücreti tam 
olarak ödenir.

- İş Kanunu 47. Maddesi gereği; işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve ge-
nel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı 
olmaksızın, o günün ücretleri tam olarak; tatil yapmayarak çalışırlarsa, 
ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenmelidir. Bu madde 
Toplu İş Sözleşmeleri ile genişletilebilmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddelerinde de 
görüldüğü üzere, hizmet akdi ile çalışan sigortalı-
ların işyerinde çalışmadığı halde işveren tarafından 
kendisine ücret ödenmesini gerektiren istisnai haller 
içerisinde 3 günden az istirahat süreleri ile ilgili bir 
hüküm bulunmamaktadır.

İstirahat Raporlarının Parası Kim Tarafından Ödenecek?
Hal böyleyken yukarıda açıklandığı üzere, 3 günden az rapor  

alan sigortalıların ücretinin kim tarafından ödeneceği büyük 
bir sorun teşkil etmektedir. SGK’nın işçiye ödemediği 3 günden 
az rapor parasını,  işverenler de  istirahat  süresi boyunca işye-
rinde de çalışmadığı gerekçesiyle ödemek istememektedir. 
4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni 6098 Sayılı Borçlar Kanunu bu 
konuya açıklık getirmiştir. Bu kanunun 409. Maddesinde, “Uzun süreli bir 
hizmet ilişkisinde işçi, hastalık, askerlik veya kanundan doğan çalışma ve 
benzeri sebeplerle kusuru olmaksızın, iş gördüğü süreye oranla kısa bir 
süre için iş görme edimini ifa edemezse işveren, başka bir yolla karşılan-
madığı takdirde, o süre için işçiye hakkaniyete uygun bir ücret ödemekle 
yükümlüdür.” demiştir.

Böyle durumlarda; ilk olarak işveren, atıfet kabili olarak tabir edilen, iyi 
niyet ve gönüllülük esasında sigortalının çalışmadığı 2 günlük ücreti öde-
yebilir. İşveren kendi isteğiyle söz konusu iki günlük istirahat süresi için 
işçiye ücret ödemek istemezse, ayrıca bu konuda herhangi bir iş sözleş-
mesi veya toplu iş sözleşmesi hükmü bulunmasa dahi, eğer işçinin ücreti 
aylık olarak (matbu) belirlenmişse, bu durumda da söz konusu iki gün için 
işverenin işçiye ücret ödemesi gerekir.

İşçi ile işveren arasında yapılmış bir iş sözleşmesi varsa, iş sözleşmesi ya 
da toplu iş sözleşmesinde, işçinin geçici iş göremezlik ödeneği alamadığı 
iki günlük istirahat süresi için işverence kendisine ücretinin ödeneceğine 
dair bir hüküm varsa, işverenin işçiye söz konusu iki gün için ücretini öde-
mesi gerekmektedir.

Bu durumda sigortalılar, 3 günden az süreli istirahatleri için işverenden 
ücret talep edebilmektedirler. Ancak burada bir sorun karşımıza çıkmak-
tadır: ‘Hakkaniyete uygunluk’ kavramı… İşverenin çalışana vereceği iki 
günlük ücreti öderken hangi değerlendirmede bulunacağı muallakta kal-
mıştır. Uygulamada ise, genel olarak bu ücretin asgari ücret baz alınarak 
ödendiği görülmektedir. Burada unutulmaması gereken nokta ise, sigor-
talı yevmiyeci/gündelikçi olarak çalışıyor ve günlük ücret esasına göre 
ücret alıyorsa, işverenin çalışılmayan günlerin ücretlerini kesebileceğidir.

Hukuk Köşesi Gizem BAL / Öz Orman-İş Avukatı

İSTİRAHAT ve ÜCRET

Konfederasyonumuz Hak-İş, Memur-Sen, İHH ve Türk Kızılayı ile 
birlikte, Bayırbucak Türkmenleri ile terör yüzünden mağdur olan Gü-
neydoğu’daki il ve ilçelerdeki vatandaşlarımız için yardım kampanyası 
başlattı.

‘Merhamet Tırları Yola Çıkacak, Hendekleri Aşacak, Bayırbucak’a 
Ulaşacak’ sloganıyla hayata geçirilen yardım kampanyasıyla; Mardin, 
Cizre, Sur, Nusaybin ve Silopi’de PKK terör örgütünün açtığı hendekler 
yüzünden mağdur olan bölge insanımız ile Suriye’de rejim askerleri 
ve Rusya’nın artarak devam eden saldırılarından dolayı zor durumda 
olan Bayırbucak Türkmenlerinin acil ihtiyaçlarının karşılanması amaç-
lanıyor.

Kampanyanın tanıtımı amacıyla Hak-İş Genel Merkezi’nde, Genel 
Başkanımız Settar Aslan’ın da katıldığı bir basın toplantısı yapıldı. 
Toplantıda konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş’in, 
dünyanın neresinde bir mazlum varsa, derisinin rengine, diline, dini-
ne bakmaksızın onların yanında olmayı görev bildiğini söyledi. Bütün 
Hak-İş teşkilatı ve üyelerini yardım kampanyasına katılmaya davet e-
den Arslan, “İlk hedefimiz 80 ilden 80 TIR dolusu yardımı bu bölgedeki 
insanlara ulaştırmaktır. Kampanyayı Hak-İş ve Memur-Sen olarak ilk 
etapta 50’şer bin liralık bir katkıyla başlatıyoruz.” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, “Yardım kampanyamızla, 
hendek mağduru kardeşlerimize ve Esad mağduru Türkmen kardeşle-
rimize ulaşacak, merhamet köprüleri kuracağız.” dedi.

HENDEKLERİ AŞACAK, BAYIRBUCAK’A ULAŞACAK

Genel Başkanımız Settar Aslan ve Hak-İş Onursal Başkanı TBMM İdare 
Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu, Bem-Bir-Sen’in düzenlediği ‘Kültür 
Sohbetleri’ toplantısına katılarak birer konuşma yaptı.

Genel Başkanımız Settar Arslan, sohbet havasında yapılan toplantıda, 
1970’li yıllarda Hak-İş’in kuruluşundan bu yana yaşadığı sendikal tecrübe-
lerden ve anılarından kesitler sundu. Hak-İş ve bağlı sendikaların, çok zor 
dönemlerden geçerek bugünkü saygın konumuna ulaştığını anlatan Aslan, 
sendikacılığın bir ‘gönül ve hizmet işi’ olduğunu söyledi.

Memur-Sen Konfederasyonu’nun nüvesini oluşturan sendikalardan 
Eğitim-Bir-Sen’in kuruluş sürecine ve bu süreçte Hak-İş ile yürütülen işbir-
liğine dair anılarından örnekler de sunan Settar Aslan, Eğitim-Bir-Sen’in 
Kurucu Genel Başkanı merhum Akif İnan’ın hizmetlerine de atıf yaparak, 
kendisini hayırla yadetti.

USLU: “AYNI GEMİDEYİZ”
Hak-İş Onursal Genel Başkanı TBMM İdare Amiri Çorum Milletvekili Salim 

Uslu da, sohbet toplantısında ‘Sivil Toplumun Rolü ve Önemi’ konulu bir 
sunum yaptı.

Ülkede yaşayan herkesin aynı gemide seyahat ettiğini ve geminin 
selamete ulaşması gerektiğini anlatan Salim Uslu, “Ülkemiz farklı 
alanlardaki reformları peş peşe yapıyor, kavramlarını tartışıyor ve 
geliştiriyor. Türkiye’nin özgür bir tartışma sürecine girmesi, demokratik, 
çoğulcu ve laik temellere dayanan, özgür, açık ve müreffeh bir toplum 
oluşturma hedefine doğru ilerlemesidir.” dedi. 

‘Sosyal diyalog’  ile ‘sivil toplumun özgür ve güçlü olmasının’, özgür bir 
toplumsal model oluşturmanın temel ve vazgeçilmez unsurlarından ol-
duğunu ifade eden Salim Uslu, “Sosyal diyalog, çalışma hayatımızın da 
öncelikli konularından biridir. Sosyal diyaloğa önem veren, bu kavramı, 
toplumsal sorunların çözümünde önemli bir araç olarak görmek durumun-
dadır. Sivil toplumun temel ilkesi, ‘menfaat paralelliği’ anlayışı olmalıdır.” 
şeklinde konuştu.

ASLAN VE USLU EĞİTİM-BİR-SEN’E KONUK OLDU

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz 
Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, ye-
ni kurulan 64. Cumhuriyet Hükümetinin 
bir ‘hamle hükümeti’ görüntüsü verdiğini 
belirterek, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri 
öncesinde yapılan vaatlerin zaman 
geçirilmeden hayata geçirilmesi gerektiğini 
bildirdi. Kon TV’de canlı yayınlanan ‘Anka-
ra Konuşuyor’ programına 25 Kasım 2015 
günü konuk olan Settar Aslan, toplum ke-
simlerinin 64. Cumhuriyet Hükümetinden 
beklentilerinin yüksek olduğunu hatırlata-
rak, şunları söyledi:

“Bizim için en sıcak gündem, kamuda çalı-
şan işçilerin kadro sorununun çözülmesidir. 

Aslan Kon TV’de Konuştu:

Sayın Başbakanımız, hem 7 Haziran öncesinde, hem de 1 Kasım önce-
sinde, ‘kamuda asıl işi yapanların kadroya alınacağı’ sözünü verdi. 
Bu söz, sadece taşeron işçileri değil, yılda 5 ay 29 gün çalıştırılan 
geçici işçileri de kapsıyor. Orman yangınlarıyla mücadelede görev 
yapan işçilerimiz bulundukları kurumda ‘asli işleri’ yapmaktadır. Ye-
ni Hükümetin, zaman kaybetmeden, 5620 sayılı yasadaki ‘en fazla 
6 ay çalıştırılır’ sınırlamasını kaldırarak, ormanlarımıza ve doğamıza 
hizmet veren geçici işçilerimizin bütün yıl boyunca istihdamına imkân 
sağlamasını bekliyoruz. Ayrıca gerekli yasal düzenleme yapılarak, 
Orman Teşkilatında norm kadroya geçilmeli ve tüm işçilerimiz kadroya 
alınmalıdır. Emeğin temsilcileri olarak, seçimlerden önce yapılan va-
atlerin takipçisiyiz.”

Canlı yayında, Türkiye sınırını ihlal eden Rus savaş uçağının düşü-
rülmesi sonrasında başlayan uluslararası krize de temas eden Settar 
Aslan, Türkiye sınırının daha önce de Rus uçakları tarafından ihlal edil-
diğini ve bu yüzden Türkiye’nin Rusya’yı uyardığını hatırlatarak, şöyle 
devam etti:

“Her ülke gibi Türkiye de sınırlarını koruma hak ve yükümlüğüne sa-
hiptir. Rusya’nın, olaya sağduyu ve iyi niyet penceresinden bakarak, 

iyi komşuluğun gereğine göre davranmasını bekleriz. Türkiye-Rusya 
arasında 30 milyar dolarlık bir ticaret hacmi ve 4 milyona dayanan 
bir turizm hareketliliği var. Daha da önemlisi; doğalgaz iletim hattı 
Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Enerji Santrali gibi son derece önemli 
ve stratejik işbirliklerimiz var. Dolayısıyla Rusya’nın, Türkiye’yi rahatsız 
edecek askerî girişimlerden sakınması gerekir.”

“KADRO SÖZÜNÜN TAKİPÇİYİZ”
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Zonguldak-Karabük ve Konya bölgelerinden 
gelen geçici işçilerimiz, Genel Merkezimizi ziya-
ret ederek, Genel Başkanımız Settar Aslan’dan, 
kadro sorunlarının çözümü noktasında gelinen 
noktayla ilgili bilgi aldılar.

Karabük Bölge Temsilcimiz Yaşar Çaylı ile bir-
likte Öz Orman-İş Genel Merkezi’ni ziyaret eden 
30 kadar geçici işçi üyemiz, Genel Başkan Set-
tar Aslan tarafından kabul edilirken, görüşmede 
Genel Sekreter Bayram Ayaz, Genel Mali Sekre-
ter Ali Bilgin ve Genel Eğitim Sekreteri Mehmet 
Çelik de kabulde hazır bulundu.

Geçici işçilerimiz, Hükümetin, kamudaki ta-
şeron işçilerden ‘aslî işleri’ yapanların kadroya 
alınması yönünde yürüttüğü çalışmalara atıf 
yaparak, bu süreçte Orman Teşkilatında çalışan 
geçici işçilerin de kadroya alınması talebini dile 
getirdiler. Üyelerimiz, konuya dair internet or-
tamında birçok haber yayıldığını anlatarak, bu 
konudaki doğru bilgileri bizzat Genel Başkan 
Aslan’dan almak istediklerini de bildirdiler.

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar As-
lan, kadro sağlanması amacıyla yürütülen 
çalışmalar hakkında üye işçileri bilgilendirerek, 
sorunun çözümü için 5620 Sayılı Yasada deği-
şiklik yapılması gerektiğini söyledi. Aslan, kadro 
konusunu Başbakan ve bakanlar düzeyinde takip 
ettiklerini hatırlatarak, “Meselenin takipçisiyiz. 
6 ay çalışmakla 12 ay geçinilemeyeceğini tüm 
muhataplarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Çalış-
madan ücret alalım demiyoruz. Ormanda 12 
ay boyunca yapılması gereken işler var. Bu işleri 
yapmak üzere, 12 ay boyunca çalışmak istiyo-

ruz. Sayın Başbakan, seçimlerden önce (Kamuda 
asıl işi yapanlar kadroya alınacak.) diye söz ver-
di. Bu söz bize göre, kamudaki geçici işçileri de 
kapsamaktadır.” dedi.

KONYALI İŞÇİLERİMİZ DE GENEL 
MERKEZİMİZDE

Konya Orman Teşkilatı ve TİGEM’lerdeki geçici 
işçi üyelerimizi temsilen Genel Merkezimizi ziya-
ret eden 30 kadar üyemiz de, kadro talepleri ve 
sorunlarını Genel Başkanımıza iletti. 

Konya Bölge Temsilcimiz Ali Serin ve Bölge Yöne-
tim Kurulu üyelerimizle birlikte Genel Merkezimizi 
ziyaret eden Konyalı üyelerimiz, kadrosuzluk ve 
yılın 6 ayında işsiz kalmaktan kaynaklanan so-
runlarının yanısıra, işyerlerinde yaşanan başkaca 
sorunları ve beklentilerini Genel Başkanımıza ilet-
tiler.

Genel Başkanımız Settar Aslan da, başta kadro 
talebi olmak üzere, üyelerin sorunlarının çözümü 
ve beklentilerinin karşılanması yolunda yapılan 
çalışmalar hakkında ziyaretçi üyelerimize bilgi ak-
tardı.

Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin ve Genel Eğitim 
Sekreterimiz Mehmet Çelik’in de hazır bulundu-
ğu ziyarette, üyelerimiz, Genel Başkanımız Settar 
Aslan’a, Konya’nın simgelerinden olan Semazen 
figürlü bir tablo hediye ettiler.

Genel Merkezimizi ziyaret eden geçici işçilerimiz, 
ziyaret sonrasında, geldikleri otobüs ve otomobil-
lerle geri döndüler.

KADRO BEKLEYEN İŞÇİLERİMİZ 
GENEL MERKEZİMİZİ ZİYARET ETTİ

Öz Orman-İş sponsorluğunda güreşen ‘kepçe operatörü’ güreşçimiz Nazif 
Barutçu, 2015 Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası’nda, sakatlığına rağ-
men dünya üçüncülüğünü kazandı.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da 26 Ekim 2015 tarihinde yapılan Dünya Ve-
teranlar Güreş Şampiyonası’nda 69 kiloda ülkemizi temsil eden güreşçimiz 
Nazif Barutçu, ilk turu müsabaka yapmadan geçti. İkinci turda Alman raki-
biyle güreşirken ters bir düşme sonucu kaburgası kırılan güreşçimiz, buna 
rağmen güreşe devam etti. Rakibine sayı ile yenilen Barutçu, üçüncü turda 
sakatlığına rağmen İtalyan rakibini sayı ile yenerek dünya üçüncüsü oldu ve 
bronz madalya kazandı.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kapaklı Fidanlık Şefliği’nde 
kepçe operatörü olarak çalışan güreşçimiz Nazif Barutçu, 2011’de 
Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki şampiyonada dünya üçüncüsü, 2012’de 
Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’daki şampiyonada dünya ikincisi, 
2013’te Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki şampiyonada dünya üçün-
cüsü ve 2014’te Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki şampiyonada da yine 
dünya üçüncüsü olmuştu.

Şampiyona sonrası Öz Orman-İş Genel Merkezi’ni ziyaret eden güreşçimiz, 
Genel Başkanı Settar Aslan, Genel Mali Sekreter Ali Bilgin ve Genel Teşkilat 
Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya ile görüşerek, kendisine verilen destekten 
dolayı teşekkür etti. 

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, dünya üçüncüsü güreşçimiz Nazif 
Barutçu’yu başarısından dolayı kutlayarak, “Sakatlığına rağmen güreşe de-
vam etmeni bir fedakârlık olarak görüyorum. Bu, ülkemiz için yapılmış bir 
fedakârlıktır. İnşallah kısa zamanda sakatlığının geçeceğini umuyor ve 2016 
yılında senden dünya şampiyonluğu bekliyoruz.” dedi.

GÜREŞÇİMİZ BARUTÇU DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ
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Balgat Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi yemek salonunda düzenlenen 
kutlama programında, öğretmenlere hitaben bir konuşma yapan Öz 
Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, Türk Kültüründe öğretmenliğe, 
bir meslek olmanın ötesinde, adeta kutsallık atfedildiğini belirterek, “Bir 
harf öğretenin kölesi olma deyimi, herhalde başka kültürlerde olmayan 
bir bakış açısını yansıtmaktadır.” dedi.

Öğretmenlerin henüz çözülmemiş ekonomik ve sosyal sorunları 
bulunduğunu, ancak son yıllarda ülke bütçesinden en büyük payın eği-
time ve sağlığa ayrılmasının, bu sorunların çözümüne dönük umutları 
artırdığını anlatan Aslan, şunları söyledi:

“Bugün ilk ve ortaöğretim kurumlarımızda, yaklaşık 18 milyon evladı-
mız öğrenim görmektedir. Üniversitelerimizi ve açık öğretim kurumlarını 
da dikkate alırsak, toplam öğrenci sayımız 20 milyonu aşmaktadır. Bu 
rakam, AB üyesi 27 ülkeden 20’sinin nüfusundan daha fazladır. Bu genç 
ve dinamik nüfus, milletimizin ‘parlak geleceğinin’ teminatıdır. 

Türkiye, eğitim çağındaki genç nüfusa ne kadar kaliteli eğitim vere-
bilirse, o ölçüde ‘büyük devlet’ olacaktır. Bu büyük hedefe ulaşmada, 

siz değerli öğretmenlerimize büyük görevler düşmektedir. İnanıyorum 
ki, öğretmenlik mesleğinin manevî gücü ve hazzı, gündelik sorunların 
perdeleyemeyeceği kadar yüksektir.”

Eğitim sistemimizin temel sorunlarından birinin de, genel eğitim içeri-
sinde, meslekî ve teknik eğitimin payının düşük olması olduğuna vurgu 
yapan Settar Aslan, “Gelişmiş Batı ülkelerinde, lise düzeyindeki öğretim-
de, meslekî ve teknik eğitimin payı yüzde 65 civarındadır. Yani öğrencilerin 
üçte ikisi meslek liselerinde öğrenim görmektedir. Bizde ise bu oran, yüz-
de 40 civarında bulunmaktadır. Birkaç yıl öncesine kadar, meslek lisesi 
mezunlarının üniversiteye girmelerini engelleyen katsayı uygulamaları, 
meslekî ve teknik eğitimimize büyük darbe vurmuştur. Bu haksızlığın 
düzeltilmesi olumlu bir gelişme olmakla birlikte, meslek liselerimize çok 
daha fazla önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Öğlen yemeğini okul öğretmenleriyle birlikte yiyen Settar Aslan, Balgat 
Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’nden emekli olan bazı öğretmenler için 
okul tarafından hazırlanan plaketleri de takdim etti. Kutlama programına, 
Öz Orman-İş Genel Mali Sekreteri Ali Bilgin ve Genel Sekreter Yardımcısı 
Mehmet Çetin de katıldı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ 
ÖĞRETMENLERİMİZLE KUTLADIK

Vefat eden üyelerimizden İbrahim Yılmaz ve İlhami Gül’ün Ferdi Kaza 
Sigortası tazminatları ödendi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Taşağıl Orman İşletme 
Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz İbrahim Yılmaz, 19 Haziran 2015 ta-
rihinde geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmişti. Merhum İbrahim 
Yılmaz’ın 20 bin TL’lik Ferdi Kaza Sigortası Tazminatı, 27 Kasım 2015 
tarihinde düzenlenen törenle, mirasçıları olan eşi Gülsüm Yılmaz, kızı 
Sudiye ile oğulları Mükerrem ve Enbiya’ya takdim edildi.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, Merkez İşletme Müdürlüğü’nde çalı-
şan üyemiz İlhami Gül de, 17 Haziran 2015 tarihinde elektrik çarpması 
sonucu vefat etmişti. İlhami Gül’ün 20 bin TL’lik Ferdi Kaza Sigortası 
tazminatı da 11 Aralık 2015 tarihinde düzenlenen törenle, mirasçıları 
olan eşi Öznur Gül, kızları Emine ve Ayşe ile oğlu Yasin’e takdim edildi.

Antalya ve Artvin’deki törenlere, Öz Orman-İş Genel Yönetim 
Kurulu’nu temsilen Genel Mali Sekreteri Ali Bilgin katıldı. Antalya’daki 
törene Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk, Şube Başkanımız 
Ramazan Gün ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz, Bölge Müdürlüğü 
bürokratları, işletme müdürleri, merhumun mesai arkadaşları ve ai-
le çevresi katıldı. Artvin’deki törene ise; Artvin Orman Bölge Müdürü 
Mehmet Sedat Ecevit, Bölge Temsilcimiz Süleyman Şeyhoğlu ve Bölge 
Yönetim Kurulu üyelerimiz, Bölge Müdürlüğü bürokratları, işletme 
müdürleri, merhumun mesai arkadaşları ve yakınları iştirak etti.

Öz Orman-İş Genel Mali Sekreteri Ali Bilgin, Antalya ve Artvin’de-
ki törenlerde yaptığı konuşmalarda, her yıl trafik ve iş kazalarında 
binlerce insanımızın yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, “Başka ülkeler-
de bizdeki kadar kaza ve can kaybı olmuyor. Demek ki, bazı şeyleri 
yanlış yapıyoruz. İşyerindeki çalışma ortamının daha güvenli olması 
gerekiyor. Bizlerin de, çalışırken, iş güvenliği kurallarına uymamız ge-
rekiyor. Karayollarımızın güvenlik standardının daha da yükselmesi bir 
ihtiyaçtır. Şunu biliyoruz; alınacak önleyici tedbirler ve eğitimle, bu 
kazaları azaltabiliriz.” dedi.

Öz Orman-İş’in, iş kazaları konusunda üyelerini bilinçlendirmek ama-
cıyla çok sayıda eğitim semineri yaptığını ve yaklaşık 5 bin temsilci ve 
üyesine eğitim verdiğini anlatan Ali Bilgin, şunları söyledi:

“Her şeye rağmen yaşanan bu kazalarda yetirdiğimiz canların, hiç 
değilse geride kalanları için bir şeyler yapmak istedik. Bu amaçla, son 
4.5 yıldır, 30 bine yakın üyemizin tamamını, Grup Ferdi Kaza Sigortası 
ile sigortalıyoruz. Öz Orman-İş; üyelerinin ‘gülen yüzü, ağlayan gözü 
olmayı’ ilke edinmiş bir sendikadır. Hizmetin en makbulü de, insanla-
rın zor zamanında yapılanıdır.” 

Merhum üyelerimizin aile fertleri de, üyelerine ve ailelerine karşı 
gösterdiği duyarlılıktan dolayı Öz Orman-İş’e teşekkür etti.

ANTALYA ve ARTVİN’DE FERDİ KAZA SİGORTASI ÖDEMESİ
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Öz Orman-İş Kastamonu Bölge Başkanı Hüseyin Erdoğan (58), bir 
süredir tedavi görmekte olduğu Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi’nde 24 Ocak 2016 günü vefat etti.

Merhum Bölge Başkanımızın cenaze töreni, 25 Ocak 2016 günü 
Kastamonu’da yapıldı. Hazreti Pîr Şeyh Şaban-ı Velî Camii’nde-
ki ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, 
merhum Erdoğan’ın cenazesi şehir mezarlığında defnedildi.

Hüseyin Erdoğan’ın aile fertleri ve akrabalarının yanısıra yüzlerce 
Kastamonulunun iştirak ettiği cenaze törenine, Öz Orman-İş Ge-
nel Mali Sekreteri Ali Bilgin, Genel Eğitim Sekreteri Mehmet Çelik, 
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çınar, bazı şube başkanları ve 
bölge temsilcilerinin yanısıra çok sayıda tarım-orman emekçisi de 
katıldı.

2010 yılından beri Öz Orman-İş Kastamonu Bölge Başkanlığı gö-
revini yürütmüş olan Hüseyin Erdoğan evli ve 3 çocuk babasıydı.

YEŞEREN olarak, merhum Bölge Başkanımız Hüseyin Erdoğan’a 
Yüce Allah’tan rahmet, ailesine, teşkilatımıza ve tüm üyelerimize 
başsağlığı dileriz.

ACI KAYBIMIZ

EROZYON  ve TOPRAK

Toprağın aşınması veya süpürülmesi
Toprağın taşınması veya sürüklenmesi
Akarsu, sel, yağmur, rüzgâr ve dış etkilidir
Erozyon, toprağın kaybedilmesidir
 
Koruyucu örtüden yoksun toprağın
Veya kolay aşınan kayaların yıpranması
Yerlerinden kopup, erimesidir
Erozyon, toprağın fakirleşmesidir
 
Baraj ve göllerin su hacmini azaltır
Toprağın en verimli kısmını alır
Tarımda verimi düşürür, zarar verir
Erozyon, toprak için tehdittir
 
Erozyonun sonu kuraklıktır
Kuraklığın sonu da çölleşmedir
Erozyon, bitki örtüsünün tahribidir
Erozyon, toprağın can vermesidir
 
Doğal bitki örtüsü canlandırılmalı
Ağaçlandırma, set, taraça yapılmalı
Çevre bilinci ve eğitim gereklidir
Erozyon, aslında doğal afettir
 
Vedat Sadioğlu / Eğitmen-Şair-Yazar

Şiir
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Bogaz Gazetesi-Canakkale -08/01/2016

Yedigun-09/01/2016 Bogaz Gazetesi-Çanakkale -08/01/2016 Kastamonu Sozcu Gazetesi-08/01/2016

Trabzon Kuzey Ekspres-08/01/2016

Habertürk Egeli-06/12/ 2015

Fatsa Postasi-08/01/2016

Bodrum Yarımada Gazetesi--07/12/2015 Isparta Manset Gazetesi-28/11/2015

Milli Gazete-19/11/2015 Memleket Konya-13/12/2015 Yedigun Gazetesi-11/01/2016

Ordu Hayat Gazetesi--11/01/2016

BASINDA ÖZ ORMAN-İŞ BASINDA ÖZ ORMAN-İŞ
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Guncel Fethiye-08/12/2015 Demokrat Coruh Gazetesi -15/12/2015

Dalaman Gazetesi -08/12/2015

Dost Artvin -14/12/2015

Cokertme Gazetesi-08/12/2015

BASINDA ÖZ ORMAN-İŞ ETKİNLİKLER

Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara Orman Bölge Müdürlüğü’ndeki işyeri temsilcile-
rimiz, Genel Başkanımız Settar Aslan’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında sendikal faaliyetler 
hakkında Aslan’dan bilgi alan temsilcilerimiz, sorunları çözmek için gayretli çalışmala-
rından dolayı kendisine bir plaket sundular.

Genel Başkanımız Settar Aslan, Muğla Şubemizin Temsilciler Meclisi Toplantı-
sına katıldı. Toplantıda temsilcilerin işyerlerindeki sorunlara dair görüş ve önerilerini 
dinleyen Aslan, yürütülen sendika çalışmaları hakkında da işyeri temsilcilerine bilgi 
aktardı.

Genel Başkanımız Settar Aslan, farklı illerden Ankara’ya gelen taşeron işçi temsilci-
lerini kabul etti. Temsilciler, Hükümetin kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınmasına 
yönelik sözlerini yerine getirmesini sağlama çabalarına destek istedi. Aslan da, asıl işi 
yapan taşeron ve geçici işçilerin kadroya alınmasına yönelik çabaları sürdürdüklerini 
söyledi.

Genel Başkanımız Settar Aslan, Toç Bir-Sen tarafından Ankara-Kızılay Metro 
İstasyonu’nda açılan ‘Tarım Orman ve İnsan’ konulu fotoğraf sergisinin açılışına katıldı. 
Sergideki ödüllü fotoğrafları inceleyen Aslan, sözkonusu resimleri çeken amatör sanat-
çılarla da sohbet etti.

Genel Başkanımız Settar Aslan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Yatağan 
Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan ve emekli olan üyelerimiz için düzenlenen veda 
yemeğine katıldı. Aslan, emekli olan üyelerimize plaket takdim etti.

Genel Başkanımız Settar Aslan, Sinop Bölge Temsilciliğimizin Temsilciler Meclisi 
Toplantısına katıldı. Bölgede görev yapan işyeri temsilcilerimize sendika çalışmaları 
hakkında bilgi aktaran Aslan, temsilcilerin işyerlerindeki sorunlara yönelik tespitlerini 
ve çözüm önerilerini de dinledi.

Genel Merkez Genel Merkez

Genel Merkez Genel Merkez

Genel Merkez Genel Merkez
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ETKİNLİKLERETKİNLİKLER

Genel Sekreterimiz Bayram Ayaz, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, 
burada çalışan üyelerimizle sohbet etti. Elazığ Şube Başkanımız Mustafa Tepe ve Şube 
Yönetim Kurulu üyelerimizin de katıldığı toplantıda, bölgedeki işletmelerde yaşanan 
sorunlar hakkında bilgi paylaşıldı.

Genel Sekreterimiz Bayram Ayaz, Elazığ Şube Başkanlığımızın Temsilciler Meclisi 
Toplantısına katıldı. Toplantıda, sendika çalışmaları hakkında temsilcilere bilgi veren 
Ayaz, bölgedeki işyerlerinde yaşanan sorunlar ve üyelerimiz talepleri hakkında bilgi 
aldı.

Genel Sekreterimiz Bayram Ayaz, Adana Şube Başkanlığımızın Temsilciler Meclisi 
Toplantısına katıldı. Temsilcilere, yürütülen çalışmaları anlatan Ayaz, ayrıca onların 
tespit ettiği sorunları dinleyerek, çözüm önerilerini not etti.

Genel Sekreterimiz Bayram Ayaz, Antalya Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Atölye 
Şefliği’nde çalışan üyelerimizi ziyaret etti. Antalya Şube Başkanı Ramazan Gün ve Şube 
Yönetim Kurulu üyelerimizin de katıldığı ziyaret sırasında, üyelerimizin sorunları ve 
beklentileri konuşuldu.

Genel Sekreterimiz Bayram Ayaz, Mersin Şube Başkanlığımızın Temsilciler Meclisi 
Toplantısına katıldı. Toplantı sırasında temsilcilere, sendika çalışmalarını anlatan Ayaz, 
işyerlerindeki üyelerimizin sorunları hakkında de bilgi aldı.

Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, Erzurum Temsilciler Meclisi Toplantısına katıldı. 
Erzurum Bölge Temsilciliğimize bağlı işletmelerdeki işyeri temsilcilerimizin katıldığı 
toplantıda, işyerlerindeki durum ele alınarak, sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde 
konuşuldu.

Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, Isparta Temsilciler Meclisi Toplantısına katıldı. 
Isparta Bölge Temsilciliğimize bağlı işletmelerdeki işyeri temsilcilerimizin katıldığı 
toplantıda, sendika çalışmalarını anlatan Bilgin, işyerlerindeki sorunlar hakkında 
temsilcilerden bilgi aldı. 

Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, Trabzon Temsilciler Meclisi Toplantısına katıldı. 
Trabzon Bölge Temsilciliğimizin sorumluluk bölgesindeki işletmelerde görev yapan 
işyeri temsilcilerimizin katıldığı toplantıda, üyelerimizin sorunları, beklentileri ve çözüm 
önerileri üzerinde duruldu.

Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Taşağıl 
Orman İşletme Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, burada çalışan üyelerimizle bir toplantı 
yaptı. Antalya Şube Başkanımız Ramazan Gün ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimizin de 
katıldığı toplantıda, üyelerimize sendika çalışmaları hakkında bilgi verilerek, onların 
görüşleri not edildi.

Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, eski bir Orman Genel Müdürlüğü çalışanı olan AK 
Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın’ı ziyaret etti. Mersin Şube Başkanımız Halim 
Taşkın ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimizin de katıldığı ziyarette, Bilgin, geçici işçileri-
mizin kadro talebi konusunda Ali Cumhur Taşkın’dan destek istedi.

Genel Mali Sekreterimiz Ali Bilgin, Çanakkale Bölge Temsilciliğimizin Temsilciler 
Meclisi Toplantısına katıldı. Çanakkale bölgesindeki işletmelerde görev yapan işyeri 
temsilcilerimizin katıldığı toplantıda, temsilcilerimize sendika çalışmaları hakkında bilgi 
verildi, ayrıca üyelerimizin sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya, Bursa Bölge Temsilciliğimizin 
Temsilciler Meclisi Toplantısına katıldı. Toplantıda işyeri temsilcilerimizin anlattığı 
sorunları not alan Kızılkaya, Genel Merkezin çalışmaları hakkında da bilgi aktardı.

Genel Merkez Genel Merkez

Genel Merkez Genel Merkez

Genel Merkez Genel Merkez

Genel Merkez Genel Merkez

Genel Merkez Genel Merkez

Genel Merkez Genel Merkez
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Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya ve Genel Eğitim Sekreterimiz 
Mehmet Çelik, Balıkesir Şube Başkanlığımızın Temsilciler Meclisi Toplantısına katıldı. 
Toplantıya katılan işyeri temsilcilerimiz, üyelerimizin sorun ve isteklerini anlatırken, 
Kızılkaya ve Çelik de Genel Merkezin çalışmaları hakkında temsilcileri bilgilendirdi.

Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya ve Genel Eğitim Sekreterimiz 
Mehmet Çelik, Ceylanpınar Şube Başkanlığımıza bağlı TİGEM-Beyazkule işyerinde 
çalışan üyelerimizi ziyaret etti. Üyelerimizle yapılan görüşmede, başta ulaşım sorunu 
olmak üzere, yaşanan sıkıntılar dile getirilerek, çözüme yönelik öneriler ele alındı.

Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya ve Genel Eğitim Sekreterimiz 
Mehmet Çelik, Ceylanpınar Şube Başkanlığımıza bağlı TİGEM-Gümüşsu işyerinde 
çalışan üyelerimizi ziyaret etti. Üyelerimize, işyerinde yaşadıkları sorunları anlatarak, 
çözüm isteklerini dile getirdiler.

Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya ve Genel Eğitim Sekreterimiz 
Mehmet Çelik, Ceylanpınar Şube Başkanlığımıza bağlı TİGEM Ağır İş Makinaları 
Atölyesi’nde çalışan üyelerimizi ziyaret etti. Atölyede üyelerimizle sohbet eden Kızıl-
kaya ve Çelik, Genel Merkez çalışmaları hakkında onları bilgilendirdi.

Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya ve Genel Eğitim Sekreterimiz 
Mehmet Çelik, Ceylanpınar Şube Başkanlığımıza bağlı TİGEM Traktör Revizyon 
Atölyesi’nde çalışan üyelerimizi ziyaret ederek, onların sorunlarını ve taleplerini dinledi. 
Kızılkaya ve Çelik ayrıca üyelerimize, sendikal çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya ve Genel Eğitim Sekreterimiz 
Mehmet Çelik, Bolu Bölge Temsilciliğimizin Temsilciler Meclisi Toplantısına katıldı. 
Toplantıda, gelecek dönemin sendika çalışmaları hakkında, işyerlerinden gelen temsil-
cilerimizle fikir alışverişi yapıldı.

Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya ve Genel Eğitim Sekreterimiz 
Mehmet Çelik, Kütahya Bölge Temsilciliğimizin Temsilciler Meclisi Toplantısına katıldı. 
Genel Merkez çalışmaları hakkında bilgi verilen toplantıda, temsilcilerimizin işyerle-
rinde yürüttükleri çalışmalar ve üyelerimizle olan temaslar ele alındı.

Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya, Antalya Şube Başkanlığımızın 
Temsilciler Meclisi Toplantısına katıldı. Toplantıda, temsilcilerimize Genel Merkez 
çalışmaları hakkında bilgi veren Kızılkaya, temsilcilerimizin işyerlerindeki çalışmaları 
hakkında da bilgi aldı.

Genel Teşkilat Sekreterimiz Zeki Sungur Kızılkaya, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı Samsun Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üyelerimizi ziyaret etti. Amasya 
Şube Başkanımız Ramazan Şahin’in de katıldığı ziyarette, üyelerimizin sorun, beklenti 
ve önerileri masaya yatırıldı.

Adana Şube Başkanımız Şahin Cerit, Şube Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, 
sorumluluk alanındaki işletmelerde çalışan üyelerimize olan ziyaretlerini sürdürdü. 
Üyelerimizle yapılan toplantılarda, sendika çalışmaları hakkında bilgi verilerek, onların 
sorunları not edildi.

Amasya Şube Başkanımız Ramazan Şahin, Şube Yönetim Kurulu üyelerimizle beraber, 
bölgedeki işyerlerinde çalışan üyelerimizi ziyaretlerine devam etti. Ziyaretler sıra-
sında, sendika çalışmaları hakkında üyelerimiz bilgilendirilerek, işyerlerindeki sorunlar 
üzerinde duruldu.

Ankara Şube Başkanımız İbrahim Dondurmacı, Şube Yönetim Kurulu üyelerimizle 
birlikte, şubeye bağlı işyerlerinde çalışan üyelerime olan ziyaretleri sürdürdü. Bu ziya-
retler sırasında, üyelerimize yönelik bilgilendirmenin yanısıra, onların yaşadığı sorunlar 
dile getirilerek, çözüm önerileri üzerinde duruldu.
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Artvin Bölge Temsilcimiz Süleyman Şeyhoğlu, Bölge Yönetim Kuruluyla birlikte, bölge-
deki işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretlerini sürdürdü. Şeyhoğlu, yürütülen 
sendika çalışmaları hakkında üyelerimize bilgi vererek, onların sorun ve beklentilerini 
dinledi.

Balıkesir Şube Başkanımız Hasan Hüseyin Çorum, Şube Yönetim Kurulu üyelerimizle 
birlikte, şube sorumluluk bölgesindeki işletmelerde çalışan üyelerimize olan ziyaret-
lerini sürdürdü. Çorum ayrıca, Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz 
Dursun Eryılmaz’ı, tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi’nde ziyaret 
ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bolu Bölge Temsilcimiz İsmet Yılmaz, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, 
sorumluluk alanındaki işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretlere devam etti. 
Ziyaretler sırasında, sendika çalışmaları hakkında üyelerimize bilgi verildi, ayrıca onların 
yaşadığı sorunlar üzerinde duruldu.

Bursa Bölge Temsilcimiz Yavuz Balcı, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, 
sorumluluk sahasındaki orman işletmelerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretleri 
sürdürdü. Üyelerimizle yapılan toplantılarda fikir alışverişi yapılarak, sorunlar ve çözüm 
önerileri görüşüldü.

Bursa Bölge Temsilcimiz Yavuz Balcı, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, 
sorumluluk sahasındaki TİGEM işletmelerinde çalışan üyelerimizi de ziyaret etti. TİGEM 
çalışanı üyelerimizin sorunlarını dinleyen Balcı, ayrıca sendika çalışmaları hakkında 
onları bilgilendirdi.

Ceylanpınar Şube Başkanımız İbrahim Dondurmacı, Şube Yönetim Kurulu üyeleri-
mizle birlikte, TİGEM Ceylanpınar İşletmesi’ne bağlı işyerlerinde çalışan üyelerime 
yönelik ziyaretleri sürdürdü. Ziyaretler sırasında, üyelerimizin yaşadığı sorunlar dile 
getirilerek, çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Çanakkale Bölge Temsilcimiz Ali Ünal, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, 
belgedeki işyerlerinde çalışan orman ve tarım emekçisi üyelerimizi ziyaret etmeyi 
sürdürdü. Üyelerimizle yapılan toplantılarda, sendika çalışmaları hakkında bilgi verildi, 
ayrıca üyelerin yaşadığı sorunlar gündeme getirildi.

Denizli Bölge Temsilcimiz Halil Turan, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, 
sorumluluk sahasındaki işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretleri sürdürdü. 
Turan, üyelerimize yönelik eğitim toplantılarına da katılarak, sendika faaliyetleri 
hakkında bilgilendirmede bulundu.

Eskişehir Bölge Temsilcimiz Abdürrahim Cerit, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle 
birlikte, sahada çalışan üyelerime olan ziyaretlere devam etti. Ziyaretler sırasında, 
üyelerimize sendikamızın çalışmaları anlatılarak, onların sorun ve beklentileri hakkında 
bilgi alındı.

Giresun Bölge Temsilcimiz Muhittin Çelebi, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle 
birlikte, bölge sorumluluk alanındaki işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretleri 
sürdürdü. Yapılan görüşmelerde, üyelerimizin sorunları dile getirilerek, bu sorunların 
çözümü için yapılması gerekenler üzerinde duruldu.

Isparta Bölge Temsilcimiz Süleyman Atasoy, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle 
birlikte, sorumluluk sahasındaki işyerlerindeki üyelerimize olan ziyaretlere devam etti. 
Ziyaretlerde üyelerimize sendika çalışmalarını anlatan Atasoy, ayrıca onların sahada 
çalışırken yaşadıkları sıkıntıları ve isteklerini dinledi.

İstanbul Bölge Temsilcimiz Muhammet Küçük, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle 
birlikte, bölgede sorumluluğundaki işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretleri 
sürdürdü. Yapılan toplantılarda, üyelerimizin sorunları dile getirilerek, bu sorunların 
çözümü için yapılması gerekenler üzerinde duruldu.

İzmir Şube Başkanımız Hamiyet Boyacı, Şube Yönetim Kurulu üyelerimizle beraber, 
bölgedeki işyerlerinde çalışan üyelerimizi ziyaretlerine devam etti. Ziyaretler sırasında, 
sendika çalışmaları hakkında üyelerimiz bilgilendirilerek, onların sorunları üzerinde 
duruldu.

Kahramanmaraş Şube Başkanımız Latif Çoban, Şube Yönetim Kurulu üyelerimizle 
birlikte, şube sorumluluk sahasındaki işletmelerde hizmet veren orman ve tarım emek-
çilerimizi ziyaret etmeyi sürdürdü. Bu ziyaretlerde, sendika çalışmaları hakkında üyele-
rimiz bilgilendirildi, ayrıca onların sorunları üzerinde duruldu.

Kastamonu Bölge Sekreterimiz Abdullah Yılmaz, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle 
birlikte, sorumluluk sahasındaki işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretlerini 
sürdürdü. Bu ziyaretlerde, üyelerimize sendika çalışmaları anlatılarak, onların talep ve 
beklentileri üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Konya Bölge Temsilcimiz Ali Serin, Şube Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, sorum-
luluk sahasındaki orman işletmelerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretleri sürdürdü. 
Üyelerimizle yapılan toplantılarda fikir alışverişi yapılarak, sorunlar ve çözüm önerileri 
görüşüldü.
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Konya Bölge Temsilcimiz Ali Serin, Şube Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, sorum-
luluk sahasındaki TİGEM işletmelerinde çalışan üyelerimizi de ziyaret etti. TİGEM çalı-
şanı üyelerimizin sorunlarını dinleyen Serin, ayrıca sendika çalışmaları hakkında onları 
bilgilendirdi.

Kütahya Bölge Temsilcimiz Doğan Cebeci, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, 
bölge sorumluluğundaki işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretleri sürdürdü. 
Yapılan toplantılarda, üyelerimizin sorunları dile getirilerek, bu sorunların çözümü için 
yapılması gerekenler üzerinde duruldu.

Mersin Şube Başkanımız Halim Taşkın, Mersinli muhtarlarla bir araya gelen Başbakan 
Yardımcısı Lütfi Elvan’la görüşerek, 5 ay 29 gün çalıştırılan geçici işçilerimizin kadro tale-
bini içeren bir dosyayı kendisine sundu. Taşkın, kadro için yasal düzenlemeye ihtiyaç 
duyulduğunu hatırlatarak, Başbakan Yardımcısı Elvan’dan bu konuda destek istedi.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Mersin Şube Başkanlığımızı ziyaret 
etti. Genel Sekreterimiz Bayram Ayaz ve Şube Başkanımız Halim Taşkın ile Şube Yönetim 
Kurulu üyelerimizin de hazır bulunduğu ziyaret sırasında, başta kadro sorunu olmak 
üzere, orman ve tarım emekçilerimizin yaşadığı sorunlar Milletvekili Taşkın’a aktarı-
larak, çözüm için katkıları talep edildi.

Muğla Şube Başkanımız Bilal Güçlü, Şube Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, şube 
sorumluluk sahasındaki işletmelerde hizmet veren orman ve tarım emekçilerimizi 
ziyaret etmeyi sürdürdü. Bu ziyaretlerde, sendika çalışmaları hakkında üyelerimiz bilgi-
lendirildi, ayrıca onların sorunları üzerinde duruldu.

Ak Parti Muğla İl Başkanı İhsan Küreci, Muğla Şube Başkanlığımızı ziyaret etti. Şube 
Başkanımız Bilal Güçlü ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz ile bazı işyeri temsilcilerimiz 
ve üyelerimizin de hazır bulunduğu ziyaret sırasında, geçici işçilerimize kadro verilmesi 
konusunda İl Başkanı Küreci’den destek istendi.

Sinop Bölge Temsilcimiz Nermin Yılmaz, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, 
sorumluluk sahasındaki işyerlerinde çalışan üyelerimize ziyaretlerini sürdürdü. Bu 
arada, bazı üyelerimiz de Sinop Bölge Temsilciliğimizi ziyaret etti. Ziyaretlerde, üyeleri-
mize sendika çalışmaları hakkında bilgi verilerek, kendilerinin öneri ve beklentileri dile 
getirildi.

Trabzon Bölge Temsilcimiz Fikri Bulut, Bölge Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, 
bölgedeki işyerlerinde çalışan üyelerimize olan ziyaretleri sürdürdü. Yapılan toplantı-
larda, üyelerimizin sorunları dile getirilerek, bu sorunların çözümü için yapılması gere-
kenler üzerinde duruldu.
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