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İŞTE BU OLMAZ ! 

 

ORMAN EKOSİSTEMLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONELLE  

GEREKTİĞİNCE YÖNETİLEMEZ ! 

Merhaba; 

Neden böyle bir üst başlığı yeğledim; bilmiyorum doğrusu: 2000’li yıllarda, 
yurttaşlarımızın çoğunluğunun (!) “- Bu da olur mu ya?” ya da “- Bu da yapılır 
mı?” sözleriyle karşıladığı onca hukuksal düzenleme, uygulama gündeme 
geldi ki… Ormancılığımız da böylesi düzenlemeler ile uygulamalardan payı-
na düşeni fazlasıyla aldı, alıyor. Bu süreçte “orman” sayılan arazilerin başı-
na örülen çoraplar, en azından duyarlı kamuoyu tarafından görece olarak 
daha yakından biliniyor, izleniyor. Ancak, ormancılık meslek örgütleri bile 
artık, deyim yerindeyse “denize düşürülüp yılana sarılma zorunda bırakılan” 

ormancı çalışanların çalışma koşullarını gerektiğince dert edinmiyor*. Oysa 

bu koşullardaki her kötüleşme hem ormancı çalışanların yaşamlarını zehir 
ediyor hem de ormancılık çalışmalarının gerektiğince yapılabilmesini daha 
da zorlaştırıyor, ancak, kimin umurunda? Sayıları giderek artan işsiz orman 
mühendislerinin bile çoğunluğu, eğer işe alınabilirlerse, “Allah’a şükür!” 
deyip, geride kalanların yıkımlarını görmezden gelmeyi, “üç maymunları” 
oynamayı yeğliyor. Konu çevre/doğa/orman korumacı kişiler ile kuruluşların 
da tartışma gündemine giremiyor. Sorunun yalnızca, sözgelimi, işsiz orman 
mühendislerinin işlendirilmesi olduğu sanıyorlar belki de. Değildir ! Başta 
orman mühendisleri olmak üzere ormancı çalışanların ekonomik demokratik 
haklarını daha da kısıtlayabilecek, kolaylıkla siyasallaştırılabilecek biçimde 
işlendirildiği, yanı sıra, karar ve uygulama süreçlerinin antidemokratik oldu-
ğu bir ormancılık düzeni orman ekosistemlerinin gerektiğince yönetilebil-
mesini de tümüyle rastlantılara bırakıyor çünkü.  

Bu nedenlerle, Orman Genel Müdürlüğü’nün Eylül 2019’da sözleşmeli olarak 
işlendirmek üzere 5000 işgören alacağına ilişkin duyurusunu kaygıyla karşı-
lıyorum. İlgili kamu çalışanları sendikaları ile öteki meslek örgütlerinin bu 
yönelim karşısında hiçbir tepki göstermemesini ise “fena halde” yadırgıyo-
rum. Yadırgıyorum da, bana n’oluyor ki; önünde sonunda emekli bir “tuzu 
kuruyum” … 

Yazık, çok yazık ! 

Selamlarımla. 

Yücel Çağlar 

                                                 
* Bu gerçeğin anlamlı bir tanıtını ekte bilginize sunuyorum. 
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ANIMSATMALAR… 

Çoğunluk şu yalın gerçekliği unuttu: İşgücü, kapitalizmde alınıp satılan ya da kiralanan bir metadır 
–“maldır”!- Kuramsal olarak işgücünün sahibi işgücünü satmak için işgücü piyasasına girer; alıcı da, 
ister devlet isterse özel kişi ya da kurum olsun –“iş sahibi” ya da “patron”- , gereksindiği nitelik ve 
nicelikte işgücünü bu piyasada oluşan fiyatlarla –“bedellerle” ya da “ücretlerle”-  kiralar –“satın alır”- Bu 
alış-verişte, olağan koşullarda, iki taraf için de bir minnet borcu/alacağı olmaz. Bu nedenle, minnet 
doğurucu “ekmek kapısı” söyleminin kapitalist üretim ilişkilerinin egemen olduğu toplumlarda bir 
anlamı yoktur. Aynı biçimde, işgücünü kiralayan ya da satın alana “işveren” yakıştırması da an-
lamsız bir yakıştırmadır; işi verme değil, bir yanıyla işi alma durumu söz konusudur. Öte yandan, 
açıktır ki, söz konusu ilişkide iki yan da kendi çıkarını ençoklamak ister; bu amaçla da çeşitli biçim-
de örgütlenme çabalarına girerler. Çoğu zaman ve yöre ile çalışma alanında işgücünü kiralayacak 
ya da satacakların sayısı, gereksinmenin üzerindedir. Egemen sınıflar böyle olması için de çeşitli 
çabalara girer, düzenlemeler yapar; özel bir çabaya girmediklerinde bile gerçekleşmeler de çoğun-
lukla bu doğrultuda olur. Bu nedenle bakmayın siz işsizlik karşısında, bir anlamda “timsah gözyaşı” 
dökenlere. Böylece, söz konusu bu alış-verişte her koşulda kazanımlı çıkan işgücünü kiralama ya 
da satma durumunda olanlardır. İşgüçlerini kiralayacak ya da satacak olanlar ise ya gerektiğince 
örgütlenemedikleri ya “her koyun kendi bacağından asılır” tutumunu benimsedikleri yahut da “ka-
der” söylencesine bel bağladıkları, yanı sıra, kendileri ya da destekledikleri meslek örgütleri siyasal 
iktidarın işbirlikçisi olmayı yeğlediği için çoğunluk “yitirenleri” oynarlar. İlginçtir, çoğunluğu da bu 
oyunu oynamaktan hiç bıkmazlar; olup bitenin ayırdında bile değildir çünkü. 

Öte yandan, kapitalist üretim ilişkilerinin egemen olduğu toplumlarda devlet de, çoğu durumda iş-
veren konumundadır. Siyasal iktidarların partizanca ya da popülist uygulamaları bu durumu, deyim 
yerindeyse, sulandırıyor olsa da kural budur. Öyle ki, siyasal iktidarlar işe almalarını kamuoyuna 
işsizlere yaptıkları, yapacakları bir “kıyak” – özür dilerim!-  olarak açıklar. İşsiz orman mühendisleri-
nin çoğunluğu böylesi bir yanılsamaya kapılıyor mu, kestiremiyorum. Peki ama işsiz orman mü-

hendislerinin ilgili bakana, genel müdür ile oda başkanına gönderdikleri şu “tivitler” * (!) ne anlama 

geliyor Tanrı aşkına? Yazıldığı gibi aktarıyorum:  

“Binlerce orman mühendisinin gözü kulağı sizlerde. 
Seçimlerden önce 2016 KPSS puanıyla 500 Orman 
Mühendisi ataması istiyoruz. Sesimize kulak verin lüt-
fen. Sizlerden gelecek müjdeli haberleri bekliyoruz.” 

“Orman mühendisi ataması yapmamak bu kadar mı 
zor neden bizlere atama şansı verilmiyor bu ülkede 
ziraat binlerce atama yaptı hatta DSİ bile ziraat müh aldı ama bizimkiler seyretmekte neden 
atama yapmiyorsunuz ?” 

“Sn Bakanım bizim atamamızı neden yapmıyorsunuz?” 

“Sn Bakanımız atama bekleyen orman mühendisleri perişan. Çıkın bari atama yapaca-
ğız/yapmayacağız birşey söyleyin. Yazık değil mi bizlere? Bizleri neden duymazdan geliyor, 
oyalıyorsunuz?” 

“Sn.Genel Müdürümün tiviti beğenmesiyle de umutlanıyoruz. Rızkın Allahın teminatı altında ol-
duğuna inancımız tam lakin cüz-i iradelerimizi de hiçe saymayalım. Binlerce kamu görevlisi alı-
nırken 300-400 mühendis hakikaten çok değil.”  

“Bu kadar genç orman mühendisinin sesine kulak verin artık. Beklemekten perişan olduk. Bir ki-
şi çıkıpta bir açıklama yapsın. Emeklerimizin karşılığını istiyoruz. Fazlasını değil. 2016 kpss ile 
500atama bekliyoruz.” 

“Ne yazsam ne desem bugünkü yaşadığım durumu ifade edemez. 2 yıldır beklediğim ve ilanın 
çıktığından beri heyecandan uyuyamadigim günlerin ardından hayallerim, gelecek planlarım hiç 
oldu. Bu yaşadığımız durumu anlamaya çalışın.” 

İlgili Bakanın şu “müjdesi”, böylesi yakarışlarda bulunmaktan başka ellerinden hiçbir şeyin gelme-
yeceğini düşen işsiz orman mühendislerini ne denli sevindirmiştir kim bilir:  

                                                 
* Kaynak: https://twitter.com/orman_mhdsi (Erişim 10 Eylül 2019) 

https://twitter.com/orman_mhdsi
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"Atama bekleyen kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Orman Genel Müdürlüğü'müzde istihdam 
edilmek üzere; 1200 Orman Mühendisi 2700 Orman Muhafaza Memuru 800 Memur 300 Şoför olmak 
üzere toplamda 5 Bin personel alımı yapıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun." 

“- Lütufta bulunuyorsunuz beyefendi; ‘Allah razı olsun’ !” mu diyeceğiz? Ne yazık ki böyle diyenler o 
denli çok ki… 

Çok mu zor ? 

Ormancılık, ormancılık amaçlarında köktenci değişiklikler yapılmadığında, çalışmaların niteliği ve 
niceliğinin uzun dönemleri – şimdilerde olduğu gibi en az 20 yıl !- kapsayacak biçimde belirlenmesi, 
planlanması ve yürütülmesi zorunlu olan bir etkinlik alanıdır. Dolayısıyla, bu dönemde işlendirilmesi 

gerekecek her türden çalışanın niteliği ile niceliğinin belirlenmesi hiç de zor 
bir işlem değildir. Bu işlem planlamanın ciddiye alındığı dönemlerde gerekti-
ğince yapılıyordu. Dolayısıyla, bu dönemlerde işlendirilebilecek orman mü-
hendisi, orman teknikeri ile orman muhafaza memuru vb ormancı çalışanın 
niteliği ile niceliği de bu işlemlerin sonuçlarından hareketle belirlenirdi. Or-
mancılığımızda artık böyle işlemler yapılmıyor: Sözgelimi, rastgele zaman-
larda ve yörelerde, hiçbir anlamlı gerekçeye dayandırılmadan yeni orman 

fakülteleri, bu fakültelerin hepsinde de orman mühendisliği bölümleri açılıyor; her yıl toplam 500 
dolayında gencimiz bu bölümlerde orman mühendisi olarak yetiştiriliyor. Orman Genel Müdürlüğü 
(OGM) ise tam anlamıyla “aklına estiği” zamanlarda, yine aklına estiği sayıda orman mühendisini 
işe alıyor.  Hiçbir zaman da bu sayılar eşit olmuyor; işe alınabilenlerin sayısı mezun olanlardan her 
zaman az oluyor; dahası, yıllarca hiçbir alım yapılmıyor. Böylece, işsiz orman mühendisi sayısı 
giderek artıyor. Bu gerçeklik karşısında, başta TMMOB Orman Mühendisleri Odası ile OGM yöne-
ticiler, dahası, orman fakülteli kimi “akademisyenler” olmak üzere kimi “aklı evveller” işsiz orman 
mühendislerinin özelleştirilen ormancılık çalışmalarında yüklenici ya da ücretli işçi olarak da iş bu-
labileceklerini öne sürebiliyor. Bu “aklı evveller”, ormancılık çalışmalarının nitelik ve niceliğinde bir 
değişiklik olmadığında, işlerin OGM ya da özel şirketlerce yapılacak olmasının orman mühendisi 
işlendirme oranını artırmayacağını ya akıl edemiyor ya da tüm çirkinliklerine karşın özelleştirmeci 
siyasal iktidarlara şirin görünmeye çalışıyorlar.  

Bu bağlamda uzun söze gerek yok bence; siyasal iktidara, somut olarak da OGM ile öteki ormancı-
lık örgütlerine şu soruların sorulması gerekiyor: 

Her yıl ya da belirli bir dönemde nerelerde, ne türden ormancılık çalışması için nasıl bir or-
man mühendisliği öğretiminden geçmiş kaç orman mühendisine gereksinme var? Bu soru-
nun yanıtlandığı orta ya da uzun dönemli orman mühendisi işlendirme planınız var mı? 
Yoksa neden yok; hazırlanması olanaksız ya da çok mu zor? 

Çıkmaz ya, bir soran, yanı sıra, bir de bu soruları ciddiye alacak birileri çıkarsa, ne yanıt verirlerdi 
acaba; çok merak ediyorum. 

Bir temel gerçek… 

“Onyüzbin” (!) kez söyledim, yazdım; şimdilerde de fırsat buldukça söylüyor ve yazıyorum: Orman-
cılıkta gerektiğince edinilmiş deneysel ve gözlemsel bilgi, en az orman mühendisliği öğretiminde ya 
ilgili Odanın düzenlediği eğitsel etkinliklerde verilen kuramsal bilgiler denli önemlidir. Deneysel ve 
gözlemsel bilgi ise, uygun koşullar sağlandığında, ancak uygulamada kazanılır. Bu nedenle çalışı-
lan yörenin ekolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel koşulları, özel olarak da orman ekosistemleri-
nin yapısal özelliklerinin gerektiğince tanınması, yanı sıra, ile tüm bu olası yaşanan değişme ve 
gelişmelerinin öngörülebilmesi zorunludur. Ormancılığımızda bu zorunluluğun yerine getirilmesi 
tümüyle rastlantılara kalmıştır. Örneğin, OGM’nin 14 Ağustos 2019 yılında yaptığı açıklamada ku-
ruluşun taşradaki birimlerinde çalışanlarla ilgili olarak şu bilgilere yer verilmiştir: 

<<17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Mu-
hafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yer değiştirme suretiyle atamaya iliş-
kin usul ve esaslar başlıklı 13. Maddesinin 2. Fıkrasında “Orman muhafaza memurlarının toplam 
hizmet süresi aynı şeflikte beş, aynı müdürlükte on yılı aşamaz.” hükmü yer almaktadır. 
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13 Ekim 2013 tarih ve 28794 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Genel 
Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin hizmet bölgelerin-
de en fazla çalışılabilecek süreler başlıklı 10. Maddesinde “ (1) Taşra teşkilatı birimlerinde bulanan 
kadrolar ve görevler esas alınarak en fazla çalışılabilecek süreler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Şefler aynı şeflik, müdür yardımcıları ile müdürler aynı müdürlük bünyesinde aynı görevde 5 yıl-
dan fazla, 

b) Başmühendisler ve mühendisler, aynı bölge müdürlüğü bünyesinde aynı görevde 10 yıldan fazla, 

c) Şube müdürleri aynı bölge müdürlüğü bünyesinde aynı görevde 7 yıldan fazla, 

ç) Bölge müdür yardımcıları ile bölge müdürleri aynı bölge müdürlüğü bünyesinde aynı görevde 5 
yıldan fazla, 

d) Enstitü müdür ve müdür yardımcıları aynı müdürlükte 10 yıldan fazla aynı unvanda, 

e) Saymanlar aynı müdürlükte 7 yıldan fazla, 

görev yapamazlar.>> 

Görünümde “adaletli” ama ormancılığın gerekleri yönünden son derece akıl dışı olan bu kuralda 

sözü edilen süreler, en son 2013 yılında çıkarılan* Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama 

ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 9. Maddesinde şöyle belirlenmiştir: 

Hizmet Bölgelerinde Zorunlu Çalışma Süreleri 

Unvan 
1. 

Bölge 
2. 

Bölge 
3. 

Bölge 
4. 

Bölge 

Mühendis, Şef 4 3 3 3 

Müdür Yardımcısı 3 3 2 2 

Müdür, Başmühendis 4 4 2 2 

Bu düzen ormancılığın temel gerekleri yönünden akıl dışılığının yanı sıra son derece antidemokra-
tik bir işleyişe de sahiptir. Sözgelimi, Yönetmeliğin gerektirdiği işlemler, Yönetmeliğin 16. Maddesi-
nin 1. fıkrasına göre; 

“Personel Dairesi Başkanlığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında Personel Dairesi 
Başkanı ve Genel Müdürlük personeli arasından Genel Müdür tarafından seçilen 3 üye olmak üzere 
toplam 5 kişiden…” 

oluşan “Yer Değiştirme Kurulu” tarafından yürütülüyor. Aynı Maddenin 5. Fıkrasına göre Kurul 

“…boş veya boşalacak kadroları, hizmet gerekleri ve ihtiyaç durumunu, daha önce görev yapılan 
hizmet bölgesini, tercih sırasını, öğrenimini, uzmanlığını, iş tecrübesini, mesleki bilgisini, liyakati, özür 
hallerini ve varsa diğer belgelerini kamu yararı çerçevesinde puanlamaya öncelik vermek suretiyle 
hükümleri çerçevesinde inceler ve personelin atanacağı hizmet bölgesini – “hizmet alanlarını”?-
belirleyerek hazırladığı teklifleri atamaya yetkili amirin onayına sunar.” 

Fıkrada yer verilen son derece soyut ölçütler bir yana “kamu yararı çerçevesi” kuralına karşın “hiz-
met gerekleri ve ihtiyaç durumu” koşulunun yerine getirilip getirmediği uygulamada hangi ölçütler 
temel alınarak ve nasıl belirleneceğini kestirmek güç olmasa gerek. Yönetmeliği 5. Maddesinde 
sayılan “ilkeler” bu kuralın nasıl işletilebileceğine açıklıkla ortaya koyuyor zaten: 

<<MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki ilkelere uyulur: 

a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkanları ile hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurulur. 

b) Hizmet bölgeleri arasında hizmetin gereği esas alınarak adil ve dengeli dağılım sağlanır. 

c) Atamalarda, görevlendirmeler dahil, Genel Müdürlük tarafından belirlenen ve olması gereken 
kadro sayısı aşılamaz.>> 

Kamuda işgörenlerin işlendirilmesinde, özellikle 2000’li yıllarda ne türden olumsuzlukların yaşandı-
ğından habersiz yahut “saflık” derecesinde iyi niyetli olanlar böylesi bir işlendirme düzenini olumla-
yabilir. Ancak, bu düzenin en “hakça” işletilmesi bile ormancılık uğraşısının gerekleriyle bağdaş-
maz. 

                                                 
* Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan önceki Yönetmeliğin bir yıl önce, 13 Haziran 2012 tarihinde çıkarıl-

mış olduğu gözden kaçırılmamalıdır bence. 
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Bir “sözleşmeli” işlendirmeniz eksikti… 

OGM’nin sözleşmeli işgören işlendirmesi yeni bir uygulama değil kuşkusuz. Bilindiği gibi bu uygu-
lama, 1965 yılında çıkarılan yıllarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin “B” 

fıkrasıyla düzenlenmiştir. “Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve 
işçiler eliyle gördürülür” kuralını getiren Fıkrada sözleşmeli işgören şöyle tanımlanmıştır: 

“Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, ger-
çekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak 
üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca 
belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak söz-
leşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.” 

1978 yılında çıkarılan ancak en son 2010 yılında büyük ölçüde yeniden düzenlenen Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın 1. Maddesinde de doğal olarak; 

“Bu Esaslar, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fık-
rası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştı-
rılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanır.” 

kuralına yer verilmiştir. 

Öte yandan “Esaslar”ın bu bağlamda anımsanmasının yararlı olacağını düşündüğüm kimi kuralları 
ise şunlar: 

Madde 5: (Değişik: 22/11/2010-2010/1169) Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. 

Madde 6: İlgililer sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz. 

Madde 7: … b) Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi…, 

Madde 13 ((Ek: 22/11/2010-2010/1169):… Bu Karar Esaslarına göre çalıştırılacak sözleşmeli perso-
nel o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak zorundadır. 

Ek Madde 1 (Ek: 22/11/2010-2010/1169): … Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına 
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi… 

Ek Madde 2 ((Ek: 22/11/2010-2010/1169): 

Bu Esaslara ekli 2 sayılı cetvelde* unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına alınacaklar 
sadece mesleki uygulamalı sınava tabi tutulur. 

Sözleşmenin feshi 

Ek madde 6: Personelin; 

a) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, 

b) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi, 

c) Sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine 
gelmemesi, 

ç) Hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uymaması nedeniyle bağlı bulundukları yöneticileri 
tarafından yazılı olarak uyarılmasına rağmen söz konusu koşullara uymama halinin tekrarlanması, 

                                                 
* 2 Sayılı Cetvel (Ek: 11/6/2007-2007/12251) Sadece Mesleki Uygulamalı Sınav Sonucuna 

Göre Hizmete Alınacak Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları: 

Dans Uzmanı, Deniz Trafik Başkılavuzu, Deniz Trafik Kılavuz Yardımcısı, Deniz Trafik Kılavuzu, Derici, 
Dispeç, Dokumacı-Öğretici, Editör, Foto Dizgi Operatörü, Fotoğrafçı, Fresk Ressamı, Hattat, Heykeltraş, 
Işıkçı, İşaret Dili Tercümanı, Kalemkar, Kameraman, Kostüm Kreatörü, Kostümcü, Kurşuncu, Mizanpajcı, 
Mücellit, Müzikçi, Nota Ressamı, Sedefkar, Senarist, Seramikçi, Tasarımcı, Tashihçi, Taş İşleyici, Tonmais-
ter, Vitray Ustası, Yapımcı, Yayın Koordinatörü, Yazma Eser Pataloji Uzmanı, Yazma Eser Uzmanı, Yö-
netmen. 

Görüldüğü gibi bu dizelgede genel olarak “mühendis”, özel olarak da “orman mühendisi” sayılmamıştır. An-
cak, “A –Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları İle Asgari Nitelikleri Gösterir” başlıklı 4 numaralı çizelge-
de “Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak” biçiminde açıklanan bir “mühendis” ta-
nımına yer verilmiştir. 
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d)  Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması, 

e) Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin tamamının veya proje bö-
lümlerinin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması, 

hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca söz-
leşmesi tek taraflı feshedilir. 

Gördüğünüz gibi “Esaslar”, işveren konumundaki kamu kurumları ile kuruluşları yararına tek yanlı 
olarak düzenlenmiştir; sözleşmeli olarak işlendirilecek işgörenler yararına hemen hemen hiçbir 
kural içermiyor. Dolayısıyla, OGM de, sözleşmeli işgören işlendirmede, bu kuralları belki de seve 
seve (!) uygulamak durumunda kalmıştır. Sözgelimi; 2007-2018 döneminde 2008, 2009, 2010 ile 
2018 yıllarında yılda ortalama 830 kişiyi işgören olarak işlendirmişken bu sayı aynı dönemin öteki 
yıllarında ortalama 162 olmuştur. Öyle anlaşılıyor ki, OGM, 29 Ağustos 2019 tarihinde yaptığı du-
yuruyla ormancılık etkinliklerinin tasarlanması, planlanması ve yürütülmesinde sözleşmeli işgören 

işlendirme sürecine yeni bir ivme verilmiştir. Söz konusu duyuru şöyle*: 

<<Orman Genel Müdürlüğümüzce 5000 kadroya yapılacak personel alımına ilişkin başvurular başla-
dı. 5000 kadronun 1146 adet sözleşmeli personel alımıyla ilgili branş ve kadro sayıları şöyle; 

Orman Endüstri Mühendisi (10), Bilgisayar Mühendisi (7), Makine Mühendisi (9), İnşaat Mühendisi 
(12), Yazılım Mühendisi (7), Elektronik Mühendisi (5), Avukat (65), Biyolog (11), Laborant (11), Tek-
niker (1), Büro Personeli (708), Ön Lisans Mezunu Destek Personeli (200) ve Ortaöğretim Mezunu 
Destek Personeli (100) 

Bu branşlarda "Mülakat ve Uygulama Sınavı" yapılmayacaktır. KPSS puan sıralaması esas alınmak 
suretiyle adayların mezuniyet durumlarına göre tercih ettiği pozisyon için en yüksek puan alan aday-
dan başlamak üzere adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ... 

1150 sözleşmeli Orman Mühendisi, 2700 sözleşmeli Orman Muhafaza Memuru olmak üzere top-
lam 3850 personel alımı ise "KPSS Puanı ve Uygulamalı Sınav" usulüyle yapılacaktır. 

Zorlu arazi ve ekstrem iklim koşullarında orman yangını ve kaçakçılık ile mücadele başta olmak üze-
re birçok tehlikeli görevleri ifa edecek olan bu personelin teknik bilgisi, yöneticilik yeteneği, fiziki 
yeterliliği, arazi çalışmalarına uyum kabiliyetini kapsayan uygulamalı sınav yapılması hem gerekli 
hem de yasal bir zorunluluktur. 

Uygulamalı sınavların her aşaması görsel olarak kayıt altına alınacaktır. 

Orman Mühendisleri ile Orman Muhafaza Memurları için uygulamalı sınav kapsamında bulunan Ge-
nel Kültür sorularından oluşan mülakat soruları için her adaya eşit (20 puan) puan verilerek uygula-
malı sınava başlanacak olup, adaylar sadece yasa gereği uygulamadaki bilgi ve becerileri ile ya-
rışacaklardır. 

Meslek örgütleri (Orman Mühendisleri Odası), Sendika (Yetkili memur Sendikası), STK (Orman 
Muhafaza Memurları Derneği) temsilcilerinden oluşacak 3 kişilik heyet, sınav yerlerinde sınava 
müdahale etmeksizin gözlemci olarak bulunabileceklerdir. Başvuru yapan adaylardan, alım yapı-
lacak kadro sayısının 4 katı kadar kişi çağrılacaktır.>> 

Yine gördüğünüz gibi, duyuruda, sözleşmeli olarak işlendirmek üzere işgören alımının gerekçesine 
hiçbir açıklama getirilmemiştir. Dolayısıyla, bu noktada sorulması gerekiyor: OGM’nin; 

 “kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında bulunan”; 

 “hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliğinde” sözleşmeli işgörenlerin işlendi-
rilmesi “şart olan”;  

 “özel bir meslek bilgisi ve uzmanlığı” gerektiren”  

“önemli projeleri” nelerdir? OGM’nin böyle projeleri var mı –gerekirse ve de istenirse sonradan kolayca 

bulunabilir –“kılıfına uydurulabilir” mi deseydim acaba ?- kuşkusuz - ; varsa eğer, sözleşmeli olarak iş-
lendirileceklerin hangi “projede” görevlendirileceklerini başvuru öncesinde bilmesi, sınavların bu 
projeler özelinde olması gerekmez mi? Başka bir söyleyişle;  

sözleşmeli olarak işlendirilecek işgörenler; hangi “önemli projelerin” hangi “zaruri ve istisnai 
hallerinde” görev yapacaktır? 

vs vs vs. OGM’nin söz konusu duyurusunda böylesi sorulara yanıt olabilecek hiçbir bilgi verilmiyor. 

                                                 
* İlginçtir: OGM ilk duyuruyu, belirttiğim gibi 29 Ağustos 2019 tarihinde yapmıştır. Ancak duyuruda ilki 31 

Ağustos 2019, ikincisi de 9 Eylül 2019 tarihlerinde iki düzeltme yapılmıştır. Sizce de ilginç değil mi? 



Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  

   

7 
 

Peki sınavlar nasıl yapılacakmış? 

Eksik olmasın, OGM bu konuya bir açıklık getirmiş: Duyurudan bir kez daha aktarıyorum: 

“Zorlu arazi ve ekstrem iklim koşullarında orman yangını ve kaçakçılık ile mücadele başta olmak üze-
re birçok tehlikeli görevleri ifa edecek olan bu personelin teknik bilgisi, yöneticilik yeteneği, fiziki 
yeterliliği, arazi çalışmalarına uyum kabiliyetini kapsayan uygulamalı sınav yapılması hem ge-
rekli hem de yasal bir zorunluluktur.” 

Çok merak ediyorum; sözü edilen hangi “tehlikeli görevler” için yeterlilik ya da uygunluk sınavı ya-

pılacak acaba?* Deyim yerindeyse, “lâf olsun, torba dolsun!” işte… 

Ortada yapılması gereken tam üç sınav var: 

 KPSS 

 Mülakat 

 Uygulamalı Sınav 

“İnsafınız kurusun” demek geçiyor aklımdan . “Başkan Hazretlerinin” söylemiyle söylüyorum; 

“- Yaaa, bu adamlar ilgili yüksekokul ya da ilgili okulların sınavlarını bitirmiş; daha nesini sı-
nayacaksın?” 

Ne denli saçma bir soru değil mi? 

Bu “…Sessiz Tartışmalar”ın 5. sayfasında dipnot olarak belirtmiştim: “Esaslar”ın “Sadece Mesleki 
Uygulamalı Sınav Sonucuna Göre Hizmete Alınacak Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları”nın 
sayıldığı “2 Sayılı Cetvel”de ne orman mühendislerine ne de orman muhafaza memurlarına yer 
verilmiştir.  

Öte yandan, duyuruda, yanı sıra, yapılan düzeltmelerde sınavın yapacak kuruluşu belirtilmemiş, 
ancak, karşılık sınav kurulunda; 

“Meslek örgütleri (Orman Mühendisleri Odası), Sendika (Yetkili memur Sendikası), STK (Orman 
Muhafaza Memurları Derneği) temsilcilerinden oluşacak 3 kişilik heyet, sınav yerlerinde sınava 
müdahale etmeksizin gözlemci olarak bulunabileceklerdir.” 

açıklaması yapılmış. Sizce, sözü edilen meslek örgütleri pek çok yönden yaşamsal önem taşıyan 
sınavlarda, sözgelimi, “kenar süsü” ya da “konu mankeni” olmayı kabul ederler mi? “Söz aramız-
da”, bana ederler gibi geliyor; göreceğiz. 

“Yerseniz”… 

Bakın, yine “argo” söyleme sığındım ; özür diliyorum. Ancak, n’apayım, OGM’nin “tartışma” ko-
nusu sözleşmeli işlendirme yönelimini ilgili hukuksal düzenlemelere karşın yaygınlaştırmasını, bir 
orman mühendisi olarak içime hiç sindiremiyorum; nasıl sindirebilirim ki? Ne Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da ne de OGM’nin duyurusunda sözleşmeli olarak işlendirileceklerin 
ekonomik ve demokratik haklarına ilişkin bir açıklama var. “Esaslar”ın kimi fıkraları 1989 ile 2010 
yılında yeniden düzenlenen 3. Maddesinde ücretlendirmeyle ilgili şu kurallara yer verilmiştir: 

“Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kurumunda aynı po-
zisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir. (2010) 

“Sözleşme ile çalıştırılacak personele ödenecek ücretlerin aylık brüt tutarı ile sağlanacak diğer para-
sal ve ayni menfaatlerin yıllık brüt tutarının on ikide birinin toplamı 3.533,52 TL’yi (2012) geçemez. … 

                                                 
* Uygulamalı sınav konuları şunlarmış; “buyurun buradan yakın” : “a) Orman yangınlarına müdahale yön-

temlerine yönelik uygulamalar, b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, orman-
ların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar,  orman sağlığını tehdit eden za-
rarlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar, c) 
Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş 
ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemleri-
ne ilişkin uygulamalar”.  
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Bu fıkrada belirtilen 3.533,52 TL, görevin önemi ve özelliği ile çalıştırılacak personelin niteliği dikkate 
alınarak Maliye Bakanlığı’nın görüşü üzerine Başbakan’ın onayı ile artırılabilir.” 

“Personele sözleşmelerle verilmesi öngörülen ayni menfaatler, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel 
Başkanlığınca görevlendirilecek ikişer uzmandan oluşacak bir kurul tarafından değerlendirilir. Limiti 
aşan sözleşmelerin yeniden düzenlenmesi mümkün olmadığı takdirde, fazla kısım ilgiliden geri alınır.” 

4 ile 5. Maddelerinde “İlgililer sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.” 
kuralı da bulunan “Esaslar”ın 7. Maddesindeyse “sosyal güvenlik” haklarıyla ilgili kurallara yer ve-
rilmiştir. Başka? Başka bir düzenleme yok. OGM’nin söz konusu duyurusundaysa “Esaslar”daki 
kurallardan bile söz edilmemiştir. 

Deyim yerindeyse, “denize düşürülüp de yılana sarılma durumunda bırakılmış” orman mühendisleri 
ile “”orman muhafaza memuru” olarak işlendirilmek üzere başvuruda bulunacakların kaçının bu 
kurallardan haberi var, kestiremiyorum doğrusu.   

“Sonsözüm”; 

Sözleşmeli işlendirme, kamudaki kapıkulu düzenini kurumsallaştırabilecek; ormancılık 
yönetiminin “olmazsa olmaz” kurallarıyla bağdaştırılamayacak bir uygulamadır ! 

“Sarılaşmış” sendikaların egemen olduğu ormancılığımızda bu yönelimin keyfilikleri, antidemokra-
tik, siyasal iktidara “göbekten bağlı” işlendirmeleri daha da yaygınlaştırabileceğini “ben bile” şimdi-
den görebiliyorum. Nasıl oluyor da, ormancı çalışanlarla ilgili kamu çalışanları sendikaları, TMMOB 
ile TMMOB Orman Mühendisleri Odası ile Türkiye Ormancılar Derneği bu son derece açık olasılığı 
göremiyor, anlayamıyorum (!) doğrusu. Yoksa görüyorlar da, görmezden gelmeyi mi yeğliyorlar? 
“Olmaz olmaz” demeyin lütfen ! Ne diyorlar; “- Burası Türkiye!” 

Kısacası, sonunda OGM de, öteki amaçları bir yana, bir kez daha kolaycılık yolunu seçmiştir. Daha 
önce de söyledim: Siyasal iktidarların çoğu zaman “arka bahçesi” olarak kullanabildikleri OGM, 
2000’li yıllarda varlığını gereksizleştirebilecek denli özelleştirmeci kesilmiştir. Doğal olarak, böyle 
bir yönelimin egemen olduğu bir ormancılık dünyasında, sözgelimi; 

 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mü-
hendisliği Hakkında Kanun” gibi, moda söylemle “ucube” bir yasa da çıkarılabilir; 

 öngörüsüz yaklaşımlarla sayıları rastgele artırılan orman fakülteleri, özellikle de orman mü-
hendisliği bölümleri “işsiz kalacak orman mühendisi yetiştirme tarlaları” işlevlerini, üstelik 
de övünçle sürdürebilir; 

 başta, Anayasanın 135. Maddesine göre “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu” sayı-
lan TMMOB Orman Mühendisleri Odası olmak üzere ilgili meslek örgütleri ormancılık etkin-
liklerine üstlenecek “serbest” orman mühendisliği düzeninin güçlendirilmesine öncelik ve 
ağırlık verebilir; 

 ormancılık kesiminde örgütlenmiş kamu çalışanları sendikalarının kimileri tümüyle siyasal 
iktidarın “işkolu şubesi” olabilir; kimileriyse, orman çalışanların işlendirilme sorunlarını he-
men hemen tümüyle ikincilleştirebilir; 

 gerek ormancılık gerekse ormancılık dışı kamuyunda “orman popülizmi” giderek yaygınla-
şan bir toplumsal körlüğe dönüşebilir;  

 OGM, sözleşmeli işgören uygulamalarıyla, koşullarını sıradan bir işveren olarak tek yanlı 
belirleyebileceği; deyim yerindeyse “kafasına göre” işgören alıp kuruluşta öteden beri ege-
men olan yarı-feodal, “kapıkululaştırıcı” işlendirme geleneğini kurumsallaştırıp yaygınlaştı-
rabilir;  

 vs vs vs. 

*** 
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OGM’nin pek “değişken” duyurusunda belirtildiğine göre, başvuru süresi “07.10.2019 gecesi 
saat 23:59’da” bitecekmiş ! Sözüm;  

 tüm kamu çalışanları sendikaları, 

 TMMOB, 

 TMMOB Orman Mühendisleri Odası,  

 “kamuya yararlı dernek” olmakla övünen Türkiye Ormancılar Derneği, 

 çevre/doğa/orman korumacı (!) dernek, vakıf, birlik”, “platform” vb 

yöneticileri ile üyelerine, doğallıkla da “sözleşmeli işgören” olmak üzere sınava girecek meslektaş-
larıma: 

Sözleşmeli işgören işlendirme düzeninin ormancılık kesiminde de kurumsallaştırılıp yaygın-
laştırılmasını en az bencileyin “dert ediniyor” musunuz? Etmiyorsanız neden etmiyorsunuz?  

“İlgili” ve de “yetkili” hiçbir kuruluşun bu son derece “masum” sorularımı ciddiye alıp yanıtlayacağını 
ummuyorum ya, bakalım, göreceğiz…  

Ah benim “yalnız ve güzel ülkem”, ah… 

Ah benim “yalnız ve güzel” ormancılığım”, ah… 

Ah benim “yalnız genç meslektaşlarım”, ah…  

Ah benim “bahtı kara orman ekosistemlerim”, ah… 
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EK 1: Orman Genel Müdürlüğü’nün 5000 Personel Alımıyla İlgili Duyurusu Üzerine 
İlgili Meslek Örgütlerine Yaptığım Başvuru 

2 Eylül 2019 

Yönetim Kurulu Başkanlığa 
Ankara 

 
Orman Genel Müdürlüğü (OGM)  28 Ağustos 2019 günü yayımladığı bir duyuruyla sözleşmeli olarak işlendi-
rilmek üzere1150’si orman mühendisi, 2700’ü de orman muhafaza memuru olmak üzere toplam 3850 kişiyi 
alacağını açıklamıştır. Yüzeysel bir bakışla değerlendirildiğinde, bu, toplam personel sayısı 2012-218 döne-
minde 41315’ten 36106’ya düşen OGM, daha çok da sayıları giderek artan işsiz orman mühendisleri yönün-
den “sevindirici” bir gelişme sayılabilir. Ancak alınacak 3850 kişinin tümünün de sözleşmeli olarak işlendirile-
cek olmasının, kaygı verici bir yönelim olduğunu düşünüyorum.   

Duyuruda da belirtildiği gibi, söz konusu sözleşmeli personel alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
4. Maddesinin “B” fıkrası uyarınca 1978 yılında çıkarılan* ancak en son 2010 yılında büyük ölçüde yeniden 
düzenlenen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a dayandırılıyor.  Oysa, bu esasların hiç 
uygulanmaması gereken etkinlik alanlarından birisi, belki de en önde geleni ormancılıktır. Çünkü sözleşmeli 
personel işlendirmede personel hareketliliği, değişkenliği. özellikle ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarında 
son derece yüksektir. Buna karşılık; 

 ormancılık, temelde, en geniş anlamıyla “kamu hizmeti” alanıdır; kamu hizmetlerinde ise süreklilik, 
hiçbir gerekçeyle göz ardı edilmemesi gereken bir yönetsel ilkedir;  

 ormancılıkta yöresel bilgi, gözlem ve deneyim birikimi en az kuramsal bilgi denli önem taşır;  

 ülkemizde hem biyolojik, hem ekonomik ve toplumsal, hem de kültürel çeşitlilik düzeyi yöresel olarak 
son derece yüksektir ! 

OGM’de de, işe alınacak özellikle orman mühendislerinin mesleksel yeterliliğinin yanı sıra işlendirilmelerinde 
bu gerçekliklerin gözetilmesi zorunludur. Sözleşmeli personel işlendirmede ise  bu zorunluluğun yerine geti-
rilmesi, en iyimser bir değerlendirmeyle, rastlantısaldır. Ülkemizde 2000’li yıllarda kamu kurum ve kuruluşla-
rında yaşanan siyasal amaçlı, keyfi uygulamalar bu gerçeği açıklıkla ortaya koymaktadır. Sözgelimi, OGM’de 
bir süredir gündemde olan “performans değerlendirme” ve “rotasyon” uygulaması bile bu olumsuzluğun aşıl-
masını sağlayamamıştır. Sözleşmeli personel işlendirme uygulaması yaygınlaştırılması, giderek de temel 
işlendirme biçimine dönüştürülmesi bu olumsuzluğu pekiştirecektir. OGM’deki personel hareketlerindeki ger-
çekleşmeler bu yöndedir. Sözgelimi, OGM’nin sözleşmeli olarak işlendirdiği personel sayısı 2008-2010 dö-
neminde yılda ortalama 830, buna karşılık, 2007-2017 döneminin öteki yıllarında ortalama 162 iken 2018 
yılında 816 olmuştur. Öyle anlaşılıyor ki, OGM’nin en son olarak 1150’si orman mühendisi olmak üzere işe 
alacağı toplam 3850 kişinin tümünü sözleşmeli olarak işlendirecek olması da bu gerçeği ortaya koymaktadır.  

Kısacası, OGM’deki sözleşme personel işlendirme uygulamasının yaygınlaştırılıp iyiden iyiye kurumsallaştı-
rılmasıyla, özellikle de Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a 2010 yılında getirilen Ek 
Madde 6’nın uygulanması tehdidiyle;  

 ormancı çalışanların ekonomik ve demokratik haklarının kısıtlanmasını daha da kolaylaştırabilecek;  

 OGM’nin siyasal iktidarların uydusu olma durumunu pekiştirebilecek; 

 OGM’deki partizanlık uygulamalarını giderek kurumsallaştırabilecektir.   

Dolayısıyla ormancılığımızdaki çok yönlü çöküş sürecine, yanı sıra, ormancı çalışanların mağduriyetlerine 
yeni boyutlar kazandırabilecektir. 

Bu nedenlerle OGM’nin sözleşmeli olarak işlendirmek üzere orman mühendisi ve orman muhafaza memuru-
nu işe alma sürecinin durdurulması yönünde duyarlı davranmanızı, durdurulması için demokratik haklarınızı 
kullanmanızı diliyor ve bekliyorum. 

Saygılarımla. 

Yücel ÇAĞLAR 
Orman Mühendisi 
 

                                                 
*  Bilindiği gibi, anılan düzenleyici belge ilk olarak 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 

yürürlüğe konulmuştu. 



Ormanlarımız ve Ormancılığımız Üzerine “Sessiz” Tartışmalar…  
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Dağıtım: 

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu  

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu  

Memur Sendikaları Konfederasyonu  

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu  

Tarım Orman Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası 

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası  

Tarım, Orman Çevre ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası  

Türkiye Tarım Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası  

Türkiye Ormancılar Derneği 

TMMOB 

TMMOB Orman Mühendisleri Odası ile Şubeleri 

Orman Muhafaza Memurları ve Emeklileri Derneği  

*** 
Ek: OGM’nin En Son 2010 Yılında Düzenlediği Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın 
Bu Bağlamda Göreceli Olarak Önemli Maddeleri 

<<Bakanlar Kurulu Kararının; 
Tarihi ve No’su   : 6/6/1978-7/15754 
Dayandığı Kanun   : 28/2/1978-2143 
Yayımlandığı Resmi Gazete  : 28/6/1978-16330>>  

 
<< 
Madde 1: 

“…“657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu ida-
re, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu 
hizmeti görevlileri hakkında uygulanır… 

 
 
Sözleşmenin Feshi (Ek: 22/11/2010-2010/1169) 

Ek madde 6- Personelin; 

a) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, 

b) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi, 

c) Sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine gel-
memesi, 

ç)    Hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uymaması nedeniyle bağlı bulundukları yöneticileri tarafından 
yazılı olarak uyarılmasına rağmen söz konusu koşullara uymama halinin tekrarlanması, 

d) Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması, 

e) Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin tamamının veya proje bölümle-
rinin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması, 

hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi tek taraflı 
feshedilir. 

Personel; kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla veya Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrası-
nın (b) ve (c) bendi uyarınca sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. 

Hizmet sözleşmesi, ölüm ve 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sayılan hallerde kendili-
ğinden sona erer.>> 

*** 
Açıklama: 
Belirtmem gerekiyor sanırım: İzleyebildiğim kadarıyla, bu istemimi yönelttiğim hiçbir meslek örgütü, 
bana bir yanıt vermek bir yana, 20 Eylül’e değin konuyla hiçbir düzlemde ilgilenmemiştir.  

Sormadan geçemeyeceğim doğrusu:  

Bunlar hem “ekonomik”, hem” demokratik hem de “kitle” örgütleri? 


