Emek Platformu’nca TÜRK-‹ﬁ,
D‹SK, KESK, HAK-‹ﬁ ve BASK yöneticilerinin de kat›l›m›yla düzenlenen
eylemlerde, SSK hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl¤›’na devrini öngören yasa
tasar›s›n›n geri çekilmesi istendi.
Ankara’da Sa¤l›k Bakanl›¤› önünde
ö¤le tatilinde toplanan çal›ﬂanlar,
“SSK hastaneleri bizimdir, sat›lamaz” pankart› açarak, taleplerine iliﬂkin çeﬂitli sloganlar att›lar. Türk-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Salih K›l›ç, Köy Hizmetleri’nin kapat›lmas› ve SSK hastanelerinin devrine iliﬂkin ilk tasar›n›n da geri
çekilmesi gerekti¤ini söyledi. SSK’n›n
hizmet standard›n›n düﬂük olmad›¤›n›
vurgulayan K›l›ç, SSK’y› yönetmeye
talip olduklar›n› ve daha iyi yöneteceklerini kaydetti. D‹SK Genel Baﬂkan›
Süleyman Çelebi, “Art›k söz bitti, s›ra eylemde” diye baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda, tasar›n›n geri çekilmesini istedi.

KESK Genel Baﬂkan› Sami Evren de
SSK’nin asl›nda özelleﬂtirilmek istendi¤ini, kurumun kötü yönetilmesinden iﬂçilerin de¤il, AKP ve önceki iktidarlar›n
sorumlu oldu¤unu söyledi.
Emek Platformu üyeleri, SSK hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devredilmesi karar›n›, ‹stanbul’da da SSK
Göztepe Hastanesi’ne yapt›klar› yürüyüﬂle protesto etti. Hastane önünde
aç›klama yapan D‹SK Genel Baﬂkan
Yard›mc›s› Adnan Serdaro¤lu, SSK
hastanelerinin devredilmesinin aç›k
biçimde anayasaya, yasalara ayk›r›
oldu¤unu savundu. Adana’daki eylemde Emek Platformu ad›na aç›klama yapan Adana Tabip Odas› Baﬂkan› Dr. Osman Küçükosmano¤lu,
“AKP’nin, halk›n sa¤l›k hakk›n›
gasp etmeye çal›ﬂt›¤›n›” söyledi.
Öte yandan ‹zmir’deki eylemde
Emek Platformu’nun aç›klamas›n›n

TÜRK-‹ﬁ Yönetimi, çal›ﬂma hayat›n› ilgilendiren yasalar› masaya
yat›rmak üzere, sendika avukatlar›
ve akademisyenler ile bir araya geldi. Toplant›da, Çal›ﬂma Bakanl›¤›’n›n 2821 Say›l› Sendikalar Yasas› ve 2822 Say›l› Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi, Grev ve Lokavt Yasas›’nda
yapt›¤› düzenlemeler masaya yat›r›ld›.
Konfederasyon Genel Merkezi’nde 4 Eylül 2004 günü iﬂ hukuku
alan›nda uzman olan Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sarper Süzek ve ‹stanbul Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Polat Savaﬂ, Prof. Dr.
Savaﬂ Taﬂkent, Prof. Dr. Devrim
Ulucan, Prof. Dr. Öner Eyrenci,
Prof. Dr. Murat Demircio¤lu,

TÜRK-‹ﬁ’e ba¤l› sendikalar›n avukatlar› ve TÜRK-‹ﬁ Yönetim Kurulu’nun kat›l›m›yla yap›lan toplant›dan önce bir aç›klama yapan Genel
Baﬂkan Salih K›l›ç, HAK-‹ﬁ’in hükümetle olan iliﬂkilerini eleﬂtirdi.
K›l›ç, çal›ﬂma hayat›n›n içinde
bulundu¤u, sosyal ve ekonomik koﬂullar›n ciddi anlamda de¤iﬂime u¤rad›¤›, AB’yle entegre sürecinin tart›ﬂ›ld›¤› bir dönemde, sa¤l›kl› bir ﬂekilde Türkiye iﬂçi hareketinin sorunlar›na cevap verebilecek noktaya
gelmesi için, toplu iﬂ sözleﬂmeleri
konusundaki aksakl›klar›n giderilmesi gerekti¤ini söyledi. K›l›ç, toplant›dan ç›kacak görüﬂlerin TÜRK‹ﬁ Baﬂkanlar Kurulu’na altyap› oluﬂturaca¤›n› da sözlerine ekledi.

TÜRK-‹ﬁ, BAKANLI⁄IN YASALAR ‹LE ‹LG‹L‹
DÜZENLEMELER‹N‹ MASAYA YATIRDI
okunmas› s›ras›nda kamera ve foto¤raf makinelerini yere b›rakan bas›n
mensuplar›, bir önceki eylemde ç›kan

silahl› kavgada, AA muhabiri Kenan
Çimen’in silahla yaralanmas›na tepki
gösterdiler.

n›nda bulunan iﬂyerlerini gezdik. Bir süredir merkezdeki di¤er iﬂlerimizden f›rsat bulup, teﬂkilat
gezisi yapamam›ﬂt›k. Bu k›sa süreyi en iyi ﬂekilde
de¤erlendirip, arkadaﬂlar›m›zla buluﬂup, hasret
giderdik. Gezimizde, iﬂyeri müdürlerimizi de ziyaret ederek, mahalli sorunlara iliﬂkin görüﬂmelerde
bulunduk.
Ço¤unlukla Do¤u ve Güney Do¤u Anadolu
Bölgesi’nde toplam 29 ilimizde gerçekleﬂtirdi¤imiz teﬂkilat gezilerimiz, yorucu, ancak çok keyifli
geçti. Gitti¤imiz yerlerde arkadaﬂlar›m›z›n bizlere
göstermiﬂ oldu¤u s›cak ilgi ve sevgileri gerçekten
bizleri duyguland›rd›. Onlarla buluﬂman›n, kucaklaﬂman›n mutlulu¤unu yaﬂad›k.
Bu vesileyle, iﬂyeri müdür, müdür muavini ve
amiri dostlar›m›za, teﬂkilat yöneticisi ve üye arkadaﬂlar›m›za, gezimiz s›ras›nda bizlere göstermiﬂ
oldu¤u yak›n ilgiden dolay›, bir kez daha teﬂekkür
ediyorum.
Gitti¤imiz yerlerde bizleri iﬂyerlerinde görmekten duyduklar› memnuniyeti ifade eden arkadaﬂlar›m›z, Sendikas›na ve bizlere duydu¤u güveni yap›lan toplant›larda ﬂöyle ifade ediyorlard›; “TARIM-‹ﬁ, tar›m iﬂçisine güven veriyor. Bu nedenle, iletilen sorunlar›n çözümü için gerekenDevam› Sayfa 2’de
lerin yap›laca¤›ndan eminiz”.
ylül ay›n›n ikinci yar›s› ile Ekim ay›n›n ilk
yar›s›nda, yaklaﬂ›k bir ay süreyle arkaE
daﬂlar›mla birlikte, dokuz ﬂubemizin faaliyet ala-

TEﬁK‹LATIMIZLA EL ELE…

TÜRK-‹ﬁ: “KIDEM TAZM‹NATI’NDAN ÖDÜN VERMEY‹Z”
Toplant›da, ‹stihdam›n Artt›r›lmas›, Kay›td›ﬂ› ‹ﬂçili¤in Önlenmesi ve K›dem Tazminat› Fonu görüﬂüldü.

Haberi Sayfa 2’de

ÇALIﬁMA MECL‹S‹ TOPLANDI
Ankara, ‹stanbul, ‹zmir ve
Adana’da biraraya gelen
Emek Platformu üyeleri,
SSK hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devrini
öngören yasa tasar›s›n›
protesto etti.
Haberi Sayfa 8’de

‹ﬂçi SSK için meydanda
bakanl›¤a Siyah Çelenk koyma, TBMM’ne Yürüyüﬂ,
Grup Baﬂkan Vekillerini Ziyaret ve Bas›n Toplant›s›”,
“Üretimden Gelen Gücün Kullan›lmas›” eylemleri
sürecinde söz konusu Kanun Tasar›lar› TBMM Komisyonlar›nda görüﬂülmeye baﬂlanmas› halinde,
Türkiye genelinde bir saat süreyle ‹ﬁ BIRAKMA EYLEM‹ yap›lmas›, görüﬂmelere devam edilmesi halinde ise ülke genelinde ÜRET‹MDEN GELEN GÜCÜN
kullan›lmas› ve tasar›lar çekilene kadar devam ettirilHaberi Sayfa 8’de
mesi kararlaﬂt›r›ld›.

Bedrettin KAYKAÇ

“Acil Eylem Plan›n›
uygulama karar› verildi”

Genel Baﬂkan

➣ “SSK Hastanelerine Sahip Ç›kma Ziyareti”, “Baﬂ-

Baﬂyaz›

TARIM-‹ﬁ Sendikas› Web Sitesi 04 Ekim 2004 tarihinden
itibaren hizmete girdi. tarimis.org.tr adresinden girilebilen sitenin ilk aç›l›m›nda, Sendika Genel Merkez binas› yer ald›.
Anasayfa’da ise çal›ﬂma hayat›ndaki güncel geliﬂmeler ile
Sendikan›n çal›ﬂmalar›ndan görüntülü haberler ile ba¤lant›
sayfalar› s›raland›.
Web Sitesi’nde, Teﬂkilat, Bas›n-Yay›n, Hukuk, Uluslararas› ‹liﬂkiler, Önemli Bilgiler, linkler ve iletiﬂim sayfalar›
oluﬂturuldu.

BAﬁKANLAR KURULU TOPLANDI
EMEK PLATFORMU

Ankara, ‹stanbul, ‹zmir ve Adana’da biraraya
gelen Emek Platformu üyeleri, SSK hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devrini öngören
yasa tasar›s›n› protesto etti.

‹ﬂçi SSK için meydanda
Emek Platformu’nun eylem
ve uyar›lar›na ra¤men, Sosyal
Sigortalar Kurumu hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devrini
öngören kanun tasar›s› ile Köy
Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün kapat›lmas›na iliﬂkin kanun tasar›s›n›n Hükümet taraf›ndan Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne sevkedilmesi üzerine, Emek Platformu Baﬂkanlar Kurulu 2 Kas›m 2004 Sal›
günü TÜRK-‹ﬁ Genel Merkezi’nde topland›. Toplant› sonunda yay›nlanan Baﬂkanlar Kurulu
Sonuç Bildirisinde, Acil Eylem
Plan›n›n program çerçevesinde
uygulamas›na karar verildi¤i
aç›kland›. Bildiri aynen ﬂöyle:

“Emek Platformu Baﬂkanlar
Kurulu, Acil Eylem Plan›n› aﬂa¤›daki program çerçevesinde
uygulamaya karar vermiﬂtir.
1- 9 Kas›m 2004 Sal› günü
Emek Platformunu oluﬂturan
örgütlerin yöneticilerinin Ankara’ya gelmesine ve Güvenpark’ta Eylem Koordinasyon
Merkezi’nin kurulmas›na,
2- 11 Kas›m 2004 Perﬂembe günü tüm Türkiye’de SSK
Hastanelerine Sahip Ç›kma
Ziyareti yap›lmas›na,
3- 18 Kas›m 2004 Perﬂembe günü Emek Platformu bileﬂenlerinin baﬂkan ve yöneticilerinin, Baﬂbakanl›¤a Siyah Çelenk B›rakarak TBMM’ne yü-

rüyüﬂüne, TBMM Grup Baﬂkan Vekillerinin ziyaret edilerek, bas›n aç›klamas› yap›lmas›na,
4- 20 Kas›m 2004 tarihinde,

Emek Platformu bileﬂenleri, siyasi partiler ve kitle örgütlerinin
kat›l›m› ile Ankara’da Büyük
Bir Miting düzenlenmesine,
Yap›lacak olan bu eylemler

“SSK Hastanelerine Sahip Ç›kma
Ziyareti”, “Baﬂbakanl›¤a Siyah Çelenk koyma, TBMM’ne Yürüyüﬂ, Grup Baﬂkan Vekillerini Ziyaret ve Bas›n Toplant›s›”, “Üretimden Gelen Gücün Kullan›lmas›” eylemleri sürecinde
söz konusu Kanun Tasar›lar› TBMM Komisyonlar›nda görüﬂülmeye baﬂlanmas› halinde, Türkiye genelinde bir saat süreyle ‹ﬁ BIRAKMA
EYLEM‹ yap›lmas›, görüﬂmelere devam edilmesi halinde ise ülke genelinde ÜRET‹MDEN GELEN GÜCÜN kullan›lmas› ve tasar›lar çekilene
kadar devam ettirilmesi kararlaﬂt›r›ld›.

sürecinde söz konusu Kanun
Tasar›lar›n›n TBMM Komisyonlar›nda görüﬂülmeye baﬂlanmas› halinde Türkiye genelinde bir saat süreyle ‹ﬂ B›rakma Eylemi yap›lmas›na,
Görüﬂmelere devam edilmesi halinde ise ülke genelinde
ÜRET‹MDEN GELEN GÜCÜN
kullan›lmas›na ve tasar›lar geri
çekilene kadar devam etmesine iliﬂkin eylemlerin planlanmas› ve uygulanmas› için Emek
Platformu bileﬂenlerinin kendi
Baﬂkanlar Kurullar›n›n ola¤anüstü toplanmas›na ve ard›ndan da Emek Platformu Baﬂkanlar Kurulu’nun toplanmas›na karar verilmiﬂtir.”

tarimis.org.tr

✔

Yöneticiler, Diyarbak›r, Ceylanp›nar, Muﬂ, Erzincan, Amasya, Bursa, Antalya, ‹zmir ve Dalaman
ﬂube bölgelerindeki iﬂyerlerini ziyaret etti.

✔

Tar›m-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Bedrettin Kaykaç ve
Yönetim Kurulu Üyeleri gittikleri bölgelerde
Haberi Sayfa 4-5-6’da
yo¤un ilgiyle karﬂ›land›.

TARIM-‹ﬁ WEB S‹TES‹ H‹ZMETE G‹RD‹
TARIM-‹ﬁ SEND‹KASI
Yönetim Kurulu
Teﬂkilat›m›z›n ve tüm üyelerimizin aileleriyle birlikte, Ramazan-› ﬁerifini tebrik eder, Mübarek Ramazan Bayramlar›n› kutlar, Yüce Allah’tan bütün
insanl›¤a hay›rlar getirmesi dile¤iyle, sa¤l›kl› ve
mutlu günler temenni eder, sayg›lar sunar›z.

TARIM-‹ﬁ YÖNET‹C‹LER‹ TEﬁK‹LATI GEZD‹

“Acil Eylem Plan›n› uygulama karar› verildi”
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✔

Yöneticiler, Diyarbak›r, Ceylanp›nar, Muﬂ, Erzincan, Amasya, Bursa, Antalya, ‹zmir ve Dalaman
ﬂube bölgelerindeki iﬂyerlerini ziyaret etti.

D‹YARBAKIR ﬁUBE

✔

MUﬁ ﬁUBE

TARIM-‹ﬁ Genel Baﬂkan› Bedrettin Kaykaç, Genel Mali
Sekreter Ziya Elmas ile Genel E¤itim ve Araﬂt›rma Sekreteri
Mustafa Çardakc› 14-16 Eylül 2004 tarihlerinde Diyarbak›r
ﬁube faaliyet alan›nda bulunan Diyarbak›r, Batman, Siirt,
ﬁ›rnak ve Mardin ‹llerindeki iﬂyerlerini ziyaret etti.
ﬁube Baﬂkan› Nevaf Uçar ile birlikte gerçekleﬂen iﬂyeri gezilerine 14 Eylül 2004 Sal› günü Diyarbak›r’dan baﬂland› ve
s›ras›yla; ‹l Kontrol Laboratuar› Müdürlü¤ü, Zirai Mücadele
Araﬂt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü, Tar›m ‹l Müdürlü¤ü ve
Güneydo¤u Tar›msal Araﬂt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü iﬂyerleri ziyaret edildi.
‹ﬂyeri gezisinin ikinci günü, Batman Tar›m ‹l Müdürlü¤ü,
Siirt Tar›m ‹l Müdürlü¤ü ve ﬁ›rnak Tar›m ‹l Müdürlü¤ü iﬂyerleri ziyaret eden Yöneticiler, akﬂam Mardin’e geçtiler.
Mardin Akarsu Belediye Baﬂkan› Zeyni Aydeniz taraf›ndan TARIM-‹ﬁ Genel Baﬂkan› Bedrettin Kaykaç ve Merkez
Yönetim Kurulu Üyeleri onuruna, akﬂam yeme¤i verildi.
Ertesi günü ilk olarak Mardin Valisi Temel Çoçaklar makam›nda ziyaret edildi.Daha sonra Mardin Tar›m ‹l Müdürlü¤ü’ne geçen Yöneticiler, üyelerle bir toplant› yapt›.
ﬁube Baﬂkan› Uçar, iﬂyeri gezilerinin çok olumlu geçti¤ini
belirterek, TARIM-‹ﬁ tarihinde ilk defa bir Genel Baﬂkan ile beraberinde merkez yöneticilerinin bölgeyi ziyaret etmelerinin,
bütün üyeleri sevince bo¤du¤unu bildirdi.

CEYLANPINAR ﬁUBE
TARIM-‹ﬁ Genel Baﬂkan› Bedrettin Kaykaç, Genel Mali
Sekreter Ziya Elmas ile Genel E¤itim ve Araﬂt›rma Sekreteri
Mustafa Çardakc› 17-19 Eylül 2004 tarihlerinde Ceylanp›nar
ﬁube faaliyet alan›nda bulunan iﬂyerlerini ziyaret etti.
ﬁube Baﬂkan› Hasan Ergün ile birlikte gerçekleﬂen iﬂyeri
gezilerine 17 Eylül 2004 Cuma günü Ceylanp›nar Tar›m ‹ﬂletmesi Müdürlü¤ü Beyazkule ‹ﬂletme Amirli¤i iﬂyeri ile baﬂland›. Yemekhanede üyelerle bir araya gelen TARIM-‹ﬁ Genel
Baﬂkan› ve Merkez Yöneticileri, daha sonra ‹ﬂletme Müdürü
Davut Akdeniz’i ziyaret ettiler.
Ertesi gün sabah 07.00’de Merkez iﬂletme Amirli¤i Yemekhanesi’nde, üyelerle birlikte olan Yöneticiler, ayn› gün Gümüﬂsuyu ‹ﬂletme Amirli¤i iﬂyerine geçtiler. Burada da, ‹ﬂletme Amiri’ni ziyaretin ard›ndan, üyelerle birlikte yemek yiyerek,
bir toplant› gerçekleﬂtirildi. Ö¤lenden sonra Gökçay›r Sulu Ziraat ‹ﬂletmesi ziyaret edildi. Akﬂam saatlerinde bu iﬂletmede
bulunan üyeleri bir araya getiren Yöneticiler, ayn› gün akﬂam
iﬂyerinden ayr›ld›lar.

TARIM-‹ﬁ Genel Baﬂkan› Bedrettin Kaykaç, Genel Mali
Sekreter Ziya Elmas ile Genel E¤itim ve Araﬂt›rma Sekreteri
Mustafa Çardakc› 20-22 Eylül 2004 tarihlerinde Muﬂ ﬁube faaliyet alan›nda bulunan Muﬂ, Van, Hakkari, I¤d›r ‹l’lerindeki
iﬂyerlerini ziyaret etti.
ﬁube Baﬂkan› Beﬂir Iﬂ›k ile birlikte gerçekleﬂen iﬂyeri gezilerine 20 Eylül 2004 Pazartesi günü Muﬂ Tar›m ‹l Müdürlü¤ü iﬂyeri ile baﬂland›. ‹lk olarak ‹l Müdürü Abdurrahim Özaslan’› ziyaret eden Yöneticeler, daha sonra üyelerle bir araya
geldiler. Saat 10.00’da El Sanatlar› Müdürlü¤ü’ne geçen Yöneticiler, burada da iﬂyeri Müdürü Lütfü Iﬂ›k ile görüﬂtükten
sonra üyelerle bir toplant› yapt›lar. Alpaslan Tar›m ‹ﬂletmesi
Müdürlü¤ü iﬂyerinde de, Müdür Cuma Gürdal ve Müdür Muavini Sinan Koca ziyaret edildi ve üyelerle beraber ö¤len yeme¤i yenilerek, bir toplant› gerçekleﬂtirildi.
Ayn› gün Bitlis’e geçen Yöneticiler, Bitlis Tar›m ‹l Müdürü
Hidayet Aktaﬂ’› ziyaret edip, üyelerle bir toplant› yaparak,
Van’a geçtiler.
21 Eylül 2004 Sal› günü sabah Van Tar›m ‹l Müdür Muavini Dr. Adnan Yaviç’i ziyaretle baﬂlayan iﬂyeri gezisi, Van Ziraat Okulu, daha sonra da Hakkari’ye geçilerek, Hakkari Tar›m ‹l Müdür Muavini ﬁevket Kurt’u ziyaret ve üyelerle yap›lan toplant›larla tamamland›.
Çarﬂamba günü I¤d›r’a geçen TARIM-‹ﬁ Yöneticileri, Tar›m ‹l Müdürü Mehmet K›skaç’› ziyaret ederek, üyelerle bir
araya geldiler. Kaz›m Karabekir Tar›m ‹ﬂletmesi iﬂyerinde
de, Müdür Vekili ‹smail Aklan ile görüﬂen Yöneticiler, ö¤le yeme¤ini üyelerle birlikte yedikten sonra bir toplant› yaparak,
Kars’a geçtiler.
Muﬂ ﬁube faaliyet alan› iﬂyeri gezisi Kars Tar›m ‹l Müdürlü¤ü ziyareti ve üyelerle yap›lan toplant› ile tamamland›.
TARIM-‹ﬁ Genel Baﬂkan› Bedrettin Kaykaç ve Genel Ma-

ERZ‹NCAN ﬁUBE
li Sekreter Ziya Elmas 22-27 Eylül 2004 tarihlerinde Erzincan
ﬁube faaliyet alan›nda bulunan Kars, Ardahan, Erzurum,
Bayburt, Gümüﬂhane ve Erzincan ‹llerindeki iﬂyerlerini ziyaret etti.
ﬁube Baﬂkan› Bekir ﬁevki Y›lmaz ile birlikte gerçekleﬂen iﬂyeri gezilerine 22 Eylül 2004 Çarﬂamba günü Kars’dan baﬂland›. Kars Tar›m ‹l Müdürlü¤ü iﬂyerine gelen Yöneticiler, ‹l Müdürünü ziyaretin ard›ndan, ‹l Müdürlü¤ü ve ‹l Kontrol Lab. Müdürlü¤ü iﬂyerlerindeki üyelerle müﬂterek toplant› yapt›lar.

Tar›m-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Bedrettin Kaykaç ve
Yönetim Kurulu Üyeleri gittikleri bölgelerde
yo¤un ilgiyle karﬂ›land›.

Ayn› gün akﬂam üzeri Ardahan’a geçen Yöneticiler, Ardahan Tar›m ‹l Müdürlü¤ü’ne geldiler. ‹ﬂyeri
Müdürünü ziyaretin ard›ndan da, Ar›c›l›k Araﬂt›rma
Enstitüsü Müdürlü¤ü çal›ﬂanlar› ile ‹ﬂyeri Müdürlerinin de kat›l›m›yla, yemekli bir toplant› gerçekleﬂtirildi.
Yeme¤in ard›ndan da, her iki iﬂyerinde çal›ﬂan üyelerle toplant›ya devam edildi.
Perﬂembe günü Erzurum’a geçildi. Sabah ilk olarak Erzurum Veteriner Kontrol Araﬂt›rma Enstitüsü Müdürü ziyaret edildi. Saat 10.00’da kahvalt›l› toplant› yap›ld›. Saat 11.30’da Erzurum Tar›m ‹l Müdürlü¤ü’ne geçilerek, iﬂyeri müdürü makam›nda ziyaret
edildi.Saat 12.00’de ise üyelerle birlikte yemek yenildi
ve ard›ndan toplant› yap›ld›. Ö¤lenden sonra Do¤u
Anadolu Tar›msal Araﬂt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü’ne gidilerek, Enstitü müdür ve Müdür Yard›mc›s›
ziyaret edildi. Daha sonra bu iﬂyerinde çal›ﬂan üyelerle bir araya gelinerek bir toplant› yap›ld›. Akﬂam ise,
Erzurum Evleri’nde iﬂyeri müdürleri ve sendika temsilcilerinin kat›ld›¤› yemek düzenlendi.
Teﬂkilat gezisine, 24 Eylül 2004 Cuma günü Bayburt’ta Tar›m ‹l Müdürlü¤ü iﬂyeri ile devam edildi.
Burada da, ‹l Müdürü ziyaret edilerek, üyelerle bir araya gelindi.
Bayburt’tan Gümüﬂhane’ye geçen Yöneticiler,
Tar›m ‹l Müdürü ve Müdür Muavinini makamlar›nda
ziyaretin ard›ndan, üyelerle topluca ö¤le yeme¤i yiyerek bir toplant› gerçekleﬂtirdiler.
Ayn› gün 15.30’da Erzincan’da olan Yöneticiler,
Zirai Üretim ‹ﬂletmesi, Tar›m Meslek Lisesi ve Bahçe Kültürleri Arﬂ. Enst. Müdürlerini makamlar›nda
ayr› ayr› ziyaret ederek, her iﬂyerinde üyelerle toplant› yapt›.
25 Eylül 2004 Cumartesi günü de Erzincan’›n
Üzümlü ‹lçesi iﬂyerinde çal›ﬂan üyelerle birlikte
Üzüm Festivali’ne de kat›lan Yöneticiler, daha sonra
üzüm ba¤lar›nda piknik yapt›lar.
Pazar günü Erzincan Merkez ‹lçeye ba¤l› Girvelek ﬁelalesi gezilip, yöresel yemekler yenilmesinin ard›ndan,ﬁube binas›nda, ﬁube Yönetici ve ‹ﬂyeri Temsilcileriyle sohbet toplant›s› düzenlendi.
Erzincan ﬁube faaliyet alan› iﬂyeri gezisi Erzincan
Tar›m ‹l Müdür Yard›mc›s›n› makam›nda ziyaret, daha sonra ‹l Müdürlü¤ü ve ‹l Kontrol Lab. Müdürlü¤ü iﬂyerinde çal›ﬂan üyelerle ö¤len yeme¤i ve müﬂterek toplant› ile sona erdi.

AMASYA ﬁUBE
TARIM-‹ﬁ Genel Baﬂkan› Bedrettin Kaykaç, Genel Mali Sekreter Ziya Elmas ile Genel E¤itim ve
Araﬂt›rma Sekreteri Mustafa Çardakc› 28-30 Eylül
2004 tarihlerinde Amasya ﬁube faaliyet alan›nda bulunan Sivas, Tokat, Amasya ve Çorum ‹llerindeki iﬂyerlerini ziyaret etti.
ﬁube Baﬂkan› Hüseyin Karga ile birlikte gerçekleﬂen iﬂyeri gezilerine 28 Eylül 2004 Sal› günü Sivas
Tar›m ‹l Müdürlü¤ü iﬂyeri ile baﬂland›. ‹lk olarak ‹l
Müdürü Özkan Kayacan’› ziyaret eden Yöneticeler,
daha sonra üyelerle bir araya geldiler.
Saat 11.00’de Ulaﬂ Tar›m ‹ﬂletmesi Müdürlü¤ü’ne geçen Yöneticiler, burada da ‹ﬂletme Müdürü
Cevat Genç ile görüﬂtükten sonra, ö¤le yeme¤inde
üyelerle birlikte yemek yiyerek bir toplant› yapt›lar.
Ayn› gün Tokat’a geçen Yöneticiler, Tar›m ‹l Müdürlü¤ü iﬂyerinde haz›r bulunan üyelerle bir araya geldi.
29 Eylül 2004 Çarﬂamba günü Amasya’da sabah
08.30’da Tar›m ‹l Müdür Muavini Rumi ﬁengör’ü ziyaretle baﬂlayan iﬂyeri gezisi, ayn› gün saat 11.00’de
Gökhöyük Tar›m ‹ﬂletmesi Müdürlü¤ü’nü ziyaret ile
sürdü. Burada da ‹ﬂletme Müdürü Ahmet Uzun ile görüﬂmenin ard›ndan, üyelerle birlikte ö¤len yeme¤i yenilerek, bir toplant› gerçekleﬂtirildi.
30 Eylül 2004 Perﬂembe günü Çorum’a geçen yöneticiler, Tar›m ‹l Müdürlü¤ü iﬂyerini ziyaret ederek,
Mali ‹ﬂler ﬁube Müdürü Ali Yi¤it ile görüﬂmenin ard›ndan, üyelerle bir araya geldiler. Toplant›n›n ard›ndan
ise üyelerle birlikte ö¤le yeme¤i yiyerek ayr›ld›lar.

BURSA ﬁUBE
Bursa ﬁube Baﬂkan› ﬁaban Tu¤’un k›z›n›n dü¤ün
törenine kat›lmak üzere 02 Ekim 2004 Sal› günü Bursa’ya giden TARIM-‹ﬁ Genel Baﬂkan› Bedrettin Kaykaç, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri; Genel
Sekreter ‹. Sabri Keskin, Genel Mali Sekreter Ziya
Elmas, Genel Teﬂkilatland›rma Sekreteri Mustafa
Demir, Genel E¤itim ve Araﬂt›rma Sekreteri Mustafa
Çardakc› ile Bursa ﬁube Baﬂkan› ﬁaban Tu¤ ve çok
say›da TARIM-‹ﬁ ﬁube Baﬂkan› ayn› gün saat
12.00’de Karacabey Tar›m ‹ﬂletmesi Müdürlü¤ü iﬂyerini ziyaret edip, burada bulunan üyelerle bir toplant› yapt›lar. Ayn› gün akﬂam da, yine dü¤ün için gelen
Çanakkale/Kumkale Tar›m ‹ﬂletmesi Müdürlü¤ü iﬂyeri çal›ﬂanlar› üyelerle bir sohbet toplant›s› yap›ld›.

Emek Platformu’nca TÜRK-‹ﬁ,
D‹SK, KESK, HAK-‹ﬁ ve BASK yöneticilerinin de kat›l›m›yla düzenlenen
eylemlerde, SSK hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl¤›’na devrini öngören yasa
tasar›s›n›n geri çekilmesi istendi.
Ankara’da Sa¤l›k Bakanl›¤› önünde
ö¤le tatilinde toplanan çal›ﬂanlar,
“SSK hastaneleri bizimdir, sat›lamaz” pankart› açarak, taleplerine iliﬂkin çeﬂitli sloganlar att›lar. Türk-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Salih K›l›ç, Köy Hizmetleri’nin kapat›lmas› ve SSK hastanelerinin devrine iliﬂkin ilk tasar›n›n da geri
çekilmesi gerekti¤ini söyledi. SSK’n›n
hizmet standard›n›n düﬂük olmad›¤›n›
vurgulayan K›l›ç, SSK’y› yönetmeye
talip olduklar›n› ve daha iyi yöneteceklerini kaydetti. D‹SK Genel Baﬂkan›
Süleyman Çelebi, “Art›k söz bitti, s›ra eylemde” diye baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda, tasar›n›n geri çekilmesini istedi.

KESK Genel Baﬂkan› Sami Evren de
SSK’nin asl›nda özelleﬂtirilmek istendi¤ini, kurumun kötü yönetilmesinden iﬂçilerin de¤il, AKP ve önceki iktidarlar›n
sorumlu oldu¤unu söyledi.
Emek Platformu üyeleri, SSK hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devredilmesi karar›n›, ‹stanbul’da da SSK
Göztepe Hastanesi’ne yapt›klar› yürüyüﬂle protesto etti. Hastane önünde
aç›klama yapan D‹SK Genel Baﬂkan
Yard›mc›s› Adnan Serdaro¤lu, SSK
hastanelerinin devredilmesinin aç›k
biçimde anayasaya, yasalara ayk›r›
oldu¤unu savundu. Adana’daki eylemde Emek Platformu ad›na aç›klama yapan Adana Tabip Odas› Baﬂkan› Dr. Osman Küçükosmano¤lu,
“AKP’nin, halk›n sa¤l›k hakk›n›
gasp etmeye çal›ﬂt›¤›n›” söyledi.
Öte yandan ‹zmir’deki eylemde
Emek Platformu’nun aç›klamas›n›n

TÜRK-‹ﬁ Yönetimi, çal›ﬂma hayat›n› ilgilendiren yasalar› masaya
yat›rmak üzere, sendika avukatlar›
ve akademisyenler ile bir araya geldi. Toplant›da, Çal›ﬂma Bakanl›¤›’n›n 2821 Say›l› Sendikalar Yasas› ve 2822 Say›l› Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi, Grev ve Lokavt Yasas›’nda
yapt›¤› düzenlemeler masaya yat›r›ld›.
Konfederasyon Genel Merkezi’nde 4 Eylül 2004 günü iﬂ hukuku
alan›nda uzman olan Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sarper Süzek ve ‹stanbul Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Polat Savaﬂ, Prof. Dr.
Savaﬂ Taﬂkent, Prof. Dr. Devrim
Ulucan, Prof. Dr. Öner Eyrenci,
Prof. Dr. Murat Demircio¤lu,

ylül ay›n›n ikinci yar›s› ile Ekim ay›n›n ilk
yar›s›nda, yaklaﬂ›k bir ay süreyle arkadaﬂlar›mla birlikte, dokuz ﬂubemizin faaliyet alan›nda bulunan iﬂyerlerini gezdik. Bir süredir merkezdeki di¤er iﬂlerimizden f›rsat bulup, teﬂkilat
gezisi yapamam›ﬂt›k. Bu k›sa süreyi en iyi ﬂekilde
de¤erlendirip, arkadaﬂlar›m›zla buluﬂup, hasret
giderdik. Gezimizde, iﬂyeri müdürlerimizi de ziyaret ederek, mahalli sorunlara iliﬂkin görüﬂmelerde
bulunduk.
Ço¤unlukla Do¤u ve Güney Do¤u Anadolu
Bölgesi’nde toplam 29 ilimizde gerçekleﬂtirdi¤imiz teﬂkilat gezilerimiz, yorucu, ancak çok keyifli
geçti. Gitti¤imiz yerlerde arkadaﬂlar›m›z›n bizlere
göstermiﬂ oldu¤u s›cak ilgi ve sevgileri gerçekten
bizleri duyguland›rd›. Onlarla buluﬂman›n, kucaklaﬂman›n mutlulu¤unu yaﬂad›k.
Bu vesileyle, iﬂyeri müdür, müdür muavini ve
amiri dostlar›m›za, teﬂkilat yöneticisi ve üye arkadaﬂlar›m›za, gezimiz s›ras›nda bizlere göstermiﬂ
oldu¤u yak›n ilgiden dolay›, bir kez daha teﬂekkür
ediyorum.
Gitti¤imiz yerlerde bizleri iﬂyerlerinde görmekten duyduklar› memnuniyeti ifade eden arkadaﬂlar›m›z, Sendikas›na ve bizlere duydu¤u güveni yap›lan toplant›larda ﬂöyle ifade ediyorlard›; “TARIM-‹ﬁ, tar›m iﬂçisine güven veriyor. Bu nedenle, iletilen sorunlar›n çözümü için gerekenDevam› Sayfa 2’de
lerin yap›laca¤›ndan eminiz”.

TÜRK-‹ﬁ’e ba¤l› sendikalar›n avukatlar› ve TÜRK-‹ﬁ Yönetim Kurulu’nun kat›l›m›yla yap›lan toplant›dan önce bir aç›klama yapan Genel
Baﬂkan Salih K›l›ç, HAK-‹ﬁ’in hükümetle olan iliﬂkilerini eleﬂtirdi.
K›l›ç, çal›ﬂma hayat›n›n içinde
bulundu¤u, sosyal ve ekonomik koﬂullar›n ciddi anlamda de¤iﬂime u¤rad›¤›, AB’yle entegre sürecinin tart›ﬂ›ld›¤› bir dönemde, sa¤l›kl› bir ﬂekilde Türkiye iﬂçi hareketinin sorunlar›na cevap verebilecek noktaya
gelmesi için, toplu iﬂ sözleﬂmeleri
konusundaki aksakl›klar›n giderilmesi gerekti¤ini söyledi. K›l›ç, toplant›dan ç›kacak görüﬂlerin TÜRK‹ﬁ Baﬂkanlar Kurulu’na altyap› oluﬂturaca¤›n› da sözlerine ekledi.

TÜRK-‹ﬁ, BAKANLI⁄IN YASALAR ‹LE ‹LG‹L‹
DÜZENLEMELER‹N‹ MASAYA YATIRDI
okunmas› s›ras›nda kamera ve foto¤raf makinelerini yere b›rakan bas›n
mensuplar›, bir önceki eylemde ç›kan

TEﬁK‹LATIMIZLA EL ELE…
E

silahl› kavgada, AA muhabiri Kenan
Çimen’in silahla yaralanmas›na tepki
gösterdiler.

Genel Baﬂkan

Bedrettin KAYKAÇ

TÜRK-‹ﬁ: “KIDEM TAZM‹NATI’NDAN ÖDÜN VERMEY‹Z”
Toplant›da, ‹stihdam›n Artt›r›lmas›, Kay›td›ﬂ› ‹ﬂçili¤in Önlenmesi ve K›dem Tazminat› Fonu görüﬂüldü.

Ankara, ‹stanbul, ‹zmir ve
Adana’da biraraya gelen
Emek Platformu üyeleri,
SSK hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devrini
öngören yasa tasar›s›n›
protesto etti.
Haberi Sayfa 8’de

‹ﬂçi SSK için meydanda
➣ “SSK Hastanelerine Sahip Ç›kma Ziyareti”, “Baﬂbakanl›¤a Siyah Çelenk koyma, TBMM’ne Yürüyüﬂ,
Grup Baﬂkan Vekillerini Ziyaret ve Bas›n Toplant›s›”,
“Üretimden Gelen Gücün Kullan›lmas›” eylemleri
sürecinde söz konusu Kanun Tasar›lar› TBMM Komisyonlar›nda görüﬂülmeye baﬂlanmas› halinde,
Türkiye genelinde bir saat süreyle ‹ﬁ BIRAKMA EYLEM‹ yap›lmas›, görüﬂmelere devam edilmesi halinde ise ülke genelinde ÜRET‹MDEN GELEN GÜCÜN
kullan›lmas› ve tasar›lar çekilene kadar devam ettirilHaberi Sayfa 8’de
mesi kararlaﬂt›r›ld›.

“Acil Eylem Plan›n›
uygulama karar› verildi”

Baﬂyaz›

Haberi Sayfa 2’de

ÇALIﬁMA MECL‹S‹ TOPLANDI
TARIM-‹ﬁ Sendikas› Web Sitesi 04 Ekim 2004 tarihinden
itibaren hizmete girdi. tarimis.org.tr adresinden girilebilen sitenin ilk aç›l›m›nda, Sendika Genel Merkez binas› yer ald›.
Anasayfa’da ise çal›ﬂma hayat›ndaki güncel geliﬂmeler ile
Sendikan›n çal›ﬂmalar›ndan görüntülü haberler ile ba¤lant›
sayfalar› s›raland›.
Web Sitesi’nde, Teﬂkilat, Bas›n-Yay›n, Hukuk, Uluslararas› ‹liﬂkiler, Önemli Bilgiler, linkler ve iletiﬂim sayfalar›
oluﬂturuldu.

BAﬁKANLAR KURULU TOPLANDI
EMEK PLATFORMU

Ankara, ‹stanbul, ‹zmir ve Adana’da biraraya
gelen Emek Platformu üyeleri, SSK hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devrini öngören
yasa tasar›s›n› protesto etti.

‹ﬂçi SSK için meydanda
Emek Platformu’nun eylem
ve uyar›lar›na ra¤men, Sosyal
Sigortalar Kurumu hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devrini
öngören kanun tasar›s› ile Köy
Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün kapat›lmas›na iliﬂkin kanun tasar›s›n›n Hükümet taraf›ndan Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne sevkedilmesi üzerine, Emek Platformu Baﬂkanlar Kurulu 2 Kas›m 2004 Sal›
günü TÜRK-‹ﬁ Genel Merkezi’nde topland›. Toplant› sonunda yay›nlanan Baﬂkanlar Kurulu
Sonuç Bildirisinde, Acil Eylem
Plan›n›n program çerçevesinde
uygulamas›na karar verildi¤i
aç›kland›. Bildiri aynen ﬂöyle:

“Emek Platformu Baﬂkanlar
Kurulu, Acil Eylem Plan›n› aﬂa¤›daki program çerçevesinde
uygulamaya karar vermiﬂtir.
1- 9 Kas›m 2004 Sal› günü
Emek Platformunu oluﬂturan
örgütlerin yöneticilerinin Ankara’ya gelmesine ve Güvenpark’ta Eylem Koordinasyon
Merkezi’nin kurulmas›na,
2- 11 Kas›m 2004 Perﬂembe günü tüm Türkiye’de SSK
Hastanelerine Sahip Ç›kma
Ziyareti yap›lmas›na,
3- 18 Kas›m 2004 Perﬂembe günü Emek Platformu bileﬂenlerinin baﬂkan ve yöneticilerinin, Baﬂbakanl›¤a Siyah Çelenk B›rakarak TBMM’ne yü-

rüyüﬂüne, TBMM Grup Baﬂkan Vekillerinin ziyaret edilerek, bas›n aç›klamas› yap›lmas›na,
4- 20 Kas›m 2004 tarihinde,

Emek Platformu bileﬂenleri, siyasi partiler ve kitle örgütlerinin
kat›l›m› ile Ankara’da Büyük
Bir Miting düzenlenmesine,
Yap›lacak olan bu eylemler

“SSK Hastanelerine Sahip Ç›kma
Ziyareti”, “Baﬂbakanl›¤a Siyah Çelenk koyma, TBMM’ne Yürüyüﬂ, Grup Baﬂkan Vekillerini Ziyaret ve Bas›n Toplant›s›”, “Üretimden Gelen Gücün Kullan›lmas›” eylemleri sürecinde
söz konusu Kanun Tasar›lar› TBMM Komisyonlar›nda görüﬂülmeye baﬂlanmas› halinde, Türkiye genelinde bir saat süreyle ‹ﬁ BIRAKMA
EYLEM‹ yap›lmas›, görüﬂmelere devam edilmesi halinde ise ülke genelinde ÜRET‹MDEN GELEN GÜCÜN kullan›lmas› ve tasar›lar çekilene
kadar devam ettirilmesi kararlaﬂt›r›ld›.

tarimis.org.tr
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sürecinde söz konusu Kanun
Tasar›lar›n›n TBMM Komisyonlar›nda görüﬂülmeye baﬂlanmas› halinde Türkiye genelinde bir saat süreyle ‹ﬂ B›rakma Eylemi yap›lmas›na,
Görüﬂmelere devam edilmesi halinde ise ülke genelinde
ÜRET‹MDEN GELEN GÜCÜN
kullan›lmas›na ve tasar›lar geri
çekilene kadar devam etmesine iliﬂkin eylemlerin planlanmas› ve uygulanmas› için Emek
Platformu bileﬂenlerinin kendi
Baﬂkanlar Kurullar›n›n ola¤anüstü toplanmas›na ve ard›ndan da Emek Platformu Baﬂkanlar Kurulu’nun toplanmas›na karar verilmiﬂtir.”

Yöneticiler, Diyarbak›r, Ceylanp›nar, Muﬂ, Erzincan, Amasya, Bursa, Antalya, ‹zmir ve Dalaman
ﬂube bölgelerindeki iﬂyerlerini ziyaret etti.

✔

Tar›m-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Bedrettin Kaykaç ve
Yönetim Kurulu Üyeleri gittikleri bölgelerde
Haberi Sayfa 4-5-6’da
yo¤un ilgiyle karﬂ›land›.

TARIM-‹ﬁ WEB S‹TES‹ H‹ZMETE G‹RD‹
TARIM-‹ﬁ SEND‹KASI
Yönetim Kurulu
Teﬂkilat›m›z›n ve tüm üyelerimizin aileleriyle birlikte, Ramazan-› ﬁerifini tebrik eder, Mübarek Ramazan Bayramlar›n› kutlar, Yüce Allah’tan bütün
insanl›¤a hay›rlar getirmesi dile¤iyle, sa¤l›kl› ve
mutlu günler temenni eder, sayg›lar sunar›z.

TARIM-‹ﬁ YÖNET‹C‹LER‹ TEﬁK‹LATI GEZD‹

“Acil Eylem Plan›n› uygulama karar› verildi”

AYLIK YAYIN ORGANI • KASIM 2004 / SAYI: 29

EMEK PLATFORMU BAﬁKANLAR KURULU TOPLANDI
TARIM - ‹ﬁ

KASIM 2004 / SAYI: 29
KASIM 2004 / SAYI: 29

KASIM 2004 / SAYI: 29
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TARIM-‹ﬁ YÖNET‹C‹LER‹ TEﬁK‹LATI GEZD‹
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Yöneticiler, Diyarbak›r, Ceylanp›nar, Muﬂ, Erzincan, Amasya, Bursa, Antalya, ‹zmir ve Dalaman
ﬂube bölgelerindeki iﬂyerlerini ziyaret etti.

D‹YARBAKIR ﬁUBE
TARIM-‹ﬁ Genel Baﬂkan› Bedrettin Kaykaç, Genel Mali
Sekreter Ziya Elmas ile Genel E¤itim ve Araﬂt›rma Sekreteri
Mustafa Çardakc› 14-16 Eylül 2004 tarihlerinde Diyarbak›r
ﬁube faaliyet alan›nda bulunan Diyarbak›r, Batman, Siirt,
ﬁ›rnak ve Mardin ‹llerindeki iﬂyerlerini ziyaret etti.
ﬁube Baﬂkan› Nevaf Uçar ile birlikte gerçekleﬂen iﬂyeri gezilerine 14 Eylül 2004 Sal› günü Diyarbak›r’dan baﬂland› ve
s›ras›yla; ‹l Kontrol Laboratuar› Müdürlü¤ü, Zirai Mücadele
Araﬂt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü, Tar›m ‹l Müdürlü¤ü ve
Güneydo¤u Tar›msal Araﬂt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü iﬂyerleri ziyaret edildi.
‹ﬂyeri gezisinin ikinci günü, Batman Tar›m ‹l Müdürlü¤ü,
Siirt Tar›m ‹l Müdürlü¤ü ve ﬁ›rnak Tar›m ‹l Müdürlü¤ü iﬂyerleri ziyaret eden Yöneticiler, akﬂam Mardin’e geçtiler.
Mardin Akarsu Belediye Baﬂkan› Zeyni Aydeniz taraf›ndan TARIM-‹ﬁ Genel Baﬂkan› Bedrettin Kaykaç ve Merkez
Yönetim Kurulu Üyeleri onuruna, akﬂam yeme¤i verildi.
Ertesi günü ilk olarak Mardin Valisi Temel Çoçaklar makam›nda ziyaret edildi.Daha sonra Mardin Tar›m ‹l Müdürlü¤ü’ne geçen Yöneticiler, üyelerle bir toplant› yapt›.
ﬁube Baﬂkan› Uçar, iﬂyeri gezilerinin çok olumlu geçti¤ini
belirterek, TARIM-‹ﬁ tarihinde ilk defa bir Genel Baﬂkan ile beraberinde merkez yöneticilerinin bölgeyi ziyaret etmelerinin,
bütün üyeleri sevince bo¤du¤unu bildirdi.

CEYLANPINAR ﬁUBE
TARIM-‹ﬁ Genel Baﬂkan› Bedrettin Kaykaç, Genel Mali
Sekreter Ziya Elmas ile Genel E¤itim ve Araﬂt›rma Sekreteri
Mustafa Çardakc› 17-19 Eylül 2004 tarihlerinde Ceylanp›nar
ﬁube faaliyet alan›nda bulunan iﬂyerlerini ziyaret etti.
ﬁube Baﬂkan› Hasan Ergün ile birlikte gerçekleﬂen iﬂyeri
gezilerine 17 Eylül 2004 Cuma günü Ceylanp›nar Tar›m ‹ﬂletmesi Müdürlü¤ü Beyazkule ‹ﬂletme Amirli¤i iﬂyeri ile baﬂland›. Yemekhanede üyelerle bir araya gelen TARIM-‹ﬁ Genel
Baﬂkan› ve Merkez Yöneticileri, daha sonra ‹ﬂletme Müdürü
Davut Akdeniz’i ziyaret ettiler.
Ertesi gün sabah 07.00’de Merkez iﬂletme Amirli¤i Yemekhanesi’nde, üyelerle birlikte olan Yöneticiler, ayn› gün Gümüﬂsuyu ‹ﬂletme Amirli¤i iﬂyerine geçtiler. Burada da, ‹ﬂletme Amiri’ni ziyaretin ard›ndan, üyelerle birlikte yemek yiyerek,
bir toplant› gerçekleﬂtirildi. Ö¤lenden sonra Gökçay›r Sulu Ziraat ‹ﬂletmesi ziyaret edildi. Akﬂam saatlerinde bu iﬂletmede
bulunan üyeleri bir araya getiren Yöneticiler, ayn› gün akﬂam
iﬂyerinden ayr›ld›lar.

✔

MUﬁ ﬁUBE
TARIM-‹ﬁ Genel Baﬂkan› Bedrettin Kaykaç, Genel Mali
Sekreter Ziya Elmas ile Genel E¤itim ve Araﬂt›rma Sekreteri
Mustafa Çardakc› 20-22 Eylül 2004 tarihlerinde Muﬂ ﬁube faaliyet alan›nda bulunan Muﬂ, Van, Hakkari, I¤d›r ‹l’lerindeki
iﬂyerlerini ziyaret etti.
ﬁube Baﬂkan› Beﬂir Iﬂ›k ile birlikte gerçekleﬂen iﬂyeri gezilerine 20 Eylül 2004 Pazartesi günü Muﬂ Tar›m ‹l Müdürlü¤ü iﬂyeri ile baﬂland›. ‹lk olarak ‹l Müdürü Abdurrahim Özaslan’› ziyaret eden Yöneticeler, daha sonra üyelerle bir araya
geldiler. Saat 10.00’da El Sanatlar› Müdürlü¤ü’ne geçen Yöneticiler, burada da iﬂyeri Müdürü Lütfü Iﬂ›k ile görüﬂtükten
sonra üyelerle bir toplant› yapt›lar. Alpaslan Tar›m ‹ﬂletmesi
Müdürlü¤ü iﬂyerinde de, Müdür Cuma Gürdal ve Müdür Muavini Sinan Koca ziyaret edildi ve üyelerle beraber ö¤len yeme¤i yenilerek, bir toplant› gerçekleﬂtirildi.
Ayn› gün Bitlis’e geçen Yöneticiler, Bitlis Tar›m ‹l Müdürü
Hidayet Aktaﬂ’› ziyaret edip, üyelerle bir toplant› yaparak,
Van’a geçtiler.
21 Eylül 2004 Sal› günü sabah Van Tar›m ‹l Müdür Muavini Dr. Adnan Yaviç’i ziyaretle baﬂlayan iﬂyeri gezisi, Van Ziraat Okulu, daha sonra da Hakkari’ye geçilerek, Hakkari Tar›m ‹l Müdür Muavini ﬁevket Kurt’u ziyaret ve üyelerle yap›lan toplant›larla tamamland›.
Çarﬂamba günü I¤d›r’a geçen TARIM-‹ﬁ Yöneticileri, Tar›m ‹l Müdürü Mehmet K›skaç’› ziyaret ederek, üyelerle bir
araya geldiler. Kaz›m Karabekir Tar›m ‹ﬂletmesi iﬂyerinde
de, Müdür Vekili ‹smail Aklan ile görüﬂen Yöneticiler, ö¤le yeme¤ini üyelerle birlikte yedikten sonra bir toplant› yaparak,
Kars’a geçtiler.
Muﬂ ﬁube faaliyet alan› iﬂyeri gezisi Kars Tar›m ‹l Müdürlü¤ü ziyareti ve üyelerle yap›lan toplant› ile tamamland›.
TARIM-‹ﬁ Genel Baﬂkan› Bedrettin Kaykaç ve Genel Ma-

ERZ‹NCAN ﬁUBE
li Sekreter Ziya Elmas 22-27 Eylül 2004 tarihlerinde Erzincan
ﬁube faaliyet alan›nda bulunan Kars, Ardahan, Erzurum,
Bayburt, Gümüﬂhane ve Erzincan ‹llerindeki iﬂyerlerini ziyaret etti.
ﬁube Baﬂkan› Bekir ﬁevki Y›lmaz ile birlikte gerçekleﬂen iﬂyeri gezilerine 22 Eylül 2004 Çarﬂamba günü Kars’dan baﬂland›. Kars Tar›m ‹l Müdürlü¤ü iﬂyerine gelen Yöneticiler, ‹l Müdürünü ziyaretin ard›ndan, ‹l Müdürlü¤ü ve ‹l Kontrol Lab. Müdürlü¤ü iﬂyerlerindeki üyelerle müﬂterek toplant› yapt›lar.
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Tar›m-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Bedrettin Kaykaç ve
Yönetim Kurulu Üyeleri gittikleri bölgelerde
yo¤un ilgiyle karﬂ›land›.

Ayn› gün akﬂam üzeri Ardahan’a geçen Yöneticiler, Ardahan Tar›m ‹l Müdürlü¤ü’ne geldiler. ‹ﬂyeri
Müdürünü ziyaretin ard›ndan da, Ar›c›l›k Araﬂt›rma
Enstitüsü Müdürlü¤ü çal›ﬂanlar› ile ‹ﬂyeri Müdürlerinin de kat›l›m›yla, yemekli bir toplant› gerçekleﬂtirildi.
Yeme¤in ard›ndan da, her iki iﬂyerinde çal›ﬂan üyelerle toplant›ya devam edildi.
Perﬂembe günü Erzurum’a geçildi. Sabah ilk olarak Erzurum Veteriner Kontrol Araﬂt›rma Enstitüsü Müdürü ziyaret edildi. Saat 10.00’da kahvalt›l› toplant› yap›ld›. Saat 11.30’da Erzurum Tar›m ‹l Müdürlü¤ü’ne geçilerek, iﬂyeri müdürü makam›nda ziyaret
edildi.Saat 12.00’de ise üyelerle birlikte yemek yenildi
ve ard›ndan toplant› yap›ld›. Ö¤lenden sonra Do¤u
Anadolu Tar›msal Araﬂt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü’ne gidilerek, Enstitü müdür ve Müdür Yard›mc›s›
ziyaret edildi. Daha sonra bu iﬂyerinde çal›ﬂan üyelerle bir araya gelinerek bir toplant› yap›ld›. Akﬂam ise,
Erzurum Evleri’nde iﬂyeri müdürleri ve sendika temsilcilerinin kat›ld›¤› yemek düzenlendi.
Teﬂkilat gezisine, 24 Eylül 2004 Cuma günü Bayburt’ta Tar›m ‹l Müdürlü¤ü iﬂyeri ile devam edildi.
Burada da, ‹l Müdürü ziyaret edilerek, üyelerle bir araya gelindi.
Bayburt’tan Gümüﬂhane’ye geçen Yöneticiler,
Tar›m ‹l Müdürü ve Müdür Muavinini makamlar›nda
ziyaretin ard›ndan, üyelerle topluca ö¤le yeme¤i yiyerek bir toplant› gerçekleﬂtirdiler.
Ayn› gün 15.30’da Erzincan’da olan Yöneticiler,
Zirai Üretim ‹ﬂletmesi, Tar›m Meslek Lisesi ve Bahçe Kültürleri Arﬂ. Enst. Müdürlerini makamlar›nda
ayr› ayr› ziyaret ederek, her iﬂyerinde üyelerle toplant› yapt›.
25 Eylül 2004 Cumartesi günü de Erzincan’›n
Üzümlü ‹lçesi iﬂyerinde çal›ﬂan üyelerle birlikte
Üzüm Festivali’ne de kat›lan Yöneticiler, daha sonra
üzüm ba¤lar›nda piknik yapt›lar.
Pazar günü Erzincan Merkez ‹lçeye ba¤l› Girvelek ﬁelalesi gezilip, yöresel yemekler yenilmesinin ard›ndan,ﬁube binas›nda, ﬁube Yönetici ve ‹ﬂyeri Temsilcileriyle sohbet toplant›s› düzenlendi.
Erzincan ﬁube faaliyet alan› iﬂyeri gezisi Erzincan
Tar›m ‹l Müdür Yard›mc›s›n› makam›nda ziyaret, daha sonra ‹l Müdürlü¤ü ve ‹l Kontrol Lab. Müdürlü¤ü iﬂyerinde çal›ﬂan üyelerle ö¤len yeme¤i ve müﬂterek toplant› ile sona erdi.

AMASYA ﬁUBE
TARIM-‹ﬁ Genel Baﬂkan› Bedrettin Kaykaç, Genel Mali Sekreter Ziya Elmas ile Genel E¤itim ve
Araﬂt›rma Sekreteri Mustafa Çardakc› 28-30 Eylül
2004 tarihlerinde Amasya ﬁube faaliyet alan›nda bulunan Sivas, Tokat, Amasya ve Çorum ‹llerindeki iﬂyerlerini ziyaret etti.
ﬁube Baﬂkan› Hüseyin Karga ile birlikte gerçekleﬂen iﬂyeri gezilerine 28 Eylül 2004 Sal› günü Sivas
Tar›m ‹l Müdürlü¤ü iﬂyeri ile baﬂland›. ‹lk olarak ‹l
Müdürü Özkan Kayacan’› ziyaret eden Yöneticeler,
daha sonra üyelerle bir araya geldiler.
Saat 11.00’de Ulaﬂ Tar›m ‹ﬂletmesi Müdürlü¤ü’ne geçen Yöneticiler, burada da ‹ﬂletme Müdürü
Cevat Genç ile görüﬂtükten sonra, ö¤le yeme¤inde
üyelerle birlikte yemek yiyerek bir toplant› yapt›lar.
Ayn› gün Tokat’a geçen Yöneticiler, Tar›m ‹l Müdürlü¤ü iﬂyerinde haz›r bulunan üyelerle bir araya geldi.
29 Eylül 2004 Çarﬂamba günü Amasya’da sabah
08.30’da Tar›m ‹l Müdür Muavini Rumi ﬁengör’ü ziyaretle baﬂlayan iﬂyeri gezisi, ayn› gün saat 11.00’de
Gökhöyük Tar›m ‹ﬂletmesi Müdürlü¤ü’nü ziyaret ile
sürdü. Burada da ‹ﬂletme Müdürü Ahmet Uzun ile görüﬂmenin ard›ndan, üyelerle birlikte ö¤len yeme¤i yenilerek, bir toplant› gerçekleﬂtirildi.
30 Eylül 2004 Perﬂembe günü Çorum’a geçen yöneticiler, Tar›m ‹l Müdürlü¤ü iﬂyerini ziyaret ederek,
Mali ‹ﬂler ﬁube Müdürü Ali Yi¤it ile görüﬂmenin ard›ndan, üyelerle bir araya geldiler. Toplant›n›n ard›ndan
ise üyelerle birlikte ö¤le yeme¤i yiyerek ayr›ld›lar.

BURSA ﬁUBE
Bursa ﬁube Baﬂkan› ﬁaban Tu¤’un k›z›n›n dü¤ün
törenine kat›lmak üzere 02 Ekim 2004 Sal› günü Bursa’ya giden TARIM-‹ﬁ Genel Baﬂkan› Bedrettin Kaykaç, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri; Genel
Sekreter ‹. Sabri Keskin, Genel Mali Sekreter Ziya
Elmas, Genel Teﬂkilatland›rma Sekreteri Mustafa
Demir, Genel E¤itim ve Araﬂt›rma Sekreteri Mustafa
Çardakc› ile Bursa ﬁube Baﬂkan› ﬁaban Tu¤ ve çok
say›da TARIM-‹ﬁ ﬁube Baﬂkan› ayn› gün saat
12.00’de Karacabey Tar›m ‹ﬂletmesi Müdürlü¤ü iﬂyerini ziyaret edip, burada bulunan üyelerle bir toplant› yapt›lar. Ayn› gün akﬂam da, yine dü¤ün için gelen
Çanakkale/Kumkale Tar›m ‹ﬂletmesi Müdürlü¤ü iﬂyeri çal›ﬂanlar› üyelerle bir sohbet toplant›s› yap›ld›.
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TARIM-‹ﬁ Genel Sekreteri ‹. Sabri Keskin ve Genel Mali Sekreter Ziya Elmas,
07-08 Ekim 2004 tarihlerinde Dalaman ﬁube faaliyet alan›nda bulunan iﬂyerlerini ziyaret etti.
Dalaman ﬁube Baﬂkan› ﬁükrü Elmas
ile birlikte gerçekleﬂen iﬂyeri gezisi; Dalaman Tar›m ‹ﬂletmesi Müdürlü¤ü, Mu¤la
Tar›m ‹l Müdürlü¤ü, Dalko Dalyan Su
Ürünleri Kooperatifi ve ‹lçe Tar›m Müdürlükleri iﬂyerleri ziyaret edilerek gerçekleﬂti.
Ziyaretlerde iﬂyeri Müdürleri ile görüﬂüldü
ve üyelerle toplant›lar düzenlendi.

DALAMAN ﬁUBE
TARIM-‹ﬁ Genel Sekreteri ‹. Sabri Keskin ve Genel Mali Sekreter Ziya Elmas,
04-07 Ekim 2004 tarihlerinde ‹zmir ﬁube
faaliyet alan›nda bulunan ‹zmir, Manisa,
Ayd›n ve Denizli ‹llerindeki iﬂyerlerini ziyaret etti.
‹zmir ﬁube Baﬂkan› Mehmet Gökkaya
ile birlikte gerçekleﬂen iﬂyeri gezisi, Manisa’dan baﬂlad›. Manisa Tar›m ‹l Müdürlü¤ü, Beydere Tohum Sertifikasyon Test
Müdürlü¤ü, Ba¤c›l›k Araﬂt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü ve Tavuk Hastal›klar›
Araﬂt›rma, Aﬂ› Üretme Enstitüsü Müdürlü¤ü iﬂyerleri ziyaret edilerek iﬂyeri Müdürleri ile görüﬂüldü, üyelerle toplant›lar düzenlendi.
Gezinin ikinci günü, ‹zmir’deki iﬂyerlerini
ziyaret eden TARIM-‹ﬁ Yöneticileri, ‹zmir
Tar›m ‹l Müdürlü¤ü, Zeytincilik Araﬂt›rma
Enstitüsü Müdürlü¤ü, ‹l Kontrol Laboratuar› Müdürlü¤ü’nde çal›ﬂan üyelerle, ‹zmir Tar›m ‹l Müdürlü¤ü Toplant› Salonu’nda bir araya geldiler. Daha sonra Zirai
Mücadele Araﬂt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü ve Veteriner Kontrol Araﬂt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü iﬂyerleri ziyaret edilerek,
üyelerle görüﬂmeler gerçekleﬂtirildi. ‹zmir iﬂyerlerinde yap›lan iﬂyeri ziyaretlerine, ﬁube
Yönetim Kurulu Üyeleri de iﬂtirak etti.
06 Ekim 2004 Çarﬂamba günü, Ayd›n
Tar›m ‹l Müdürlü¤ü, Erbeyli ‹ncir Araﬂt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü, Nazilli Pamuk Araﬂt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü ve
Denizli Tar›m ‹l Müdürlü¤ü ‹ﬂyerleri ziyaret edildi.

‹ZM‹R ﬁUBE
TARIM-‹ﬁ Genel Baﬂkan› Bedrettin
Kaykaç, Genel E¤itim ve Araﬂt›rma Sekreteri Mustafa Çardakc› ile 04-05 Ekim 2004
tarihlerinde Antalya ﬁube faaliyet alan›nda bulunan Antalya, Isparta ve Burdur
‹llerindeki iﬂyerlerini ziyaret etti.
ﬁube Baﬂkan› Mehmet Çelimli ile birlikte gerçekleﬂen iﬂyeri gezilerine 04 Ekim
2004 Perﬂembe günü Antalya’dan baﬂland› ve s›ras›yla; Boztepe Tar›m ‹ﬂletmesi
Müdürlü¤ü, Kepez Su Ürünleri Müdürlü¤ü, Bat› Akdeniz Tar›msal Araﬂt›rma
Enstitüsü Müdürlü¤ü iﬂyerleri ziyaret
edildi.
05 Ekim Cuma, Antalya ﬁube faaliyet
alan› iﬂyeri gezisinin ikinci günü ise; Antalya Tar›m ‹l Müdürlü¤ü, Isparta Tar›m ‹l
Müdürlü¤ü ve Burdur Tar›m ‹l Müdürlü¤ü iﬂyerlerini ziyaret eden Yöneticiler, gezilerinde iﬂyeri müdürleri ile görüﬂüp, üyelerle toplant›lar yapt›lar.

Kamu Yönetiminin Temel ‹lkeleri ve Yeniden Yap›land›r›lmas› Hakk›nda Kanun’un (5227 say›l› Kanun) baz›
maddelerinin Cumhurbaﬂkan› Say›n Ahmet Necdet Sezer taraf›ndan yeniden görüﬂülmek üzere Meclis’e iade
edilmesinin ard›ndan, AKP hükümeti bu yasay› bütünüyle tekrar gündeme almak yerine parça parça yasalaﬂt›rma yolunu seçti. 21 Ekim 2004 günü Meclis’e gönderilen
Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün kapat›lmas›na iliﬂkin yasa tasar›s› bu yönde at›lan ilk ad›m oldu. 5227 say›l› yasan›n Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün kald›r›lmas›n› düzenleyen Geçici 2. maddesi Cumhurbaﬂkan›’n›n yeniden görüﬂülmesini istedi¤i maddeler aras›nda
yer almam›ﬂt›.
5227 say›l› yasadaki düzenlemeyi aynen getiren tasar›, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün kald›r›lmas›n›,
görev ve yetkilerinin ‹stanbul ve Kocaeli illerinde büyükﬂehir belediyelerine, di¤er illerde il özel idarelerine devredilmesini öngörmektedir. Taﬂra teﬂkilat›n›n bütün araç,
gereç, bina, ödenek ve personeli de yine ayn› ﬂekilde
devredilirken, merkez teﬂkilat› ile ulusal veya bölgesel
düzeyde faaliyet gösteren araﬂt›rma enstitüleri ve Tar›msal Hidroloji Araﬂt›rma ve E¤itim Merkezi Müdürlü¤ü, Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›’na aktar›lmaktad›r. Tasar› yasalaﬂ›rsa, devir iﬂlemlerinin 1 y›l içinde tamamlanmas›
gerekecektir.
Bugün Köy Hizmetleri için Meclis’e sunulan tasar›y›,
yar›n tek tek baz› Bakanl›klar›n taﬂra teﬂkilatlar›n›n devriyle ilgili tasar›lar izleyebilir. Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›
taﬂra teﬂkilat› (ulusal ve bölgesel düzeyde faaliyet gösteren araﬂt›rma enstitüleri ve laboratuvarlar hariç) da bu
tehlikeyle karﬂ› karﬂ›yad›r.
Asl›nda Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤› taﬂra teﬂkilat›n›n
baz› birimlerini kapatma ve kiralama çal›ﬂmas› bir süredir
devam etmektedir. 18 May›s 2002 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan “Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›na tahsisli olan baz› yerler ile Hazineye ait tar›m arazilerinin müteﬂebbislere tahsisinde ve de¤erlendirilmesinde uygulanacak esas ve usullere iliﬂkin tebli¤” çerçevesinde yürütülen özel sektöre kiralama iﬂlemlerinde arzu edilen h›za
ulaﬂ›lamam›ﬂ olsa gerek ki, 25 Eylül 2003 ve 28 ﬁubat
2004 tarihlerinde tebli¤de yap›lan de¤iﬂiklikle, tar›m arazilerinin kiralanmas› önemli ölçüde kolaylaﬂt›r›ld›.
25 Eylül 2003 tarihli tebli¤ ile, taﬂ›nmaz mal›n harca
esas de¤erinin % 2’si olarak belirlenmiﬂ olan ön izin bedeli, en az % 0,5 (bindebeﬂ)’e düﬂürüldü; proje maliyet
bedelinin en az % 2’si olan kira bedeli ise en az % 0,25
(binde yirmibeﬂ)’e indirildi. 28 ﬁubat 2004 tarihli tebli¤ ile,
kiralamaya konu taﬂ›nmaz mal›n üzerinde gerçekleﬂtirilen tesis iﬂletmeye geçtikten sonra elde edece¤i y›ll›k
toplam has›lattan Hazine’ye ödenmesi gereken pay %2%4’ten % 1’e; irtifak hakk›na konu olan taﬂ›nmaz için öngörülen ödeme %1-%3’ten % 1’e; kalk›nmada öncelikli
yörelerde kiralanan ya da irtifak hakk› tesis edilen yerlerde ise % 0,5’e düﬂürüldü. Ayn› tebli¤ ile, tar›m arazilerini
kiralayanlar›n, iﬂletme has›lat›ndan Hazine’ye ödeyecekleri pay›n % 20’sine kadar olan bir bölümünü o yöredeki
tar›m teﬂkilat›n›n döner sermaye iﬂletmesine hizmet (denetim, geliﬂtirme, e¤itim, gözetim hizmetleri) bedeli olarak ödemesi zorunlulu¤u da kald›r›ld›.
Kiralama koﬂullar›n›n hafifletilmesinin ard›ndan, daha
önce birbiri ard› s›ra Bakanlar Kurulu kararlar›yla kapat›lan Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤› Üretme ‹stasyonlar› özel
kiﬂilere ve ﬂirketlere kiralanmaya baﬂland›. 37 Üretme ‹stasyonunun 31’i kapat›ld›. Kapat›lanlar›n 12’si kiraland›;
7’sinin kiralanma iﬂlemleri ise son aﬂamadad›r.
Üretme ‹stasyonlar›nda yaﬂanan süreç ﬂimdi de
Araﬂt›rma Enstitüleri’nde baﬂlad›. Baz› Araﬂt›rma Enstitüleri birleﬂtirilirken, baz›lar› Bakanlar Kurulu karar›yla
kapat›lmaktad›r. Bu kapatmalar›n nereye kadar gidece¤inin yan›t›n› Tar›m ve Köyiﬂleri Bakan› vermektedir. Bakan, Isparta Milletvekili Mevlüt Coﬂkuner’in yaz›l› soru
önergesine verdi¤i yan›tta, ﬂöyle demektedir: “Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasar›s› kapsam›nda, Tar›msal Araﬂt›rmalar Genel Müdürlü¤ü bünyesinde araﬂt›rmalar›n yeniden yap›land›r›lmas› ile ilgili baz› çal›ﬂmalar sürdürülmektedir. Bu yap›lanma ile ﬂu anda 52 adet olan enstitü
say›s›n›n 10’a düﬂürülmesi öngörülmektedir. Bu ba¤lamda altyap›s› yetersiz, iﬂlevini kaybetmiﬂ enstitüler kapat›lacak ya da özel idarelere devredilecek veya baﬂka enstitülerle iliﬂkilendirilerek iﬂlevsel hale getirilecektir.”
Üretme ‹stasyonlar›n›n kapat›lmas›nda, özel sektörün
art›k bu iﬂi daha iyi yapt›¤›, Devletin önderlik görevinin
sona erdi¤i, kamuda iﬂçilik maliyetleri yüksek oldu¤undan özel sektörün daha ucuza üretim yapt›¤› gibi gerekçeler ileri sürülmektedir. Bu gerekçeleri hakl› ve kabul
edilebilir saymak mümkün de¤ildir.

KAMU YÖNET‹M‹ REFORMUNDA
YEN‹ YÖNTEM

Ç‹MSE GENEL YÖNET‹M KURULU
Genel Baﬂkan
: Ramazan ﬁAFAK
Genel Sekreter
: Yusuf ÇIRAK
Genel Mali Sekreter : Halik ALANBAY
Genel E¤t. Sekreteri : Metin BOZKURT
Genel Teﬂk. Sekreteri: Ramadan ÖZTÜRK
Türkiye Çimse-iﬂ Sendikas› Ola¤anüstü Genel
Kurulu 2-3 Ekim 2004 günlerinde Ankara’da yap›ld›. Genel Baﬂkan Tamer Eralan’›n vefat›n›n ard›ndan yap›lan Genel Kurulda Divan Baﬂkanl›¤›na
Ayhan Zeybekli, Baﬂkan Vekilliklerine Kaz›m Belek ve Mehmet Sayan, Katip üyeliklere de, Fehim
Kosaç ile Sadi K›z›ltaﬂ seçildiler.
Genel Kurul sonunda yap›lan seçimlerde
Türkiye Çimse-‹ﬂ Sendikas› Genel Baﬂkanl›¤›na
Ramazan ﬁafak getirildi.
Yap›lan seçimler sonucunda yeni Genel Yönetim Kurulu aﬂa¤›daki gibi oluﬂtu:

Ç‹MSE-‹ﬁ SEND‹KASI OLA⁄ANÜSTÜ
GENEL KURULU YAPILDI
TÜRK-‹ﬁ Baﬂkanlar Kurulu, 21
Ekim 2004 Perﬂembe günü Konfederasyon Genel Merkezi’nde Ola¤anüstü
topland›. Baﬂkanlar Kurulu, Bakanlar
Kurulu’nun 18 Ekim 2004 günü yapt›¤›
toplant›da, Sosyal Sigortalar Kurumu
sa¤l›k tesislerinin, bedeli karﬂ›l›¤›nda
Sa¤l›k Bakanl›¤›na devredilmesine iliﬂkin haz›rlanan ve imzaya aç›lan yasa
tasar›s› ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün kapat›lmas› konular›n›
de¤erlendirdi.
Baﬂkanlar Kurulu toplant›s›n› bir

Ba¤c› Su Ürünleri ve Enerji Üretimi Sanayi ve
Ticaret Anonim ﬁirketi’nin, Köyce¤iz Beyobas›
Alabal›k Üretim Tesisi’nde çal›ﬂan TARIM-‹ﬁ
Sendikas› üyesi olan yaklaﬂ›k 75 iﬂçinin iﬂten ç›kar›lmas› sonras›, Köyce¤iz ‹ﬂ Mahkemesi’nde,
2001 y›l› içerisinde iﬂveren taraf›ndan ödenmeyen alacaklar›n›n tahsil edilmesi için dava aç›ld›.
Ancak, bu iﬂçilerden bir k›sm› davalar›ndan feragat etti. Geriye kalan 33 üyenin gasp edilen haklar›n› koruma mücadelesi önce ilk davalar ve sonra ek davalarla sürdürüldü. Davalar kazan›ld› ve
kararlar kesinleﬂti.

Bu kararlar ‹cra marifetiyle iﬂleme konuldu ve
uzun u¤raﬂlardan sonra, borçlu ﬂirketin TEDAﬁ
müessesesindeki alacaklar›n›n haczi yoluyla, tahsil olundu.
33 üyenin tahsil olunan alacaklar›, Ekim ay›
içerisinde bölgede teﬂkilat gezisi yapmakta olan
TARIM-‹ﬁ Genel Sekreteri ‹. Sabri Keskin, Genel
Mali Sekreter Ziya Elmas ve Dalaman ﬁube Baﬂkan› ﬁükrü Elmas’›n haz›r bulundu¤u toplant›da,
hak sahiplerine Hukuk Müﬂaviri Av. Ahmet Vefa
Güntürkün taraf›ndan da¤›t›ld›.

ödemedi¤i alacaklar›n› icra yoluyla tahsil etti.

Köyce¤iz Beyobas› Alabal›k Üretim Tesisi’nde haks›zl›¤a
✔ u¤rayan
iﬂçiler, TARIM-‹ﬁ’in sahip ç›kmas›yla, iﬂverenin

TARIM-‹ﬁ SEND‹KASI’NIN ÖDENMEYEN ‹ﬁÇ‹ ALACAKLARINA ‹L‹ﬁK‹N
SÜRDÜRDÜ⁄Ü HUKUK MÜCADELES‹ BAﬁARIYLA SONUÇLANDI…

konuﬂmayla açan TÜRK-‹ﬁ Genel
Baﬂkan› Salih K›l›ç, haz›rlanan bu tasar›daki temel anlay›ﬂ›n, sosyal ve
ekonomik fonksiyonlarla donat›lm›ﬂ bir
devletin istenmedi¤ini ortaya koydu¤unu belirterek, “Devlete ait ne kadar
sosyal ve ekonomik politika arac›
varsa tasfiye edilmektedir. Bu anlay›ﬂ, yurttaﬂ› müﬂteri olarak gören bir
zihniyeti ülkemizde egemen k›lmaktad›r. Kamu hizmeti parçalanarak
parasallaﬂt›r›lmakta ve ticarileﬂtirilmektedir.” dedi.

“Baﬂkanlar Kurulumuz, bu tasar› ile iﬂçinin ve iﬂçi ad›na iﬂverenin ödedi¤i primler ile oluﬂan, özel mülk niteli¤indeki hastanelerin Anayasam›z›n çerçeveledi¤i hukuk anlay›ﬂ›na ayk›r› olarak Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devredilmek istendi¤ini savunmaktad›r.
Baﬂkanlar Kurumuz, mülkiyet hakk› iﬂçi ve iﬂverenlere ait olan Kurum tesislerinin SSK’n›n kuruluﬂ kanununa ayk›r› olarak Hükümetin yetkisini aﬂan
bir tasarrufla devrini kabul etmemektedir.
Üçlü yap› d›ﬂlanarak, kurumun asli sahipleri sosyal taraflar sürecin d›ﬂ›nda tutularak toplumun tüm kesimlerinin tepkisini alan sosyal güvenlik reform
paketinin içinden yaln›zca sigorta hastanelerinin devri ele al›narak as›l yap›lmak istenenin taraflardan gizlendi¤ini savunan Baﬂkanlar Kurulumuz, IMF ile
yap›lacak yeni stand-by anlaﬂmas›n›n önkoﬂulu olarak dayat›lan bu iﬂlemin
haks›z ve hukuksuz oldu¤unu kamuoyuna aç›klamaktad›r.
Bu devrin ard›ndan SSK hastanelerinin verimli, karl› iﬂletilip iﬂletilmedi¤i
tart›ﬂmas› baﬂlat›l›p özelleﬂtirilmeleri gündeme gelecektir. Hastanelerin önce
devri ard›ndan da özelleﬂtirilmesi de çal›ﬂanlar›n ve emeklilerin sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma hakk›n› tahrip edecektir.
Baﬂkanlar Kurulumuz, ayn› Bakanlar Kurulu toplant›s›nda al›nan bir baﬂka karar sonucu olan, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün kapat›larak kurumun taﬂra teﬂkilat›n›n il özel idarelerine devri konusunu da ele alm›ﬂt›r.
Köy hizmetleri gibi, köylüye hizmet götüren dev bir kuruluﬂu, kaynaklar›
son derece s›n›rl› olan il özel idarelerine devretmek bu kuruluﬂun hizmetlerini fiilen yok etme anlam›na gelmektedir. Köye ve köylüye götürülecek altyap› hizmetlerini yerel siyasetçilerin, yerel güç odaklar›n›n inisiyatifine terk etmek, ülkemizde onar›lmas› güç bir tahribata neden olacakt›r.
Baﬂkanlar Kurulumuz, SSK hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devri ve
Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün kapat›lma kararlar›na karﬂ› mücadelemizin etkin olarak sürdürülmesi karar› alm›ﬂt›r.
Baﬂkanlar Kurulumuz, konunun di¤er muhataplar›ndan oluﬂan Emek
Platformu’nun da toplant›ya ça¤r›lmas›n› ve ortak mücadele y›llar›n›n belirlenmesini kararlaﬂt›rm›ﬂt›r.
TÜRK-‹ﬁ Baﬂkanlar Kurulu öncelikle Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, Adana ve
Bursa’da kitlesel eylemler yap›lmas›, hastanelere sahip ç›k›lmas› karar› al›nm›ﬂt›r.
Hükümetin bu uyar› eylemlerine ra¤men tavr›n› sürdürmesi ve tasar›lar›
geri çekmemesi halinde Baﬂkanlar Kurulumuz yeniden toplanacak ve üretimden gelen gücümüzü kullanmak da dahil olmak üzere, her türlü eylemi gündemine alacakt›r.”

BAﬁKANLAR KURULU SONUÇ B‹LD‹R‹S‹

Hükümetin bu uyar› eylemlerine ra¤men, tasar›lar› geri çekmemesi halinde, üretimden gelen gücü kullanmak da dahil olmak üzere, her türlü eylemi gündemine alacak.
TÜRK-‹ﬁ Baﬂkanlar Kurulu, öncelikle Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, Adana ve Bursa’da kitlesel eylemler yap›lmas›, hastanelere sahip ç›k›lmas› karar› ald›.

TÜRK-‹ﬁ EYLEM KARARI ALDI

Genel Baﬂkan Dan›ﬂman›

Canan KOÇ

ANTALYA ﬁUBE
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TARIM-‹ﬁ DENETLEND‹

Toplant›da, ‹stihdam›n Artt›r›lmas›, Kay›td›ﬂ› ‹ﬂçili¤in Önlenmesi ve K›dem Tazminat› Fonu görüﬂüldü.

HUKUK

TÜRK-‹ﬁ: “KIDEM TAZM‹NATI’NDAN ÖDÜN VERMEY‹Z”

9. Çal›ﬂma Meclisi, 15-16 Eylül
2004 tarihlerinde “‹stihdam›n Artt›r›lmas›”, “Kay›td›ﬂ› ‹ﬂçili¤in Önlenmesi” ve “K›dem Tazminat› Fonu” gündem maddeleriyle Ankara’da topland›.
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakan›
Murat Baﬂesgio¤lu’nun baﬂkanl›¤›nda
toplanan Çal›ﬂma Meclisi’ne, T‹SK,
TÜRK-‹ﬁ, HAK-‹ﬁ, Kamu Görevlileri
Konfederasyonlar› Baﬂkan ve Yöneticileri, TOBB, TESK, TÜS‹AD, MÜS‹AD,
T‹M, TYD, ASO, ATO, ‹SO, ‹TO temsilcileri, Bakanl›klardan yetkililer, DPT,
Türkiye ‹ﬂ Kurumu, Sosyal Güvenlik
Kurumu temsilcileri ile üniversite ö¤retim üyeleri iﬂtirak etti.
D‹SK, örgütlenme ve toplu pazarl›k
hakk›, grev hakk› konular› gündeme
al›nmadan K›dem Tazminat› Fonu Yasa Tasla¤›’n›n görüﬂülmesini kabul
edemeyecekleri gerekçesiyle Çal›ﬂma
Meclisi’ne kat›lmad›.
Toplant›n›n aç›l›ﬂ›nda konuﬂan Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Murat
Baﬂesgio¤lu, ülkemizde sosyal taraflar
aras›nda kurumsallaﬂmaya do¤ru giden
sosyal diyalog için Çal›ﬂma Meclisi’nin
önemli bir platform oldu¤unu ve bugüne
kadar 8 kez toplanan Çal›ﬂma Meclisi’nin çal›ﬂma hayat›n›n gündemindeki
önemli konular› ele ald›¤›n› belirtti.
Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n ard›ndan, Bakan Dan›ﬂmanlar› Dr. M. Cem Toker
ve Mehmet Tekinarslan taraf›ndan
Bakanl›kça gündem konular›na iliﬂkin

olarak haz›rlanan “Türkiye’de ‹ﬂsizli¤in Önlenmesi ve ‹stihdam›n Art›r›lmas›” ve “Kay›td›ﬂ› ‹stihdam ve Yabanc› Kaçak ‹ﬂçi ‹stihdam›” baﬂl›kl›
raporlar›n sunumu yap›ld›.
K›dem Tazminat› Fonu Kanun Tasla¤› hakk›nda da Prof. Dr. Metin Kutal
taraf›ndan aç›klamalarda bulunuldu.
Daha sonra gündem maddeleri ile ilgili görüﬂmelere geçildi.
TÜRK-‹ﬁ Genel Baﬂkan› Salih K›l›ç, toplant›da yapt›¤› konuﬂmada, iﬂsizli¤in; yoksullu¤un ve gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizli¤in temel sebeplerinden
birisi oldu¤unu; iﬂsizli¤in azalt›lmas›nda
en etkili çözümün; ekonominin büyümesi, yeni yat›r›mlar›n yap›lmas› ve iﬂ
alanlar›n›n aç›lmas› oldu¤unu; siyasal
iktidar›n öncelikli hedefinin istihdam› art›r›c› ve iﬂsizli¤i önleyici politikalar olmas› gerekti¤ini; iﬂsizli¤in azalt›lmas› sorumlulu¤unun sadece özel sektöre b›rak›lamayaca¤›n›; kay›td›ﬂ› istihdam›n
yayg›nlaﬂt›¤›n› ve kay›td›ﬂ› çal›ﬂanlar›n
sendikal haklardan mahrum kald›¤›n›
söyledi.
K›l›ç, k›dem tazminat› fonu ile ilgili
olarak TÜRK-‹ﬁ’in kazan›lm›ﬂ haklarda
kayba yol açmayacak ve k›dem tazminat› hakk›n› garanti alt›na alacak düzenlemeleri tart›ﬂabilece¤ini; Fon Tasla¤›nda yer alan sak›ncalar› giderecek ve tam
güvence sa¤layacak düzenlemeler yap›l›ncaya kadar bu hakk›n özüne dokunulmas›na karﬂ› ç›k›laca¤›n› ifade etti.

TARIM-‹ﬁ
TÜRK‹YE ORMAN-TOPRAKSU-TARIM VE
TARIM SANAY‹‹ ‹ﬁÇ‹LER‹ SEND‹KASI

Sahibi :
Bedrettin KAYKAÇ
TARIM-‹ﬁ Genel Baﬂkan›
•
Yaz› ‹ﬂleri Müdürü
Sami ÇA⁄LAV

Düzenleme - Bask›
TDV YAYIN MATBAACILIK VE T‹C.‹ﬁL.
OST‹M Örnek Sanayi Sitesi 1. Cd. 358. Sk.
No: 11 Yenimahalle / ANKARA
Tel: (0.312) 354 91 31 Pbx
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TARIM-‹ﬁ SEND‹KASI
Bankac› Sokak No: 10 Kocatepe - ANKARA
Tel: (0.312) 419 04 56 Faks: (0.312) 419 74 06

Baﬂyaz›
TEﬁK‹LATIMIZLA EL ELE…

Bedrettin KAYKAÇ
Genel Baﬂkan

KÖﬁES‹
Av.

Ahmet Vefa GÜNTÜRKÜN

Tar›m-‹ﬂ Sendikas› Hukuk Müﬂaviri
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DOKUZUNCU ÇALIﬁMA MECL‹S‹ SONUÇ B‹LD‹RGES‹
‹ki gün süren Çal›ﬂma Meclisi toplant›s› sonunda yay›nlanan sonuç bildirgesinde yer alan tespit ve öneriler ﬂöyle:
1- 12 y›l aradan sonra toplanan 9. Çal›ﬂma Meclisi’nin; “sosyal taraflar” anlay›ﬂ›ndan “sosyal ortaklar” anlay›ﬂ›na geçilmesine katk› sa¤lad›¤› de¤erlendirilmiﬂtir.
2- Çal›ﬂma Meclisi’nin gündem maddelerini oluﬂturan konularda Çal›ﬂma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan önceden haz›rlan›p sunulan raporlar, meclis çal›ﬂmalar›na çok olumlu katk› sa¤lam›ﬂt›r.
3- ‹ﬂsizlikle mücadele ve istihdam art›r›lmas›; sadece bakanl›klar ile kamu kurum ve
kuruluﬂlar›n›n bir misyonu olmay›p, sosyal ortaklar›n, meslek kuruluﬂlar›n›n, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin ve k›sacas› tüm toplumun topyekün mücadelesini gerektiren bir iﬂbirli¤i ve koordinasyon alan›d›r. Bu nedenle, hem sorunlar›n tespitinde hem de
çözüm yollar› ve politikalar›n geliﬂtirilmesinde bu alanda tüm aktörlerin güç birli¤i ile hareket etmesi gerekti¤i düﬂünülmektedir.
Avrupa ‹stihdam Stratejisi ile uyumlu bir Ulusal ‹stihdam Stratejisi; hükümet-iﬂçi-iﬂveren kesimlerinin ortak çal›ﬂmas›yla belirlenip uygulanmal›d›r.
‹stihdam odakl› sürdürülebilir büyüme sa¤layan ekonomik ve sosyal politikalar›n bütünsellik içinde yürütülmesi gerekti¤i kabul edilmektedir.
‹stihdam›n art›r›lmas›nda sürekli, verimli ve “düzgün iﬂ”lerin oluﬂturulmas› esas
al›nmal›d›r.
Sosyal ortaklar›n mutabakata vard›klar› istihdam›n art›r›lmas›nda engel olarak kabul
edilen unsurlar›n biran önce kald›r›lmas›na yönelik düzenlemeler hayata geçirilmelidir.
4- Ülkemizin kalk›nmas›n› ve ekonomimizin kurumsallaﬂmas›n› engelleyen boyutlara ulaﬂan kay›td›ﬂ› ekonomi ve istihdam›n önlenmesi ve sosyal güvenlik sisteminde at›lacak ad›mlar›n hedefine ulaﬂmas› için kurallara dayal› ekonomik yap›n›n egemen k›l›nmas› ve geliﬂtirilmiﬂ olan kurallara özenle uyulmas›, vergi ve sigorta prim taban›n›n geniﬂletilmesi gerekmektedir.
Kay›td›ﬂ› istihdamla mücadelenin; kat›l›mc›lar›n paylaﬂ›mc›l›k, esneklik, tart›ﬂ›labilirlik ve denetlenebilirlik ilkelerini esas alan, ekonomik geliﬂme ve dengeleri gözeten politikalar›n uygulanmas› gerekmektedir.
Kay›td›ﬂ› istihdamla mücadelede, yabanc› kaçak iﬂçi çal›ﬂt›r›lmas›n›n önlenmesine
özel önem verilmelidir.
Kay›td›ﬂ› istihdam›n kay›t içine çekilebilmesi için “karma politika yaklaﬂ›m›” esas
al›nmal›d›r. Bu yönde, üretim ve istihdam üzerindeki yüklerin kay›td›ﬂ›l›¤› teﬂvik etmeyecek seviyelere indirilmesi, bürokratik formalitelerin azalt›lmas›, kay›tl›l›¤›n vergi ve kredi
kolayl›klar›yla teﬂvik edilmesi, kamuoyunun bilinçlendirilmesi, denetim ve yapt›r›mlar›n
etkin olarak uygulanmas› gereklidir.
Kay›td›ﬂ› istihdamla mücadele çal›ﬂmalar› ve gerçekleﬂtirilecek projelerin hedeflenen sonuçlara ulaﬂabilmesinin temel koﬂulunun; kamu yönetiminin, sosyal ortaklar›n ve
sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket etmeleri ve kay›td›ﬂ› istihdam›n önlenmesi konusunda toplumsal mutabakat›n sa¤lanmas› oldu¤u, yap›lan analiz ve de¤erlendirmelerin
ortak sonucudur. Özellikle meslek oda ve kurumlar›n›n mücadelede öncü rol oynamas›n›n önemi aç›kt›r. Bu yönde ilgili tüm kesimlerin katk›lar›yla bir platform oluﬂturulmas›
önerilmektedir.
5- K›dem Tazminat› Fonunun iﬂçilerimizin müktesep haklar›n› ve iﬂletmelerimizin rekabet gücünü koruyacak ﬂekilde, sürdürülebilir bir aktüeryal denge içerisinde oluﬂturulabilmesi için sosyal ortaklarca kapsaml› bir ﬂekilde tart›ﬂ›l›p de¤erlendirilerek kamuoyunun gündemine getirilmesinin uygun olaca¤› yönünde görüﬂ birli¤ine var›lm›ﬂt›r.

▲

ÇALIﬁMA MECL‹S‹ TOPLANDI

TARIM-‹ﬁ Denetleme Kurulu , Genel Mali Sekreter Ziya Elmas ve Muhasebe Müdürü Serdar Kodaman’dan çal›ﬂmalara iliﬂkin bilgi al›rken görülüyor.

TARIM-‹ﬁ (Türkiye Orman, Topraksu, Tar›m ve Tar›m Sanayi ‹ﬂçileri
Sendikas›), kendi Denetleme Kurulu taraf›ndan denetlendi.
Denetleme Kurulu Üyeleri, Baﬂkan Ali Dalk›l›ç, Raportör Abdurrahman Do¤an ve Üye Fikret Alt›ndal, 11 Ekim 2004 tarihinde Ankara’da
Genel Merkez binas›nda toplanarak, denetim çal›ﬂmalar›na baﬂlad›.
TARIM-‹ﬁ’in 01 Mart-31 A¤ustos 2004 tarihleri aras›ndaki çal›ﬂmalar›n› idari ve mali yönden denetleyen Kurul, Sendika Ana Tüzü¤ünün 24.
maddesine göre, denetim çal›ﬂmalar›n› 13 Ekim 2004 tarihine kadar aral›ks›z sürdürdü.
Denetleme Kurulu, yapm›ﬂ oldu¤u çal›ﬂmalar sonucu haz›rlad›¤› Raporunu da, Genel Baﬂkanl›¤a sundu. Denetleme Kurulu Raporu’nun son
bölümünde; idari ve mali konularda gerekli hassasiyetin gösterildi¤i, yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun harcamalar yap›ld›¤› belirtilerek,
“Gösterilen bu hassasiyetten dolay›, Genel Yönetim Kurulu’na teﬂekkür eder, baﬂar›l› çal›ﬂmalar›n›z›n devam›n› dileriz” denildi.

ACI KAYIPLARIMIZ
TARIM-‹ﬁ Sendikas› Üyesi, Eskiﬂehir ﬁube faaliyet alan›nda bulunan Afyon Tar›m ‹l Müdürlü¤ü iﬂyeri çal›ﬂan›,

Mehmet KAYA
02.08.2004 tarihinde geçirmiﬂ oldu¤u elim bir trafik kazas› sonucu Hakk’›n rahmetine kavuﬂtu.

TARIM-‹ﬁ Sendikas› Üyesi, ‹zmir ﬁube faaliyet alan›nda
bulunan ‹zmir Tar›m ‹l Müdürlü¤ü iﬂyeri çal›ﬂan›,

Mehmet ÇET‹N
12.07.2004 tarihinde vefat etti. Genç yaﬂta hayata veda
eden Çetin, evli ve üç çocuk babas›yd›.

TARIM-‹ﬁ Sendikas› Üyesi, Ankara ﬁube faaliyet alan›nda bulunan Lalahan Hayvanc›l›k Araﬂt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü iﬂyeri çal›ﬂan›,

Hüsamettin KOÇ

ÖZET : Feshin geçersizli¤i nedeniyle
tazminat miktar›n›n hesab›nda brüt ücret
esas al›narak, ikramiye ve di¤er sosyal
haklar dikkate al›nmadan hüküm kurulmamal›d›r.

DAVA : Davac›, iﬂe iadesine karar verilmesini istemiﬂtir.
Yerel Mahkeme, iste¤i k›smen
hüküm alt›na alm›ﬂt›r.
Hüküm duruﬂmal› olarak süresi içerisinde daval› avukat› taraf›ndan temyiz edilmiﬂ
ise de; iﬂin mahiyeti itibar›yla duruﬂma isteminin reddine, incelemenin evrak üzerinde
yap›lmas›na karar verildikten sonra dosya incelendi, gere¤i konuﬂulup düﬂünüldü:
KARAR : Davac› iﬂ sözleﬂmesinin geçerli bir sebep bulunmadan feshedildi¤ini
ileri sürerek feshin geçersizli¤ine, iﬂe iadesine, iﬂe baﬂlat›lmamas› halinde bir y›ll›k ücreti tutar›nda tazminat belirlenmesine ve dört ayl›k ücretin hüküm alt›na al›nmas›n› istemiﬂtir.
Daval› iﬂveren iﬂ sözleﬂmesinin geçerli sebeple feshedildi¤ini ileri sürerek davan›n
reddine karar verilmesini talep etmiﬂtir.
Mahkemece, feshin geçersizli¤ine, davac›n›n iﬂe iadesine, yasal sürede baﬂvurmas›na ra¤men iﬂe baﬂlat›lmamas› halinde ödenmesi gereken tazminat miktar›n›n sekiz ayl›k brüt ücreti tutar› olan 26.820.000.000.TL. olarak belirlenmesine ve dört ayl›k
ücret alaca¤›n›n 3.410.000.000.TL. olarak belirlenip, taleple ba¤l› kal›narak
10.000.000.000.TL’nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile tahsiline karar verilmiﬂtir.
Mahkemece verilen feshin geçersizli¤ine ve davac›n›n iﬂe iadesine iliﬂkin karar
dosya içeri¤ine, usul ve yasaya uygun bulunmuﬂtur. Ancak;
1475 Say›l› Kanun’un 4773 Say›l› Kanun’la de¤iﬂik 13/D maddesinde tazminat›n
alt ve üst s›n›rlar› gösterilmiﬂtir. Davac›n›n k›demi 4 y›l 6 ay 12 gündür. Buna göre gerekçe dahi gösterilmeden tazminat›n alt s›n›rdan ayr›larak 8 ay olarak belirlenmesi
fazlad›r.
Tazminat miktar› belirlenirken davac›n›n brüt ücreti üzerinden hesaplama yap›lmal›; ikramiye ve di¤er haklar dikkate al›nmamal›d›r.
Öte yandan en çok 4 ayl›k ücret alaca¤› iﬂçinin iﬂverence iﬂe baﬂlat›lmas› halinde
muaccel olaca¤›ndan faiz baﬂlang›c› da bu tarih olmal›d›r. Yazl› ﬂekilde ücret alaca¤›na dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesi de hatal›d›r.
Aç›klanan nedenlerle, karar›n bu yönlerden bozularak ortadan kald›r›lmas›na ve
1475 Say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 13/C maddesinin son cümlesi gere¤ince aﬂa¤›daki ﬂekilde
dairemizce karar vermek gerekmiﬂtir.
SONUÇ : Yukar›da gösterilen nedenlerle;
1. Kartal 1. ‹ﬂ Mahkemesinin 01.10.2003 gün ve 2003/277-398 Esas, Karar say›l›
karar›n›n bozularak ortadan kald›r›lmas›na,
2. ‹ﬂverence yap›lan feshin geçersizli¤ine ve davac›n›n iﬂe iadesine,
3. Davac›n›n yasal sürede baﬂvurmas›na ra¤men, iﬂverenin süresi içinde iﬂe baﬂlatmamas› halinde ödenmesi gereken tazminat miktar›n›n iﬂçinin alt› ayl›k ücreti olarak belirlenmesine;
4. Davac›n›n iﬂe iade için iﬂverene süresi içinde müracaat› halinde hak kazan›lacak olan ve karar›n kesinleﬂmesine kadar en çok dört aya kadar ücretinin ve di¤er
haklar›n›n daval›dan al›narak davac›ya ödenmesine,
5. Dava mahiyeti itibar›yla maktu harca tabi oldu¤undan yat›r›lan harçtan maktu
karar harc›n›n mahsubu ile fazla yat›r›lan harc›n talep halinde ilgilisine iadesine,
6. Davac› vekille temsil edildi¤inden karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre
200.000.000.TL vekalet ücretinin daval›dan al›n›p davac›ya verilmesine,
7. Davac›n›n yapt›¤› 27.700.000.TL masraf›n daval›dan al›n›p davac›ya verilmesine,
8. Peﬂin al›nan temyiz harc›n›n istek halinde ilgiliye iadesine, oybirli¤iyle kesin
olarak 06.11.2003 gününde karar verildi.

Geçirmiﬂ oldu¤u elim bir trafik kazas› sonucu 29.07.2004
tarihinde Hakk›n rahmetine kavuﬂtu. Genç yaﬂta aram›zdan
ayr›lan Koç, 1962 do¤umlu, evli ve iki çocuk babas›yd›.

Baﬂtaraf› Sayfa 1’de

Biz de arkadaﬂlar›m›za; “1961 y›l›nda kurulan TARIM-‹ﬁ Sendikas›’n›n
geride kalan 43 y›l boyunca, a¤›r çal›ﬂma koﬂullar› alt›nda ezilen yüzbinlerce tar›m iﬂçisini daha iyi koﬂullara kavuﬂturmak için mücadele etti¤ini
ve pek çok baﬂar›ya imza at›ld›¤›n›” anlatt›k.
Arkadaﬂlar›m›zla yapt›¤›m›z toplant›larda, ülkemizin içinde bulundu¤u siyasi
ve ekonomik durum, çal›ﬂma hayat›m›zdaki geliﬂmeler, Sendikam›z›n faaliyetleri, toplu iﬂ sözleﬂmesi çal›ﬂmalar›m›z gibi konularda bilgi verip, kendilerinden
genel ve mahalli sorunlara iliﬂkin bilgi ald›k.
Çal›ﬂma hayat›nda hükümetlerin izledi¤i politikalardan kaynaklanan ciddi
sorunlar olsa da, arkadaﬂlar›m›z› sendikal disiplin içerisinde, sorunlar›n
çözümünün güç birli¤ine ba¤l› oldu¤unun bilinci ve kararl›l›¤› ile tek yürek, tek
bilek görmenin bir Genel Baﬂkan olarak gururunu yaﬂad›m.
Teﬂkilat›m›zdan ve üyelerimizden ald›¤›m›z güçle, üstesinden gelemeyece¤imiz sorun, aﬂamayaca¤›m›z engel yoktur.
Ramazan ay› münasebetiyle kesti¤imiz teﬂkilat gezilerini, belli bir program
içerisinde sürdürece¤iz. Görüﬂme imkan› bulamad›¤›m›z arkadaﬂlar›m›zla en
k›sa sürede buluﬂup görüﬂmek dile¤iyle, teﬂkilat›m›z›n ve tüm üyelerimizin
Mübarek Ramazan Bayram›n› kutlar, sa¤l›kl› ve mutlu günler diler, sayg›lar sunar›m.

TARIM-‹ﬁ Sendikas› Üyesi, Amasya ﬁube faaliyet alan›nda bulunan Ulaﬂ Tar›m ‹ﬂletmesi Müdürlü¤ü iﬂyeri çal›ﬂan›

Yusuf ATALAY
O¤lu Oktay Atalay ile birlikte geçirmiﬂ oldu¤u elim bir
trafik kazas› sonucu 08.08.2004 tarihinde baba-o¤ul Hakk›n
rahmetine kavuﬂtular. Genç yaﬂta aram›zdan ayr›lan Koç,
1952 do¤umlu, evli ve dört çocuk babas›yd›.
TARIM-‹ﬁ Sendikas› Üyesi, Ceylanp›nar ﬁube faaliyet
alan›nda bulunan Ceylanp›nar Tar›m ‹ﬂletmesi Müdürlü¤ü,
Akçakale ‹ﬂletmesi iﬂyerinde bekçi olarak görev yapan

ﬁerif TAKA
Nöbete gelirken geçirmiﬂ oldu¤u elim bir trafik kazas› sonucu iﬂyeri kap›s› önünde beyin kanamas›ndan 03.08.2004
tarihinde Hakk›n rahmetine kavuﬂtu.

Aram›zdan ayr›lan de¤erli üyelerimize Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine,
yak›nlar›na, mesai arkadaﬂlar› ile camiam›za sab›r ve baﬂsa¤l›¤› dileriz.
TARIM-‹ﬁ SEND‹KASI YÖNET‹M KURULU

TARIM-‹ﬁ Sendikas› Genel Teﬂkilatlanma Sekreteri
Mustafa Demir’in k›z› Ayﬂe Demir, Ahmet Ya¤l›can ile
28 A¤ustos 2004 günü Elaz›¤ Veteriner Kont. Arﬂ.
Enst. Müd. Lokali ve 4 Eylül 2004 Cumartesi günü
Eskiﬂehir Emek Otel’de düzenlenen törenlerle
yaﬂamlar›n› birleﬂtirdiler.
TARIM-‹ﬁ Teﬂkilatland›rma Uzman› Kemalettin
Derince’nin o¤lu O¤uz Derince, Nermin Toprak ile 24
Temmuz 2004 tarihinde Ankara Vedat Dalokay Nikah
Salonu’nda yap›lan nikah ve Antalya Grand Adonis
Hotel’de yap›lan dü¤ün töreni ile yaﬂamlar›n›
birleﬂtirdiler.
TARIM-‹ﬁ Sendikas› Bursa ﬁube Baﬂkan› ﬁaban Tu¤’un
k›z› Seda Tu¤, Gürkan Özgür ile 1 Ekim 2004 günü
Bursa Karacabey Tar›m ‹ﬂletmesi Müdürlü¤ü
Bahçesinde yap›lan k›na gecesi ve 2 Ekim 2004
Cumartesi günü Bursa’da düzenlenen nikah töreniyle
yaﬂamlar›n› birleﬂtirdiler.

GENÇ Ç‹FTLERE
ÖMÜR BOYU
MUTLULUKLAR
D‹LER‹Z.
TARIM-‹ﬁ
SEND‹KASI
YÖNET‹M
KURULU

TARIM-‹ﬁ Genel Sekreteri ‹. Sabri Keskin ve Genel Mali Sekreter Ziya Elmas,
07-08 Ekim 2004 tarihlerinde Dalaman ﬁube faaliyet alan›nda bulunan iﬂyerlerini ziyaret etti.
Dalaman ﬁube Baﬂkan› ﬁükrü Elmas
ile birlikte gerçekleﬂen iﬂyeri gezisi; Dalaman Tar›m ‹ﬂletmesi Müdürlü¤ü, Mu¤la
Tar›m ‹l Müdürlü¤ü, Dalko Dalyan Su
Ürünleri Kooperatifi ve ‹lçe Tar›m Müdürlükleri iﬂyerleri ziyaret edilerek gerçekleﬂti.
Ziyaretlerde iﬂyeri Müdürleri ile görüﬂüldü
ve üyelerle toplant›lar düzenlendi.

DALAMAN ﬁUBE
TARIM-‹ﬁ Genel Sekreteri ‹. Sabri Keskin ve Genel Mali Sekreter Ziya Elmas,
04-07 Ekim 2004 tarihlerinde ‹zmir ﬁube
faaliyet alan›nda bulunan ‹zmir, Manisa,
Ayd›n ve Denizli ‹llerindeki iﬂyerlerini ziyaret etti.
‹zmir ﬁube Baﬂkan› Mehmet Gökkaya
ile birlikte gerçekleﬂen iﬂyeri gezisi, Manisa’dan baﬂlad›. Manisa Tar›m ‹l Müdürlü¤ü, Beydere Tohum Sertifikasyon Test
Müdürlü¤ü, Ba¤c›l›k Araﬂt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü ve Tavuk Hastal›klar›
Araﬂt›rma, Aﬂ› Üretme Enstitüsü Müdürlü¤ü iﬂyerleri ziyaret edilerek iﬂyeri Müdürleri ile görüﬂüldü, üyelerle toplant›lar düzenlendi.
Gezinin ikinci günü, ‹zmir’deki iﬂyerlerini
ziyaret eden TARIM-‹ﬁ Yöneticileri, ‹zmir
Tar›m ‹l Müdürlü¤ü, Zeytincilik Araﬂt›rma
Enstitüsü Müdürlü¤ü, ‹l Kontrol Laboratuar› Müdürlü¤ü’nde çal›ﬂan üyelerle, ‹zmir Tar›m ‹l Müdürlü¤ü Toplant› Salonu’nda bir araya geldiler. Daha sonra Zirai
Mücadele Araﬂt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü ve Veteriner Kontrol Araﬂt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü iﬂyerleri ziyaret edilerek,
üyelerle görüﬂmeler gerçekleﬂtirildi. ‹zmir iﬂyerlerinde yap›lan iﬂyeri ziyaretlerine, ﬁube
Yönetim Kurulu Üyeleri de iﬂtirak etti.
06 Ekim 2004 Çarﬂamba günü, Ayd›n
Tar›m ‹l Müdürlü¤ü, Erbeyli ‹ncir Araﬂt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü, Nazilli Pamuk Araﬂt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü ve
Denizli Tar›m ‹l Müdürlü¤ü ‹ﬂyerleri ziyaret edildi.

‹ZM‹R ﬁUBE
TARIM-‹ﬁ Genel Baﬂkan› Bedrettin
Kaykaç, Genel E¤itim ve Araﬂt›rma Sekreteri Mustafa Çardakc› ile 04-05 Ekim 2004
tarihlerinde Antalya ﬁube faaliyet alan›nda bulunan Antalya, Isparta ve Burdur
‹llerindeki iﬂyerlerini ziyaret etti.
ﬁube Baﬂkan› Mehmet Çelimli ile birlikte gerçekleﬂen iﬂyeri gezilerine 04 Ekim
2004 Perﬂembe günü Antalya’dan baﬂland› ve s›ras›yla; Boztepe Tar›m ‹ﬂletmesi
Müdürlü¤ü, Kepez Su Ürünleri Müdürlü¤ü, Bat› Akdeniz Tar›msal Araﬂt›rma
Enstitüsü Müdürlü¤ü iﬂyerleri ziyaret
edildi.
05 Ekim Cuma, Antalya ﬁube faaliyet
alan› iﬂyeri gezisinin ikinci günü ise; Antalya Tar›m ‹l Müdürlü¤ü, Isparta Tar›m ‹l
Müdürlü¤ü ve Burdur Tar›m ‹l Müdürlü¤ü iﬂyerlerini ziyaret eden Yöneticiler, gezilerinde iﬂyeri müdürleri ile görüﬂüp, üyelerle toplant›lar yapt›lar.

Kamu Yönetiminin Temel ‹lkeleri ve Yeniden Yap›land›r›lmas› Hakk›nda Kanun’un (5227 say›l› Kanun) baz›
maddelerinin Cumhurbaﬂkan› Say›n Ahmet Necdet Sezer taraf›ndan yeniden görüﬂülmek üzere Meclis’e iade
edilmesinin ard›ndan, AKP hükümeti bu yasay› bütünüyle tekrar gündeme almak yerine parça parça yasalaﬂt›rma yolunu seçti. 21 Ekim 2004 günü Meclis’e gönderilen
Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün kapat›lmas›na iliﬂkin yasa tasar›s› bu yönde at›lan ilk ad›m oldu. 5227 say›l› yasan›n Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün kald›r›lmas›n› düzenleyen Geçici 2. maddesi Cumhurbaﬂkan›’n›n yeniden görüﬂülmesini istedi¤i maddeler aras›nda
yer almam›ﬂt›.
5227 say›l› yasadaki düzenlemeyi aynen getiren tasar›, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün kald›r›lmas›n›,
görev ve yetkilerinin ‹stanbul ve Kocaeli illerinde büyükﬂehir belediyelerine, di¤er illerde il özel idarelerine devredilmesini öngörmektedir. Taﬂra teﬂkilat›n›n bütün araç,
gereç, bina, ödenek ve personeli de yine ayn› ﬂekilde
devredilirken, merkez teﬂkilat› ile ulusal veya bölgesel
düzeyde faaliyet gösteren araﬂt›rma enstitüleri ve Tar›msal Hidroloji Araﬂt›rma ve E¤itim Merkezi Müdürlü¤ü, Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›’na aktar›lmaktad›r. Tasar› yasalaﬂ›rsa, devir iﬂlemlerinin 1 y›l içinde tamamlanmas›
gerekecektir.
Bugün Köy Hizmetleri için Meclis’e sunulan tasar›y›,
yar›n tek tek baz› Bakanl›klar›n taﬂra teﬂkilatlar›n›n devriyle ilgili tasar›lar izleyebilir. Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›
taﬂra teﬂkilat› (ulusal ve bölgesel düzeyde faaliyet gösteren araﬂt›rma enstitüleri ve laboratuvarlar hariç) da bu
tehlikeyle karﬂ› karﬂ›yad›r.
Asl›nda Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤› taﬂra teﬂkilat›n›n
baz› birimlerini kapatma ve kiralama çal›ﬂmas› bir süredir
devam etmektedir. 18 May›s 2002 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan “Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›na tahsisli olan baz› yerler ile Hazineye ait tar›m arazilerinin müteﬂebbislere tahsisinde ve de¤erlendirilmesinde uygulanacak esas ve usullere iliﬂkin tebli¤” çerçevesinde yürütülen özel sektöre kiralama iﬂlemlerinde arzu edilen h›za
ulaﬂ›lamam›ﬂ olsa gerek ki, 25 Eylül 2003 ve 28 ﬁubat
2004 tarihlerinde tebli¤de yap›lan de¤iﬂiklikle, tar›m arazilerinin kiralanmas› önemli ölçüde kolaylaﬂt›r›ld›.
25 Eylül 2003 tarihli tebli¤ ile, taﬂ›nmaz mal›n harca
esas de¤erinin % 2’si olarak belirlenmiﬂ olan ön izin bedeli, en az % 0,5 (bindebeﬂ)’e düﬂürüldü; proje maliyet
bedelinin en az % 2’si olan kira bedeli ise en az % 0,25
(binde yirmibeﬂ)’e indirildi. 28 ﬁubat 2004 tarihli tebli¤ ile,
kiralamaya konu taﬂ›nmaz mal›n üzerinde gerçekleﬂtirilen tesis iﬂletmeye geçtikten sonra elde edece¤i y›ll›k
toplam has›lattan Hazine’ye ödenmesi gereken pay %2%4’ten % 1’e; irtifak hakk›na konu olan taﬂ›nmaz için öngörülen ödeme %1-%3’ten % 1’e; kalk›nmada öncelikli
yörelerde kiralanan ya da irtifak hakk› tesis edilen yerlerde ise % 0,5’e düﬂürüldü. Ayn› tebli¤ ile, tar›m arazilerini
kiralayanlar›n, iﬂletme has›lat›ndan Hazine’ye ödeyecekleri pay›n % 20’sine kadar olan bir bölümünü o yöredeki
tar›m teﬂkilat›n›n döner sermaye iﬂletmesine hizmet (denetim, geliﬂtirme, e¤itim, gözetim hizmetleri) bedeli olarak ödemesi zorunlulu¤u da kald›r›ld›.
Kiralama koﬂullar›n›n hafifletilmesinin ard›ndan, daha
önce birbiri ard› s›ra Bakanlar Kurulu kararlar›yla kapat›lan Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤› Üretme ‹stasyonlar› özel
kiﬂilere ve ﬂirketlere kiralanmaya baﬂland›. 37 Üretme ‹stasyonunun 31’i kapat›ld›. Kapat›lanlar›n 12’si kiraland›;
7’sinin kiralanma iﬂlemleri ise son aﬂamadad›r.
Üretme ‹stasyonlar›nda yaﬂanan süreç ﬂimdi de
Araﬂt›rma Enstitüleri’nde baﬂlad›. Baz› Araﬂt›rma Enstitüleri birleﬂtirilirken, baz›lar› Bakanlar Kurulu karar›yla
kapat›lmaktad›r. Bu kapatmalar›n nereye kadar gidece¤inin yan›t›n› Tar›m ve Köyiﬂleri Bakan› vermektedir. Bakan, Isparta Milletvekili Mevlüt Coﬂkuner’in yaz›l› soru
önergesine verdi¤i yan›tta, ﬂöyle demektedir: “Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasar›s› kapsam›nda, Tar›msal Araﬂt›rmalar Genel Müdürlü¤ü bünyesinde araﬂt›rmalar›n yeniden yap›land›r›lmas› ile ilgili baz› çal›ﬂmalar sürdürülmektedir. Bu yap›lanma ile ﬂu anda 52 adet olan enstitü
say›s›n›n 10’a düﬂürülmesi öngörülmektedir. Bu ba¤lamda altyap›s› yetersiz, iﬂlevini kaybetmiﬂ enstitüler kapat›lacak ya da özel idarelere devredilecek veya baﬂka enstitülerle iliﬂkilendirilerek iﬂlevsel hale getirilecektir.”
Üretme ‹stasyonlar›n›n kapat›lmas›nda, özel sektörün
art›k bu iﬂi daha iyi yapt›¤›, Devletin önderlik görevinin
sona erdi¤i, kamuda iﬂçilik maliyetleri yüksek oldu¤undan özel sektörün daha ucuza üretim yapt›¤› gibi gerekçeler ileri sürülmektedir. Bu gerekçeleri hakl› ve kabul
edilebilir saymak mümkün de¤ildir.

KAMU YÖNET‹M‹ REFORMUNDA
YEN‹ YÖNTEM

Ç‹MSE GENEL YÖNET‹M KURULU
Genel Baﬂkan
: Ramazan ﬁAFAK
Genel Sekreter
: Yusuf ÇIRAK
Genel Mali Sekreter : Halik ALANBAY
Genel E¤t. Sekreteri : Metin BOZKURT
Genel Teﬂk. Sekreteri: Ramadan ÖZTÜRK
Türkiye Çimse-iﬂ Sendikas› Ola¤anüstü Genel
Kurulu 2-3 Ekim 2004 günlerinde Ankara’da yap›ld›. Genel Baﬂkan Tamer Eralan’›n vefat›n›n ard›ndan yap›lan Genel Kurulda Divan Baﬂkanl›¤›na
Ayhan Zeybekli, Baﬂkan Vekilliklerine Kaz›m Belek ve Mehmet Sayan, Katip üyeliklere de, Fehim
Kosaç ile Sadi K›z›ltaﬂ seçildiler.
Genel Kurul sonunda yap›lan seçimlerde
Türkiye Çimse-‹ﬂ Sendikas› Genel Baﬂkanl›¤›na
Ramazan ﬁafak getirildi.
Yap›lan seçimler sonucunda yeni Genel Yönetim Kurulu aﬂa¤›daki gibi oluﬂtu:

Ç‹MSE-‹ﬁ SEND‹KASI OLA⁄ANÜSTÜ
GENEL KURULU YAPILDI
TÜRK-‹ﬁ Baﬂkanlar Kurulu, 21
Ekim 2004 Perﬂembe günü Konfederasyon Genel Merkezi’nde Ola¤anüstü
topland›. Baﬂkanlar Kurulu, Bakanlar
Kurulu’nun 18 Ekim 2004 günü yapt›¤›
toplant›da, Sosyal Sigortalar Kurumu
sa¤l›k tesislerinin, bedeli karﬂ›l›¤›nda
Sa¤l›k Bakanl›¤›na devredilmesine iliﬂkin haz›rlanan ve imzaya aç›lan yasa
tasar›s› ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün kapat›lmas› konular›n›
de¤erlendirdi.
Baﬂkanlar Kurulu toplant›s›n› bir

Ba¤c› Su Ürünleri ve Enerji Üretimi Sanayi ve
Ticaret Anonim ﬁirketi’nin, Köyce¤iz Beyobas›
Alabal›k Üretim Tesisi’nde çal›ﬂan TARIM-‹ﬁ
Sendikas› üyesi olan yaklaﬂ›k 75 iﬂçinin iﬂten ç›kar›lmas› sonras›, Köyce¤iz ‹ﬂ Mahkemesi’nde,
2001 y›l› içerisinde iﬂveren taraf›ndan ödenmeyen alacaklar›n›n tahsil edilmesi için dava aç›ld›.
Ancak, bu iﬂçilerden bir k›sm› davalar›ndan feragat etti. Geriye kalan 33 üyenin gasp edilen haklar›n› koruma mücadelesi önce ilk davalar ve sonra ek davalarla sürdürüldü. Davalar kazan›ld› ve
kararlar kesinleﬂti.

Bu kararlar ‹cra marifetiyle iﬂleme konuldu ve
uzun u¤raﬂlardan sonra, borçlu ﬂirketin TEDAﬁ
müessesesindeki alacaklar›n›n haczi yoluyla, tahsil olundu.
33 üyenin tahsil olunan alacaklar›, Ekim ay›
içerisinde bölgede teﬂkilat gezisi yapmakta olan
TARIM-‹ﬁ Genel Sekreteri ‹. Sabri Keskin, Genel
Mali Sekreter Ziya Elmas ve Dalaman ﬁube Baﬂkan› ﬁükrü Elmas’›n haz›r bulundu¤u toplant›da,
hak sahiplerine Hukuk Müﬂaviri Av. Ahmet Vefa
Güntürkün taraf›ndan da¤›t›ld›.

ödemedi¤i alacaklar›n› icra yoluyla tahsil etti.

Beyobas› Alabal›k Üretim Tesisi’nde haks›zl›¤a
✔ Köyce¤iz
u¤rayan iﬂçiler, TARIM-‹ﬁ’in sahip ç›kmas›yla, iﬂverenin

TARIM-‹ﬁ SEND‹KASI’NIN ÖDENMEYEN ‹ﬁÇ‹ ALACAKLARINA ‹L‹ﬁK‹N
SÜRDÜRDÜ⁄Ü HUKUK MÜCADELES‹ BAﬁARIYLA SONUÇLANDI…

konuﬂmayla açan TÜRK-‹ﬁ Genel
Baﬂkan› Salih K›l›ç, haz›rlanan bu tasar›daki temel anlay›ﬂ›n, sosyal ve
ekonomik fonksiyonlarla donat›lm›ﬂ bir
devletin istenmedi¤ini ortaya koydu¤unu belirterek, “Devlete ait ne kadar
sosyal ve ekonomik politika arac›
varsa tasfiye edilmektedir. Bu anlay›ﬂ, yurttaﬂ› müﬂteri olarak gören bir
zihniyeti ülkemizde egemen k›lmaktad›r. Kamu hizmeti parçalanarak
parasallaﬂt›r›lmakta ve ticarileﬂtirilmektedir.” dedi.

“Baﬂkanlar Kurulumuz, bu tasar› ile iﬂçinin ve iﬂçi ad›na iﬂverenin ödedi¤i primler ile oluﬂan, özel mülk niteli¤indeki hastanelerin Anayasam›z›n çerçeveledi¤i hukuk anlay›ﬂ›na ayk›r› olarak Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devredilmek istendi¤ini savunmaktad›r.
Baﬂkanlar Kurumuz, mülkiyet hakk› iﬂçi ve iﬂverenlere ait olan Kurum tesislerinin SSK’n›n kuruluﬂ kanununa ayk›r› olarak Hükümetin yetkisini aﬂan
bir tasarrufla devrini kabul etmemektedir.
Üçlü yap› d›ﬂlanarak, kurumun asli sahipleri sosyal taraflar sürecin d›ﬂ›nda tutularak toplumun tüm kesimlerinin tepkisini alan sosyal güvenlik reform
paketinin içinden yaln›zca sigorta hastanelerinin devri ele al›narak as›l yap›lmak istenenin taraflardan gizlendi¤ini savunan Baﬂkanlar Kurulumuz, IMF ile
yap›lacak yeni stand-by anlaﬂmas›n›n önkoﬂulu olarak dayat›lan bu iﬂlemin
haks›z ve hukuksuz oldu¤unu kamuoyuna aç›klamaktad›r.
Bu devrin ard›ndan SSK hastanelerinin verimli, karl› iﬂletilip iﬂletilmedi¤i
tart›ﬂmas› baﬂlat›l›p özelleﬂtirilmeleri gündeme gelecektir. Hastanelerin önce
devri ard›ndan da özelleﬂtirilmesi de çal›ﬂanlar›n ve emeklilerin sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma hakk›n› tahrip edecektir.
Baﬂkanlar Kurulumuz, ayn› Bakanlar Kurulu toplant›s›nda al›nan bir baﬂka karar sonucu olan, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün kapat›larak kurumun taﬂra teﬂkilat›n›n il özel idarelerine devri konusunu da ele alm›ﬂt›r.
Köy hizmetleri gibi, köylüye hizmet götüren dev bir kuruluﬂu, kaynaklar›
son derece s›n›rl› olan il özel idarelerine devretmek bu kuruluﬂun hizmetlerini fiilen yok etme anlam›na gelmektedir. Köye ve köylüye götürülecek altyap› hizmetlerini yerel siyasetçilerin, yerel güç odaklar›n›n inisiyatifine terk etmek, ülkemizde onar›lmas› güç bir tahribata neden olacakt›r.
Baﬂkanlar Kurulumuz, SSK hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devri ve
Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün kapat›lma kararlar›na karﬂ› mücadelemizin etkin olarak sürdürülmesi karar› alm›ﬂt›r.
Baﬂkanlar Kurulumuz, konunun di¤er muhataplar›ndan oluﬂan Emek
Platformu’nun da toplant›ya ça¤r›lmas›n› ve ortak mücadele y›llar›n›n belirlenmesini kararlaﬂt›rm›ﬂt›r.
TÜRK-‹ﬁ Baﬂkanlar Kurulu öncelikle Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, Adana ve
Bursa’da kitlesel eylemler yap›lmas›, hastanelere sahip ç›k›lmas› karar› al›nm›ﬂt›r.
Hükümetin bu uyar› eylemlerine ra¤men tavr›n› sürdürmesi ve tasar›lar›
geri çekmemesi halinde Baﬂkanlar Kurulumuz yeniden toplanacak ve üretimden gelen gücümüzü kullanmak da dahil olmak üzere, her türlü eylemi gündemine alacakt›r.”

BAﬁKANLAR KURULU SONUÇ B‹LD‹R‹S‹

Hükümetin bu uyar› eylemlerine ra¤men, tasar›lar› geri çekmemesi halinde, üretimden gelen gücü kullanmak da dahil olmak üzere, her türlü eylemi gündemine alacak.
TÜRK-‹ﬁ Baﬂkanlar Kurulu, öncelikle Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, Adana ve Bursa’da kitlesel eylemler yap›lmas›, hastanelere sahip ç›k›lmas› karar› ald›.

TÜRK-‹ﬁ EYLEM KARARI ALDI

Genel Baﬂkan Dan›ﬂman›

Canan KOÇ

ANTALYA ﬁUBE
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TARIM-‹ﬁ DENETLEND‹

Toplant›da, ‹stihdam›n Artt›r›lmas›, Kay›td›ﬂ› ‹ﬂçili¤in Önlenmesi ve K›dem Tazminat› Fonu görüﬂüldü.

HUKUK

TÜRK-‹ﬁ: “KIDEM TAZM‹NATI’NDAN ÖDÜN VERMEY‹Z”

olarak haz›rlanan “Türkiye’de ‹ﬂsizli¤in Önlenmesi ve ‹stihdam›n Art›r›lmas›” ve “Kay›td›ﬂ› ‹stihdam ve Yabanc› Kaçak ‹ﬂçi ‹stihdam›” baﬂl›kl›
raporlar›n sunumu yap›ld›.
K›dem Tazminat› Fonu Kanun Tasla¤› hakk›nda da Prof. Dr. Metin Kutal
taraf›ndan aç›klamalarda bulunuldu.
Daha sonra gündem maddeleri ile ilgili görüﬂmelere geçildi.
TÜRK-‹ﬁ Genel Baﬂkan› Salih K›l›ç, toplant›da yapt›¤› konuﬂmada, iﬂsizli¤in; yoksullu¤un ve gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizli¤in temel sebeplerinden
birisi oldu¤unu; iﬂsizli¤in azalt›lmas›nda
en etkili çözümün; ekonominin büyümesi, yeni yat›r›mlar›n yap›lmas› ve iﬂ
alanlar›n›n aç›lmas› oldu¤unu; siyasal
iktidar›n öncelikli hedefinin istihdam› art›r›c› ve iﬂsizli¤i önleyici politikalar olmas› gerekti¤ini; iﬂsizli¤in azalt›lmas› sorumlulu¤unun sadece özel sektöre b›rak›lamayaca¤›n›; kay›td›ﬂ› istihdam›n
yayg›nlaﬂt›¤›n› ve kay›td›ﬂ› çal›ﬂanlar›n
sendikal haklardan mahrum kald›¤›n›
söyledi.
K›l›ç, k›dem tazminat› fonu ile ilgili
olarak TÜRK-‹ﬁ’in kazan›lm›ﬂ haklarda
kayba yol açmayacak ve k›dem tazminat› hakk›n› garanti alt›na alacak düzenlemeleri tart›ﬂabilece¤ini; Fon Tasla¤›nda yer alan sak›ncalar› giderecek ve tam
güvence sa¤layacak düzenlemeler yap›l›ncaya kadar bu hakk›n özüne dokunulmas›na karﬂ› ç›k›laca¤›n› ifade etti.

Düzenleme - Bask›
TDV YAYIN MATBAACILIK VE T‹C.‹ﬁL.
OST‹M Örnek Sanayi Sitesi 1. Cd. 358. Sk.
No: 11 Yenimahalle / ANKARA
Tel: (0.312) 354 91 31 Pbx
Faks: (0.312) 354 91 32

‹ki gün süren Çal›ﬂma Meclisi toplant›s› sonunda yay›nlanan sonuç bildirgesinde yer alan tespit ve öneriler ﬂöyle:
1- 12 y›l aradan sonra toplanan 9. Çal›ﬂma Meclisi’nin; “sosyal taraflar” anlay›ﬂ›ndan “sosyal ortaklar” anlay›ﬂ›na geçilmesine katk› sa¤lad›¤› de¤erlendirilmiﬂtir.
2- Çal›ﬂma Meclisi’nin gündem maddelerini oluﬂturan konularda Çal›ﬂma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan önceden haz›rlan›p sunulan raporlar, meclis çal›ﬂmalar›na çok olumlu katk› sa¤lam›ﬂt›r.
3- ‹ﬂsizlikle mücadele ve istihdam art›r›lmas›; sadece bakanl›klar ile kamu kurum ve
kuruluﬂlar›n›n bir misyonu olmay›p, sosyal ortaklar›n, meslek kuruluﬂlar›n›n, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin ve k›sacas› tüm toplumun topyekün mücadelesini gerektiren bir iﬂbirli¤i ve koordinasyon alan›d›r. Bu nedenle, hem sorunlar›n tespitinde hem de
çözüm yollar› ve politikalar›n geliﬂtirilmesinde bu alanda tüm aktörlerin güç birli¤i ile hareket etmesi gerekti¤i düﬂünülmektedir.
Avrupa ‹stihdam Stratejisi ile uyumlu bir Ulusal ‹stihdam Stratejisi; hükümet-iﬂçi-iﬂveren kesimlerinin ortak çal›ﬂmas›yla belirlenip uygulanmal›d›r.
‹stihdam odakl› sürdürülebilir büyüme sa¤layan ekonomik ve sosyal politikalar›n bütünsellik içinde yürütülmesi gerekti¤i kabul edilmektedir.
‹stihdam›n art›r›lmas›nda sürekli, verimli ve “düzgün iﬂ”lerin oluﬂturulmas› esas
al›nmal›d›r.
Sosyal ortaklar›n mutabakata vard›klar› istihdam›n art›r›lmas›nda engel olarak kabul
edilen unsurlar›n biran önce kald›r›lmas›na yönelik düzenlemeler hayata geçirilmelidir.
4- Ülkemizin kalk›nmas›n› ve ekonomimizin kurumsallaﬂmas›n› engelleyen boyutlara ulaﬂan kay›td›ﬂ› ekonomi ve istihdam›n önlenmesi ve sosyal güvenlik sisteminde at›lacak ad›mlar›n hedefine ulaﬂmas› için kurallara dayal› ekonomik yap›n›n egemen k›l›nmas› ve geliﬂtirilmiﬂ olan kurallara özenle uyulmas›, vergi ve sigorta prim taban›n›n geniﬂletilmesi gerekmektedir.
Kay›td›ﬂ› istihdamla mücadelenin; kat›l›mc›lar›n paylaﬂ›mc›l›k, esneklik, tart›ﬂ›labilirlik ve denetlenebilirlik ilkelerini esas alan, ekonomik geliﬂme ve dengeleri gözeten politikalar›n uygulanmas› gerekmektedir.
Kay›td›ﬂ› istihdamla mücadelede, yabanc› kaçak iﬂçi çal›ﬂt›r›lmas›n›n önlenmesine
özel önem verilmelidir.
Kay›td›ﬂ› istihdam›n kay›t içine çekilebilmesi için “karma politika yaklaﬂ›m›” esas
al›nmal›d›r. Bu yönde, üretim ve istihdam üzerindeki yüklerin kay›td›ﬂ›l›¤› teﬂvik etmeyecek seviyelere indirilmesi, bürokratik formalitelerin azalt›lmas›, kay›tl›l›¤›n vergi ve kredi
kolayl›klar›yla teﬂvik edilmesi, kamuoyunun bilinçlendirilmesi, denetim ve yapt›r›mlar›n
etkin olarak uygulanmas› gereklidir.
Kay›td›ﬂ› istihdamla mücadele çal›ﬂmalar› ve gerçekleﬂtirilecek projelerin hedeflenen sonuçlara ulaﬂabilmesinin temel koﬂulunun; kamu yönetiminin, sosyal ortaklar›n ve
sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket etmeleri ve kay›td›ﬂ› istihdam›n önlenmesi konusunda toplumsal mutabakat›n sa¤lanmas› oldu¤u, yap›lan analiz ve de¤erlendirmelerin
ortak sonucudur. Özellikle meslek oda ve kurumlar›n›n mücadelede öncü rol oynamas›n›n önemi aç›kt›r. Bu yönde ilgili tüm kesimlerin katk›lar›yla bir platform oluﬂturulmas›
önerilmektedir.
5- K›dem Tazminat› Fonunun iﬂçilerimizin müktesep haklar›n› ve iﬂletmelerimizin rekabet gücünü koruyacak ﬂekilde, sürdürülebilir bir aktüeryal denge içerisinde oluﬂturulabilmesi için sosyal ortaklarca kapsaml› bir ﬂekilde tart›ﬂ›l›p de¤erlendirilerek kamuoyunun gündemine getirilmesinin uygun olaca¤› yönünde görüﬂ birli¤ine var›lm›ﬂt›r.

Baﬂyaz›

Bedrettin KAYKAÇ
Genel Baﬂkan

TEﬁK‹LATIMIZLA EL ELE…

KÖﬁES‹
Av.

Ahmet Vefa GÜNTÜRKÜN

Tar›m-‹ﬂ Sendikas› Hukuk Müﬂaviri

‹ﬁ AKD‹N‹N FESH‹-‹ﬁE ‹ADE-TAZM‹NAT

DOKUZUNCU ÇALIﬁMA MECL‹S‹ SONUÇ B‹LD‹RGES‹

9. Çal›ﬂma Meclisi, 15-16 Eylül
2004 tarihlerinde “‹stihdam›n Artt›r›lmas›”, “Kay›td›ﬂ› ‹ﬂçili¤in Önlenmesi” ve “K›dem Tazminat› Fonu” gündem maddeleriyle Ankara’da topland›.
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakan›
Murat Baﬂesgio¤lu’nun baﬂkanl›¤›nda
toplanan Çal›ﬂma Meclisi’ne, T‹SK,
TÜRK-‹ﬁ, HAK-‹ﬁ, Kamu Görevlileri
Konfederasyonlar› Baﬂkan ve Yöneticileri, TOBB, TESK, TÜS‹AD, MÜS‹AD,
T‹M, TYD, ASO, ATO, ‹SO, ‹TO temsilcileri, Bakanl›klardan yetkililer, DPT,
Türkiye ‹ﬂ Kurumu, Sosyal Güvenlik
Kurumu temsilcileri ile üniversite ö¤retim üyeleri iﬂtirak etti.
D‹SK, örgütlenme ve toplu pazarl›k
hakk›, grev hakk› konular› gündeme
al›nmadan K›dem Tazminat› Fonu Yasa Tasla¤›’n›n görüﬂülmesini kabul
edemeyecekleri gerekçesiyle Çal›ﬂma
Meclisi’ne kat›lmad›.
Toplant›n›n aç›l›ﬂ›nda konuﬂan Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Murat
Baﬂesgio¤lu, ülkemizde sosyal taraflar
aras›nda kurumsallaﬂmaya do¤ru giden
sosyal diyalog için Çal›ﬂma Meclisi’nin
önemli bir platform oldu¤unu ve bugüne
kadar 8 kez toplanan Çal›ﬂma Meclisi’nin çal›ﬂma hayat›n›n gündemindeki
önemli konular› ele ald›¤›n› belirtti.
Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n ard›ndan, Bakan Dan›ﬂmanlar› Dr. M. Cem Toker
ve Mehmet Tekinarslan taraf›ndan
Bakanl›kça gündem konular›na iliﬂkin

TARIM-‹ﬁ
TÜRK‹YE ORMAN-TOPRAKSU-TARIM VE
TARIM SANAY‹‹ ‹ﬁÇ‹LER‹ SEND‹KASI

Sahibi :
Bedrettin KAYKAÇ
TARIM-‹ﬁ Genel Baﬂkan›
•
Yaz› ‹ﬂleri Müdürü
Sami ÇA⁄LAV

TARIM-‹ﬁ SEND‹KASI
Bankac› Sokak No: 10 Kocatepe - ANKARA
Tel: (0.312) 419 04 56 Faks: (0.312) 419 74 06

▲

TARIM-‹ﬁ Denetleme Kurulu , Genel Mali Sekreter Ziya Elmas ve Muhasebe Müdürü Serdar Kodaman’dan çal›ﬂmalara iliﬂkin bilgi al›rken görülüyor.

TARIM-‹ﬁ (Türkiye Orman, Topraksu, Tar›m ve Tar›m Sanayi ‹ﬂçileri
Sendikas›), kendi Denetleme Kurulu taraf›ndan denetlendi.
Denetleme Kurulu Üyeleri, Baﬂkan Ali Dalk›l›ç, Raportör Abdurrahman Do¤an ve Üye Fikret Alt›ndal, 11 Ekim 2004 tarihinde Ankara’da
Genel Merkez binas›nda toplanarak, denetim çal›ﬂmalar›na baﬂlad›.
TARIM-‹ﬁ’in 01 Mart-31 A¤ustos 2004 tarihleri aras›ndaki çal›ﬂmalar›n› idari ve mali yönden denetleyen Kurul, Sendika Ana Tüzü¤ünün 24.
maddesine göre, denetim çal›ﬂmalar›n› 13 Ekim 2004 tarihine kadar aral›ks›z sürdürdü.
Denetleme Kurulu, yapm›ﬂ oldu¤u çal›ﬂmalar sonucu haz›rlad›¤› Raporunu da, Genel Baﬂkanl›¤a sundu. Denetleme Kurulu Raporu’nun son
bölümünde; idari ve mali konularda gerekli hassasiyetin gösterildi¤i, yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun harcamalar yap›ld›¤› belirtilerek,
“Gösterilen bu hassasiyetten dolay›, Genel Yönetim Kurulu’na teﬂekkür eder, baﬂar›l› çal›ﬂmalar›n›z›n devam›n› dileriz” denildi.

ACI KAYIPLARIMIZ
TARIM-‹ﬁ Sendikas› Üyesi, Eskiﬂehir ﬁube faaliyet alan›nda bulunan Afyon Tar›m ‹l Müdürlü¤ü iﬂyeri çal›ﬂan›,

Mehmet KAYA
02.08.2004 tarihinde geçirmiﬂ oldu¤u elim bir trafik kazas› sonucu Hakk’›n rahmetine kavuﬂtu.

TARIM-‹ﬁ Sendikas› Üyesi, ‹zmir ﬁube faaliyet alan›nda
bulunan ‹zmir Tar›m ‹l Müdürlü¤ü iﬂyeri çal›ﬂan›,

Mehmet ÇET‹N
12.07.2004 tarihinde vefat etti. Genç yaﬂta hayata veda
eden Çetin, evli ve üç çocuk babas›yd›.

TARIM-‹ﬁ Sendikas› Üyesi, Ankara ﬁube faaliyet alan›nda bulunan Lalahan Hayvanc›l›k Araﬂt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü iﬂyeri çal›ﬂan›,

Hüsamettin KOÇ

YARGITAY 9. DA‹RES‹
ÖZET : Feshin geçersizli¤i nedeniyle
ESAS NO : 2003/18733
tazminat miktar›n›n hesab›nda brüt ücret
KARAR NO : 2003/18729
esas al›narak, ikramiye ve di¤er sosyal
TAR‹H
: 06.11.2003
haklar dikkate al›nmadan hüküm kurulmamal›d›r.
DAVA : Davac›, iﬂe iadesine karar verilmesini istemiﬂtir.
Yerel Mahkeme, iste¤i k›smen
hüküm alt›na alm›ﬂt›r.
Hüküm duruﬂmal› olarak süresi içerisinde daval› avukat› taraf›ndan temyiz edilmiﬂ
ise de; iﬂin mahiyeti itibar›yla duruﬂma isteminin reddine, incelemenin evrak üzerinde
yap›lmas›na karar verildikten sonra dosya incelendi, gere¤i konuﬂulup düﬂünüldü:
KARAR : Davac› iﬂ sözleﬂmesinin geçerli bir sebep bulunmadan feshedildi¤ini
ileri sürerek feshin geçersizli¤ine, iﬂe iadesine, iﬂe baﬂlat›lmamas› halinde bir y›ll›k ücreti tutar›nda tazminat belirlenmesine ve dört ayl›k ücretin hüküm alt›na al›nmas›n› istemiﬂtir.
Daval› iﬂveren iﬂ sözleﬂmesinin geçerli sebeple feshedildi¤ini ileri sürerek davan›n
reddine karar verilmesini talep etmiﬂtir.
Mahkemece, feshin geçersizli¤ine, davac›n›n iﬂe iadesine, yasal sürede baﬂvurmas›na ra¤men iﬂe baﬂlat›lmamas› halinde ödenmesi gereken tazminat miktar›n›n sekiz ayl›k brüt ücreti tutar› olan 26.820.000.000.TL. olarak belirlenmesine ve dört ayl›k
ücret alaca¤›n›n 3.410.000.000.TL. olarak belirlenip, taleple ba¤l› kal›narak
10.000.000.000.TL’nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile tahsiline karar verilmiﬂtir.
Mahkemece verilen feshin geçersizli¤ine ve davac›n›n iﬂe iadesine iliﬂkin karar
dosya içeri¤ine, usul ve yasaya uygun bulunmuﬂtur. Ancak;
1475 Say›l› Kanun’un 4773 Say›l› Kanun’la de¤iﬂik 13/D maddesinde tazminat›n
alt ve üst s›n›rlar› gösterilmiﬂtir. Davac›n›n k›demi 4 y›l 6 ay 12 gündür. Buna göre gerekçe dahi gösterilmeden tazminat›n alt s›n›rdan ayr›larak 8 ay olarak belirlenmesi
fazlad›r.
Tazminat miktar› belirlenirken davac›n›n brüt ücreti üzerinden hesaplama yap›lmal›; ikramiye ve di¤er haklar dikkate al›nmamal›d›r.
Öte yandan en çok 4 ayl›k ücret alaca¤› iﬂçinin iﬂverence iﬂe baﬂlat›lmas› halinde
muaccel olaca¤›ndan faiz baﬂlang›c› da bu tarih olmal›d›r. Yazl› ﬂekilde ücret alaca¤›na dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesi de hatal›d›r.
Aç›klanan nedenlerle, karar›n bu yönlerden bozularak ortadan kald›r›lmas›na ve
1475 Say›l› ‹ﬂ Kanunu’nun 13/C maddesinin son cümlesi gere¤ince aﬂa¤›daki ﬂekilde
dairemizce karar vermek gerekmiﬂtir.
SONUÇ : Yukar›da gösterilen nedenlerle;
1. Kartal 1. ‹ﬂ Mahkemesinin 01.10.2003 gün ve 2003/277-398 Esas, Karar say›l›
karar›n›n bozularak ortadan kald›r›lmas›na,
2. ‹ﬂverence yap›lan feshin geçersizli¤ine ve davac›n›n iﬂe iadesine,
3. Davac›n›n yasal sürede baﬂvurmas›na ra¤men, iﬂverenin süresi içinde iﬂe baﬂlatmamas› halinde ödenmesi gereken tazminat miktar›n›n iﬂçinin alt› ayl›k ücreti olarak belirlenmesine;
4. Davac›n›n iﬂe iade için iﬂverene süresi içinde müracaat› halinde hak kazan›lacak olan ve karar›n kesinleﬂmesine kadar en çok dört aya kadar ücretinin ve di¤er
haklar›n›n daval›dan al›narak davac›ya ödenmesine,
5. Dava mahiyeti itibar›yla maktu harca tabi oldu¤undan yat›r›lan harçtan maktu
karar harc›n›n mahsubu ile fazla yat›r›lan harc›n talep halinde ilgilisine iadesine,
6. Davac› vekille temsil edildi¤inden karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre
200.000.000.TL vekalet ücretinin daval›dan al›n›p davac›ya verilmesine,
7. Davac›n›n yapt›¤› 27.700.000.TL masraf›n daval›dan al›n›p davac›ya verilmesine,
8. Peﬂin al›nan temyiz harc›n›n istek halinde ilgiliye iadesine, oybirli¤iyle kesin
olarak 06.11.2003 gününde karar verildi.

Geçirmiﬂ oldu¤u elim bir trafik kazas› sonucu 29.07.2004
tarihinde Hakk›n rahmetine kavuﬂtu. Genç yaﬂta aram›zdan
ayr›lan Koç, 1962 do¤umlu, evli ve iki çocuk babas›yd›.

Baﬂtaraf› Sayfa 1’de

Biz de arkadaﬂlar›m›za; “1961 y›l›nda kurulan TARIM-‹ﬁ Sendikas›’n›n
geride kalan 43 y›l boyunca, a¤›r çal›ﬂma koﬂullar› alt›nda ezilen yüzbinlerce tar›m iﬂçisini daha iyi koﬂullara kavuﬂturmak için mücadele etti¤ini
ve pek çok baﬂar›ya imza at›ld›¤›n›” anlatt›k.
Arkadaﬂlar›m›zla yapt›¤›m›z toplant›larda, ülkemizin içinde bulundu¤u siyasi
ve ekonomik durum, çal›ﬂma hayat›m›zdaki geliﬂmeler, Sendikam›z›n faaliyetleri, toplu iﬂ sözleﬂmesi çal›ﬂmalar›m›z gibi konularda bilgi verip, kendilerinden
genel ve mahalli sorunlara iliﬂkin bilgi ald›k.
Çal›ﬂma hayat›nda hükümetlerin izledi¤i politikalardan kaynaklanan ciddi
sorunlar olsa da, arkadaﬂlar›m›z› sendikal disiplin içerisinde, sorunlar›n
çözümünün güç birli¤ine ba¤l› oldu¤unun bilinci ve kararl›l›¤› ile tek yürek, tek
bilek görmenin bir Genel Baﬂkan olarak gururunu yaﬂad›m.
Teﬂkilat›m›zdan ve üyelerimizden ald›¤›m›z güçle, üstesinden gelemeyece¤imiz sorun, aﬂamayaca¤›m›z engel yoktur.
Ramazan ay› münasebetiyle kesti¤imiz teﬂkilat gezilerini, belli bir program
içerisinde sürdürece¤iz. Görüﬂme imkan› bulamad›¤›m›z arkadaﬂlar›m›zla en
k›sa sürede buluﬂup görüﬂmek dile¤iyle, teﬂkilat›m›z›n ve tüm üyelerimizin
Mübarek Ramazan Bayram›n› kutlar, sa¤l›kl› ve mutlu günler diler, sayg›lar sunar›m.

TARIM-‹ﬁ Sendikas› Üyesi, Amasya ﬁube faaliyet alan›nda bulunan Ulaﬂ Tar›m ‹ﬂletmesi Müdürlü¤ü iﬂyeri çal›ﬂan›

Yusuf ATALAY
O¤lu Oktay Atalay ile birlikte geçirmiﬂ oldu¤u elim bir
trafik kazas› sonucu 08.08.2004 tarihinde baba-o¤ul Hakk›n
rahmetine kavuﬂtular. Genç yaﬂta aram›zdan ayr›lan Koç,
1952 do¤umlu, evli ve dört çocuk babas›yd›.

TARIM-‹ﬁ Sendikas› Genel Teﬂkilatlanma Sekreteri
Mustafa Demir’in k›z› Ayﬂe Demir, Ahmet Ya¤l›can ile
28 A¤ustos 2004 günü Elaz›¤ Veteriner Kont. Arﬂ.
Enst. Müd. Lokali ve 4 Eylül 2004 Cumartesi günü
Eskiﬂehir Emek Otel’de düzenlenen törenlerle
yaﬂamlar›n› birleﬂtirdiler.
TARIM-‹ﬁ Teﬂkilatland›rma Uzman› Kemalettin
Derince’nin o¤lu O¤uz Derince, Nermin Toprak ile 24
Temmuz 2004 tarihinde Ankara Vedat Dalokay Nikah
Salonu’nda yap›lan nikah ve Antalya Grand Adonis
Hotel’de yap›lan dü¤ün töreni ile yaﬂamlar›n›
birleﬂtirdiler.

TARIM-‹ﬁ Sendikas› Üyesi, Ceylanp›nar ﬁube faaliyet
alan›nda bulunan Ceylanp›nar Tar›m ‹ﬂletmesi Müdürlü¤ü,
Akçakale ‹ﬂletmesi iﬂyerinde bekçi olarak görev yapan

ﬁerif TAKA
Nöbete gelirken geçirmiﬂ oldu¤u elim bir trafik kazas› sonucu iﬂyeri kap›s› önünde beyin kanamas›ndan 03.08.2004
tarihinde Hakk›n rahmetine kavuﬂtu.

Aram›zdan ayr›lan de¤erli üyelerimize Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine,
yak›nlar›na, mesai arkadaﬂlar› ile camiam›za sab›r ve baﬂsa¤l›¤› dileriz.
TARIM-‹ﬁ SEND‹KASI YÖNET‹M KURULU

TARIM-‹ﬁ Sendikas› Bursa ﬁube Baﬂkan› ﬁaban Tu¤’un
k›z› Seda Tu¤, Gürkan Özgür ile 1 Ekim 2004 günü
Bursa Karacabey Tar›m ‹ﬂletmesi Müdürlü¤ü
Bahçesinde yap›lan k›na gecesi ve 2 Ekim 2004
Cumartesi günü Bursa’da düzenlenen nikah töreniyle
yaﬂamlar›n› birleﬂtirdiler.

GENÇ Ç‹FTLERE
ÖMÜR BOYU
MUTLULUKLAR
D‹LER‹Z.
TARIM-‹ﬁ
SEND‹KASI
YÖNET‹M
KURULU

