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Geride b›rakt›¤›m›z 2009, her alanda
önemli geliflmelerin yafland›¤› bir y›ld›.

Özellikle y›l›n son günlerine yükselen iflçi ey-
lemleri damgas›n› vurdu. 2010 y›l›na da taflan
hakl› eylemler ses getirmeye devam ediyor. 

Siyaset cephesi hep hareketliydi. Bir yanda
Ergenekon ad› alt›nda gözalt› ve tutuklamalar
dalga dalga sürerken, yaklafl›k bir y›l önce Türk
Metal Sendikas› Genel Baflkan› Mustafa Özbek
de tutuklananlar aras›nda yer ald›. ‹ktidar parti-
sinin sonuçtan pek de memnun olmad›¤› bir ye-
rel seçim yafland›. Y›l›n ikinci yar›s› “aç›l›m”,
arama, dinleme tart›flmalar›yla geçti. Terör so-
runu devam etti. 

2009 ekonomide kriz y›l›yd›. fiubat ay›nda
toplanan Ekonomik ve Sosyal Konsey’in günde-
minde kriz vard›. 15 fiubat günü gerçeklefltirilen
ortak mitingde, TÜRK-‹fi, D‹SK ve KESK “krizin
bedelini ödemeyece¤iz” dedi. Kriz nedeniyle al›-
nan önlemler iflverenlerin yükümlülüklerini Hazi-
ne’nin üstlenmesi biçiminde oldu. ‹flsizlik sigorta-
s› fonundaki birikimlerin bir bölümü de Hazine’ye
aktar›ld›. Daha fazla say›da iflsize, daha uzun
süre ve daha yüksek oranda bir iflsizlik ödene¤i
sa¤lanmas› yoluna gidilmedi. Al›nan önlemler
hep iflverenleri korumaya yönelikti.

Sendikam›z 2009 y›l›nda bir ola¤anüstü ge-
nel kurul yaflad›. Örgütlü oldu¤umuz kamu sek-
törünün giderek daralmas› ve iflkolumuzda özel
sektörde sendikal örgütlenmenin önündeki cid-
di engeller nedeniyle gelinen nokta, bu genel
kurulu zorunlu k›ld›. Bundan k›sa bir süre son-
ra ise Sendikam›z de¤erli bir yöneticisini, Anka-
ra fiube Baflkan› Taki Yurduseven’i kaybetti.
Kendisini bir kere daha rahmetle an›yorum.

Kamu toplu sözleflmeleri, yerel seçimlerin
ard›ndan gündeme gelen Bakan de¤iflikliklerin-
den de etkilenerek, beklendi¤inden uzun sürdü.
Masa bafl›nda sonuçlanan kamu kesimi toplu
sözleflmeleri ile, kriz koflullar›nda ve masa ba-
fl›nda al›nabilecek haklar al›nd›. 

Bedrettin KAYKAÇ
Genel Baflkan
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Devam› Sayfa 2’de

HAKLI TALEPLERE 
KULAK VER‹LMEL‹...
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TÜRK-‹fi Baflkanlar Kurulu’nun ald›¤› “sürekli
eylem” karar› çerçevesinde Ekmek Bar›fl Özgürlük
için “Demokrasi ve Haklar Mitingi” 17 Ocak 2010
Pazar günü Ankara S›hhiye Meydan›’nda yap›ld›

TARIM-‹fi Sendikas›’n›n da yönetici, temsil-
ci ve üyeleriyle kat›ld›¤› mitingde hükümete
seslenen iflçiler, “Buraya kulak ver, bu sesi
duy” dedi. 

TARIM-‹fi YÖNET‹C‹LER‹ ‹ZM‹R, ADANA, CEYLANPINAR VE MUfi fiUBE
FAAL‹YET ALANINDA BULUNANLAR ‹LE MALATYA ‹fiYERLER‹N‹ GEZD‹

Haberi Sayfa 4-5-6’daTeflkilat Gezisi, 29 ‹limiz ve 72 ‹flyerinde Gerçekleflti.

KIDEM TAZM‹NATI TAVANI 
2.427,04 TL’YE YÜKSELD‹

En yüksek devlet memuruna her bir y›l için
ödenen ikramiyenin 1 Ocak 2010’dan itibaren
katsay› ve gösterge sistemiyle yükselmesi sonu-
cu, k›dem tazminat› tavan› da yeniden belirlendi.
Buna göre 1 Ocak 2010-30 Haziran 2010 tarihle-
ri aras›nda uygulanacak yeni k›dem tazminat› ta-
van› 2.427,04 TL oldu.

2010 YILI GEL‹R VERG‹S‹ 
D‹L‹MLER‹ BEL‹RLEND‹
Gelir vergisi mükellefleri için uygulanan vergi

tarifelerinde 1.1.2010-31.12.2010 tarihleri aras›n-
da uygulanacak vergi matrahlar› ve oranlar› belir-
lendi. Geçen y›la oranla sadece yüzde 15’lik ilk di-
limde 100 TL’lik bir art›fl yap›ld›.

Buna göre; yüzde 15 olan ilk dilim 8.700 TL’den
8.800 TL’ye, yüzde 20’lik dilim 8.700-22.000 TL
aral›¤›ndan 8.800-22.000 TL’ye yükseldi.Yüzde
27’lik dilim 22.000-50.000 TL, yüzde 35’lik dilim
50.000 TL ve sonras› olarak yerinde sayd›.

ALTI KONFEDERASYON B‹RARAYA GELD‹
Konfederasyonlar, 4-C uygulamas›n› kabul etmemekte 
ve kald›r›lmas›n› talep etmektedir. �� Haberi Sayfa 8’de

Tekel iflçilerinin kazan›lm›fl 
haklar› koruma mücadelesi



TÜRK-‹fi Baflkanlar Kurulu’nun
ald›¤› “sürekli eylem” karar› çerçe-
vesinde Ekmek Bar›fl Özgürlük için
“Demokrasi ve Haklar Mitingi” 17
Ocak 2010 Pazar günü Ankara S›hhi-
ye Meydan›’nda yap›ld›.

TARIM-‹fi Sendikas› da, baflta
Genel Baflkan Bedrettin Kaykaç ol-
mak üzere, Genel Merkez Yönetim
Kurulu Üyeleri, Ankara fiube Baflkan›,
fiube Yöneticileri, iflyeri temsilcileri ve

üyelerinin kat›lmas›yla alanda yerini
ald›. 

Miting korteji sabah 10.00’da Tren
Gar› önünde oluflturuldu ve saat
11.00’de yürüyüfle geçildi. Kortejin ön
taraf› S›hhiye Meydan›’na ulaflt›¤›nda,
bir ucu daha Gar›n önündeydi. Ankara
d›fl›ndan da çok say›da iflçinin gelmesi
ve baz› emek örgütleri, meslek odalar›
ve siyasi partilerin de destek vermesiy-
le, miting genifl kat›l›mla gerçekleflti.

Yo¤un ya¤mura ra¤men S›hhiye
Meydan›’n› dolduran iflçiler, “‹fl, ek-
mek yoksa bar›fl da yok”, “Ölmek
var dönmek yok”, “Hükümet 4-C’yi
al bafl›na çal”, “‹flçiyiz, hakl›y›z ka-
zanaca¤›z”, “Birlefle, birlefle kaza-
naca¤›z” sloganlar› att›. ‹flçiler s›k,
s›k “Hükümet istifa” sloganlar›yla
hükümete istifa mesaj› gönderdi.

Sanatç› Onur Ak›n’›n mini konseri-
nin ard›ndan, TÜRK-‹fi Genel Teflki-
latland›rma Sekreteri Pevrul Kav-
lak’›n konuflmas›yla miting bafllad›.
Tekel, itfaiye ve fleker iflçilerini tem-
silen birer iflçinin konuflmas›n›n ard›n-
dan kürsüye ç›kan TÜRK-‹fi Genel
Baflkan› Mustafa Kumlu, yapt›¤› ko-
nuflmada, “Eylemlerimizden rahat-
s›z olanlar var. Ben de diyorum ki
rahats›z olaca¤›na çözüm üret. Her-
kes bilsin ki TÜRK-‹fi belki her za-
man gürlemez ama gürledi¤inde
ya¤ar ve kuru gürültüye pabuç b›-
rakmaz” dedi.

Kumlu, konuflmas›n›n bafl›nda ka-
t›l›mc›lara Türkiye’nin dört bir yan›n-
dan, k›fl gününde ya¤muru çamuru hi-
çe say›p, yollara düfltükleri için teflek-
kür etti. “Bugün Türkiye yang›n yeri-
ne dönmüfltür. Emek büyük bir sal-
d›r› alt›ndad›r” diyen Kumlu, “Eme-
¤in ürettikleri, bu yang›nda harami-
ler taraf›ndan talan edilmektedir.
Adaletsizlik her alanda hüküm sü-
rerken, herkes bu adaletsizli¤in ka-
ranl›¤› içine çekilmek istenmekte-
dir” diye konufltu.

IMF’den onay almak u¤runa y›llar-
d›r halk›n ili¤inin kemi¤inin sömürül-
dü¤ünü ileri süren Kumlu, bu süreçte
vatandafl›n daha da yoksullaflt›r›ld›¤›-
n›, esnaf›n iflas noktas›na getirildi¤ini
iddia etti. “Ekonomik krizin ülkeye
te¤et geçti¤i” söylenirken, krizin be-
delinin daha çok iflsizlik, daha çok
yoksulluk olarak kendilerine ödetildi¤i-

ni öne süren Kumlu, flöyle konufltu:
“Krizin panzehiri, sosyal devlet

politikalar›na geri dönmektir dedik,
dinlemediler. fiimdilerde IMF ile ye-
ni bir anlaflmadan bahsediliyor. Sa-
y›n Baflbakan, madem art›k IMF’ye
ihtiyac›m›z yok, hala niçin anlaflma-
dan bahsediyorsun. Yerden gö¤e
her fleyin sat›ld›¤›, yetmedi mi?
Yetmedi mi, sa¤l›k haklar›m›z›n, si-
gorta haklar›m›z›n budand›¤›? Da-
ha ne kald› ne? Art›k IMF’yi def et-
me zaman› geldi. Çünkü marifet
IMF’den de¤il, halktan onay almak-
ta.

‹flçilerin, eme¤i ile geçinenlerin
açl›¤›, yoksullu¤u hükümetin veba-
lidir. Hak arayan emekçilerin sesle-
rine kulak t›kamak, hükümetin ve-
balidir. Türkiye’nin her yan›, Anka-
ra’n›n göbe¤i, ekmek, bar›fl, özgür-
lük için yan›yor. Bu yang›n› söndür-
mek hükümetin görevidir. Ey Hükü-
met, sana sesleniyorum; Tekel ve
itfaiye iflçileri baflta olmak üzere
çal›flanlar›n taleplerine kulak ver,
iflsizli¤i önle, kiral›k iflçilik düzenle-
mesinden vazgeç, k›dem tazminat›
hakk›m›za el uzatma, 4-C ve benze-
ri uygulamalardan vazgeç, ‹flsizlik
Sigortas› Fonu’na el uzatma, vergi
adaletsizli¤ini gider, sa¤l›k ve
sigorta haklar›m›zdaki ma¤duriyeti
gider, asgari ücreti sefalet ücreti ol-
maktan ç›kar, ifl sa¤l›¤› ve güven-
li¤i alan›ndaki aksakl›klar› gider,
antidemokratik yasalar› de¤ifltir,
örgütlenmenin önündeki engelleri
kald›r, tafleronlaflma ve kay›t d›fl›
ekonomiyi engelle, sosyal devleti
uygula, özellefltirmeleri durdur. Bu
meydana kulak ver. Bu sesi duy.”

Mitingin sonunda kürsüye ç›kan
Tekel iflçileri, TÜRK-‹fi Yönetimine
genel grev karar› alma ça¤r›s›nda
bulundular.
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2009 y›l› boyunca çal›flma hayat›n› ilgilendiren de¤ifliklikler genellikle
olumsuz yöndeydi. Özellefltirmeler devam etti. Sosyal güvenlik sisteminde
sorunlar yafland›. Kriz gerekçesiyle binlerce iflçi iflten ç›kart›ld›. Sendikalar
ve sendikal› iflçiler a¤›r suçlamalarla ve bask›larla karfl› karfl›ya kald›. ‹n-
sanlar›n yar›n›ndan emin olamad›¤› güvencesiz çal›flt›rma biçimlerine bir
yenisi daha eklenmeye çal›fl›ld›; neyse ki, iflçi kiralama bürolar›yla ilgili ya-
sa Cumhurbaflkan›’ndan döndü. Geçti¤imiz y›l›n olumlu bir yan›, 1 May›s’›n
Emek ve Dayan›flma Günü olarak tatil kabul edilmesiydi.

Y›l›n sonlar›na do¤ru b›çak kemi¤e dayand›. Önce kamu çal›flanlar› ül-
ke çap›nda eylem yapt›. Ard›ndan iflyerleri kapat›larak Ocak ay› sonunda
sahip olduklar› haklar› kaybetme tehlikesi ile yüzyüze olan TEKEL iflçileri-
nin direnifli bafllad›. TEKEL iflçileriyle birlikte ‹stanbul’da itfaiye iflçileri de
2010’a eylemde girdi. Sendikalar hakk›nda sarf edilen sözler nedeniyle
Konfederasyonumuz TÜRK-‹fi ile Hükümet iliflkileri de gerginleflti. Bu y›l›n
asgari ücreti, TÜRK-‹fi temsilcilerinin protesto ederek kat›lmad›¤› toplant›-
larda belirlendi.

2010 y›l›n›n sorunsuz geçece¤ini söylemek zordur. Öncelikle bu y›l da-
ha fazla vergi ödeyece¤imiz belli olmufltur. Kafl›kla verilen ücret art›fllar›n›
kepçeyle geri alan bir vergi düzeni geçerlidir ve bu y›l bu düzen daha da
adaletsiz bir biçim alm›flt›r. En ufak bir taflk›nl›¤›n olmad›¤› iflçi eylemleri-
nin da¤›t›lmas› için zaman zaman fliddete baflvurulmaktad›r. Kamuoyunu
yan›lt›c› aç›klamalar yap›larak hakl› talepler için sesini duyurmaya çal›flan
iflçiler haks›zm›fl gibi gösterilmeye çal›fl›lmaktad›r. ‹flçi kiralama bürolar›n›n
yine gündeme gelmesi ve k›dem tazminat›n› ortadan kald›rma giriflimiyle
yeniden karfl›lafl›lmas› beklenmelidir.

Konfederasyonumuz TÜRK-‹fi’in 17 Ocak günü Ankara’da düzenledi¤i
miting, iflçi hareketinin yaflad›¤› tüm olumsuzluklar› protesto ve hükümete
ça¤r› amac› tafl›maktayd›. Umar›m iflçinin gür sesi duyulmufl olsun ve hak-
l› talepleri dile getiren bu sese kulak verilsin.

Baflyaz›Baflyaz›
Bafltaraf› 1’deHAKLI TALEPLERE KULAK VER‹LMEL‹...

� � Türk-‹fl’in Ankara S›hhiye Meydan›’nda düzenledi¤i mitingde 
hükümete seslenen iflçiler, “Buraya kulak ver, bu sesi duy” dedi.

EKMEK BARIfi ÖZGÜRLÜK ‹Ç‹N DEMOKRAS‹ VE HAKLAR M‹T‹NG‹



TÜRK-‹fi Baflkanlar Kurulu, çal›fl-
ma yaflam›ndaki acil ve güncel konu-
lar› görüflmek üzere, bir hafta arayla
iki kez topland›.

B‹R‹NC‹ TOPLANTI:

TÜRK-‹fi Baflkanlar kurulu’nun ilk
toplant›s› 23 Aral›k 2009 Perflembe
günü yap›ld›. TARIM-‹fi’i temsilen Ge-
nel Sekreter Mustafa Çardakç›’n›n
kat›ld›¤› toplant›, gün boyunca aral›k-
s›z sürdü. Toplant›da al›nan kararlar
akflam saatlerinde, Baflkanlar Kurulu
Üyeleri ile birlikte Genel Baflkan Mus-
tafa Kumlu taraf›ndan Konfederas-
yon önünde aç›kland›. Yaz›l› ve görsel
bas›n›n yo¤un ilgisi alt›nda aç›klanan
bildiri, günlerdir özlük haklar›n›n mü-

cadelesini veren Tekel iflçileri taraf›n-
dan alk›fllar ve sloganlarla s›k s›k ke-
sildi.

TÜRK-‹fi Baflkanlar Kurulu sonuç
bildirisinde al›nan kararlar flöyle s›ra-
land›:

“TÜRK-‹fi Baflkanlar Kurulu, Te-
kel iflçilerinin mücadelesi baflta ol-
mak üzere sorunlar›m›z›n gideril-
mesi amac›yla sürekli eylem karar›
alm›fl, bu çerçevede;

1- 25 Aral›k 2009 Cuma gününü
“TEKEL iflçileri ile dayan›flmak için
eylem günü” ilan etmifltir. TÜRK-
‹fi’e ba¤l› sendikalara üye iflçiler 25
Aral›k 2009 Cuma günü bir saat geç
ifl bafl› yaparak çal›flmama hakk›n›
kullanacak ve tüm illerde ifl ç›k›fl›n-
da AKP binalar› önünde kitlesel ba-

s›n toplant›lar› düzenlenecektir. 
2- Bu eylem, dört hafta her Cu-

ma günü birer saat art›r›larak sür-
dürülecektir. 

3- 28 Aral›k Pazartesi günü
TÜRK-‹fi’e ba¤l› sendikalar›n tüm
merkez ve flube profesyonel yöne-
ticileri Ankara Güven Park’ta bulu-
flacak, topluca TBMM’ye gidilecek
ve TBMM’de grubu olan siyasi par-
tiler ziyaret edilecektir. 

4- 30 Aral›k 2009 Çarflamba gü-
nü TÜRK-‹fi Baflkanlar Kurulu top-
lanacak ve daha sonra izlenecek
yol haritas›n› belirleyecektir.

Bundan böyle TÜRK-‹fi Baflkan-
lar Kurulu her Çarflamba günü top-
lanarak durum de¤erlendirmesi ya-
pacak ve yeni eylem türleri ile takvi-
mini belirleyecektir.

TÜRK-‹fi Baflkanlar Kurulu, ya-
paca¤› eylemlerde tüm emek ve
meslek örgütlerine destek ça¤r›s›n-
da bulunmaktad›r.”

‹K‹NC‹ TOPLANTI:

TÜRK-‹fi Baflkanlar Kurulu’nun
ikinci toplant›s› da 30 Aral›k 2009 Per-
flembe günü gerçekleflti. Bu toplant›-
ya da, TARIM-‹fi’i temsilen Genel

Baflkan Bedrettin Kaykaç kat›ld›. 
Toplant› sonunda yay›nlanan so-

nuç bildirisinde, 2009 y›l›n›n çal›flanlar
aç›s›ndan de¤erlendirildi¤i belirtilerek,
“2009 y›l›nda sosyal diyalog meka-
nizmalar›n›n iflletilmek bir yana, ön
yarg›l› tav›rlarla varolan diyalog
mekanizmalar›n›n da ifllevsiz hale
getirildi¤i” kaydedildi.

Tekel iflçilerinin ve itfaiye iflçilerinin
mücadelesi ile fieker-‹fl Sendikas›n›n
özellefltirmelere karfl› düzenledi¤i mi-
tinglerin desteklendi¤i, Baflbakan Re-
cep Tayip Erdo¤an’›n ve Hükümetin,
iflçilere ve onlar›n sendikalar›na karfl›
dostça yaklaflmaya ve onlar›n istek ve
taleplerine karfl› duyarl› olmaya ça¤r›l-
d›¤› TÜRK-‹fi Baflkanlar Kurulu sonuç
bildirisinde flu kararlar al›nd›:

“Eylemlerimiz, 8 Ocak, 15 Ocak,
22 Ocak tarihlerinde ‘çal›flmama
hakk›m›z› kullanarak’ ve AK Parti il
binalar› önündeki kitlesel bas›n
toplant›lar›m›zla sürecektir.

TÜRK-‹fi Baflkanlar Kurulu,
TÜRK-‹fi Yönetim Kurulunun belir-
leyece¤i tarih ve yerlerde di¤er
emek ve meslek örgütlerinin de da-
vet edilmesiyle genifl kat›l›ml› bir
dizi miting düzenlenmesine karar
vermifltir.”
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TÜRK-‹fi Baflkanlar Kurulu ToplandıTÜRK-‹fi Baflkanlar Kurulu Toplandı

Tekel iflçilerinin mücadelesi baflta olmak üzere sorunlar›n giderilmesi amac›yla sürekli eylem karar› ald›. 

Baflkanlar Kurulu’nun alm›fl oldu¤u karar çerçevesinde, TÜRK-‹fi Yönetim
Kurulu, TÜRK-‹fi’e ba¤l› sendikalar›n yönetim kurulu üyeleri ve flube baflkanla-
r› ile Tekel iflçileri 28 Aral›k 2009 Pazartesi günü Ankara Güvenpark’ta toplana-
rak, Hükümetin iflçilerin taleplerine iliflkin duyars›z tavr›n› protesto etti.

MHP TBMM GRUBUNU Z‹YARET
TÜRK-‹fi Genel Baflkan› Mustafa Kumlu’nun Güvenpark’taki k›sa konuflmas›

ve at›lan sloganlar›n ard›ndan TÜRK-‹fi Yönetim Kurulu ve Baflkanlar Kurulu
üyeleri, TBMM’nde MHP Grup Baflkan Vekili Oktay Vural’› topluca ziyaret etti. 

Ziyaretin ard›ndan Kumlu ve beraberindeki heyet Güvenpark’ta bekleyen gru-
bun yan›na döndü. Buradan topluca TÜRK-‹fi Genel Merkezi’ne yüründü. Genel
Baflkan Kumlu, Konfederasyon önündeki iflçilere hitaben bir konuflma yapt›.

CHP TBMM GRUBUNU Z‹YARET
TÜRK-‹fi Yönetim  ve Baflkanlar Kurulu Üyeleri 29 Aral›k 2009 Sal› günü de

CHP TBMM Grubunu ziyaret ederek, Genel Baflkan Deniz Baykal ile bir süre
görüfltü.

GÜVENPARK EYLEM‹ VE TBMM’YE YÜRÜYÜfiGÜVENPARK EYLEM‹ VE TBMM’YE YÜRÜYÜfi



TARIM-‹fi Genel Baflkan› Bedrettin Kaykaç, ilk
olarak beraberinde Genel Sekreter Mustafa Çardakç›
ile birlikte ‹zmir fiube Faaliyet alan›nda bulunan iflyer-
lerini ziyaret etti. 28 Eylül-2 Ekim 2009 tarihleri aras›n-
da 5 günde gerçekleflen teflkilat gezisi, 6 ilimiz ve 21
iflyerinde gerçekleflti.

TARIM-‹fi Yöneticilerinin ikinci gezisi ise, Adana,
Ceylanp›nar ve Mufl fiubeleri faaliyet alan› ile Erzincan
fiube faaliyet alan›nda bulunan Malatya’daki iflyer-
lerinde gerçekleflti. Genel Baflkan Bedrettin Kaykaç’›n,
beraberinde Genel Teflkilatland›rma Sekreteri ‹lhami
Polat ile birlikte 2-20 Kas›m 2009 tarihleri aras›ndaki
teflkilat gezisi de, 19 günde 23 ilde 51 iflyerini kapsad›.

‹flyeri ziyaretleri s›ras›nda üyelerle düzenlenen top-
lant›larda konuflan Genel Baflkan Bedrettin Kaykaç,
ülkemizdeki siyasi ve ekonomik geliflmeler, çal›flma
hayat›n›n güncel sorunlar›, imzalanan yeni dönem top-
lu ifl sözleflmesi, çal›flma hayat› ile ilgili yasalarda de-
¤ifliklik öngören yeni tasar›lar ve Sendikan›n di¤er ça-
l›flmalar› hakk›nda bilgi vererek, bu konulardaki görüfl-
lerini aç›klad›.

Konuflmalar›n›n ard›ndan üyelere de söz vererek
mahalli sorunlar hakk›nda da bilgi alan Genel Baflkan
Bedrettin Kaykaç, ayr›ca dile getirdi¤i konulara iliflkin
kendisine yöneltilen sorular› da cevaplad›.

Genel Baflkan Bedrettin Kaykaç, teflkilat gezisi ile
ilgili yapt›¤› aç›klamada, iklim flartlar›n›n el verdi¤i ölçü-
de teflkilat gezilerini sürdüreceklerini ve geriye kalan
iflyerlerine de giderek, tüm üyelerle buluflup görüfle-
ceklerini bildirdi.

Genel Baflkan Bedrettin Kaykaç ile Genel Sekreter
Mustafa Çardakç›’n›n ‹zmir fiube teflkilat gezisi, fiube
Baflkan› ‹brahim Özkeskin ile birlikte 28 Eylül-2 Ekim 2009
tarihleri aras›nda, flu program çerçevesinde gerçekleflti:

28 Eylül 2009 Pazartesi;
Saat : 10.00 Uflak ‹l Tar›m Müdürlü¤ü.
Saat: 13.00 Denizli ‹l Tar›m Müdürlü¤ü.
Saat: 16.00 Nazilli Pamuk Araflt›rma Enstitüsü Müdür-

lü¤ü.
29 Eylül 2009 Sal›;
Saat: 9.00 ‹zmir Menemen Ege Tar›msal Araflt›rma

Enstitüsü Müdürlü¤ü.
Saat: 11.30 ‹zmir Menemen Toprak ve Su Kaynaklar›

Araflt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü. Burada yap›lan toplant›-
ya, Uluslararas› Tar›msal Araflt›rma ve E¤itim Merkezi
Müdürlü¤ü iflyerinde çal›flan üyeler de kat›ld›.

Saat: 14.30 Manisa Ba¤c›l›k Araflt›rma Enstitüsü Mü-
dürlü¤ü.

Saat: 16.00 Manisa ‹l Tar›m Müdürlü¤ü.
Saat: 17.00 Manisa Beydere Tohum Sertifikasyon

Test Müdürlü¤ü.
30 Eylül 2009 Çarflamba;
Saat: 9.00 ‹zmir ‹l Tar›m Müdürlü¤ü. Burada yap›lan

toplant›ya, ‹l Kontrol laboratuar› Müdürlü¤ü ile Zeytincilik
Araflt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü iflyerlerinde çal›flan üyeler
de kat›ld›.

Saat: 13.00 ‹zmir Zirai Mücadele Araflt›rma Enstitüsü
Müdürlü¤ü. Saat: 14.00 ‹zmir Veteriner Kontrol Araflt›rma
Enstitüsü Müdürlü¤ü.
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TARIM-‹fi YÖNET‹C‹LER‹ ‹ZM‹R,
ADANA, CEYLANPINAR VE MUfi fiUBE
FAAL‹YET ALANINDA BULUNANLAR
‹LE MALATYA ‹fiYERLER‹N‹ GEZD‹

Teflkilat Gezisi, 29 ‹limiz 
72 ‹flyerinde Gerçekleflti.

‹ZM‹R fiUBE‹ZM‹R fiUBE

��



1 Ekim 2009 Perflembe;
Saat:10.00 Ayd›n ‹l Tar›m Müdürlü¤ü.
Saat: 12.00 Ayd›n Erbeyli ‹ncir Araflt›rma Enstitüsü

Müdürlü¤ü. Saat: 15.00 Ayd›n Zirai Üretim ‹flletmesi Ta-
r›m ve Hizmet ‹çi E¤itim Merkezi Müdürlü¤ü. 

2 Ekim 2009 Cuma;
Saat:10.00 Mu¤la ‹l Tar›m Müdürlü¤ü.
Saat: 13.00 Dalaman Tar›m ‹flletmesi Müdürlü¤ü. Bu-

rada yap›lan toplant›ya, S.S. Dalko Dalyan Su Ürünleri
Kooperatifi iflyerinde çal›flan üyeler de kat›ld›.  

Genel Baflkan Bedrettin Kaykaç ile Genel Teflkilat-
land›rma Sekreteri ‹lhami Polat’›n Adana fiube teflkilat
gezisi, fiube Baflkan› Feyzi Kahramano¤lu ile birlikte 2-
9 Kas›m 2009 tarihleri aras›nda, flu program çerçevesin-
de gerçekleflti:

2 Kas›m 2009 Pazartesi;
Saat : 08.00 Adana ‹l Tar›m Müdürlü¤ü.
Saat: 12.00 Çukurova Tar›msal Araflt›rma Enstitüsü

Müdürlü¤ü.
Saat: 14.00 Çukurova Tar›msal Araflt›rma Enstitüsü

Müdürlü¤ü, Hac›ali ‹flletmesi.
3 Kas›m 2009 Sal›;
Saat: 8.30 TAGEM Tarsus Toprak ve su Kaynaklar›

Araflt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü.
Saat: 12.00 Alata Bahçe Kültürleri Araflt›rma Enstitüsü

Müdürlü¤ü.
Saat: 14.30 Mersin ‹l Tar›m Müdürlü¤ü.
4 Kas›m 2009 Çarflamba;
Saat: 8.00 Çukurova Tar›m ‹flletmesi Müdürlü¤ü.
Saat: 10.30 Osmaniye ‹l Tar›m Müdürlü¤ü,
Saat: 14.00 Kahramanmarafl Tar›msal Araflt›rma Ens-

titüsü Müdürlü¤ü.
Saat: 15.30 Kahramanmarafl ‹l Tar›m Müdürlü¤ü.
5 Kas›m 2009 Perflembe;
Saat: 9.00 Hatay ‹l Tar›m Müdürlü¤ü.
Saat: 12.00 Hatay Tar›m ‹flletmesi Müdürlü¤ü.
Saat: 15.30 Kilis ‹l Tar›m Müdürlü¤ü.
6 Kas›m 2009 Cuma;
Saat 8.30 Gaziantep Antepf›st›¤› Araflt›rma Enstitüsü
Müdürlü¤ü. Burada yap›lan toplant›ya, ‹l Kontrol labo-

ratuar› Müdürlü¤ü iflyerinde çal›flan üyeler de kat›ld›.
Saat: 10.30 Gaziantep ‹l Tar›m Müdürlü¤ü.
Saat: 15.30 Ad›yaman ‹l Tar›m Müdürlü¤ü.
9 Kas›m 2009 Pazartesi;
Saat: 8.30 fianl›urfa ‹l Tar›m Müdürlü¤ü.
Saat: 9.30 fianl›urfa TAGEM-Toprak ve Su Kaynakla-

r› Araflt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü.
Saat: 11.00 Akçakale GAP E¤itim, Yay›n ve Arfl. Ens-

titüsü Müdürlü¤ü.

Genel Merkez Yöneticilerinin Ceylanp›nar fiube teflki-
lat gezisi, fiube Baflkan› Hasan Ergün ile birlikte 10 Ka-
s›m’da, flu program çerçevesinde gerçekleflti:

10 Kas›m 2009 Sal›;
Saat: 08.00 Ceylanp›nar Tar›m ‹flletmesi Müdürlü¤ü

Merkez ‹flletmesi.
Saat: 10.00 Ceylanp›nar Tar›m ‹flletmesi Müdürlü¤ü

Gökçay›r ‹flletmesi.
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ADANA fiUBEADANA fiUBE

CEYLANPINAR fiUBECEYLANPINAR fiUBE
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Saat: 11.00 Ceylanp›nar Tar›m ‹flletmesi Müdürlü¤ü
Gümüflsuyu ‹flletmesi.

Saat: 15.00 Ceylanp›nar Tar›m ‹flletmesi Müdürlü¤ü
Beyazkule ‹flletmesi. 

Genel Merkez Yöneticilerinin Mufl fiube teflkilat gezi-
si, fiube Baflkan› Beflir Ifl›k ile birlikte flu program çerçe-
vesinde gerçekleflti:

11 Kas›m 2009 Çarflamba;
Saat: 9.30 Mardin ‹l Tar›m Müdürlü¤ü.
Saat: 14.00 fi›rnak ‹l Tar›m Müdürlü¤ü.
12 Kas›m 2009 Perflembe;
Saat: 8.30 Diyarbak›r ‹l Tar›m Müdürlü¤ü. Burada ya-

p›lan toplant›ya, ‹l Kontrol labrotuvar› Müdürlü¤ü iflyeri ça-
l›flanlar› da kat›ld›.

Saat: 14.00 Diyarbak›r Zirai Mücadele Araflt›rma Ens-
titüsü Müdürlü¤ü.

13 Kas›m 2009 Cuma;
Saat: 9.00 Batman ‹l Tar›m Müdürlü¤ü.
Saat: 14.00 Siirt ‹l Tar›m Müdürlü¤ü.
16 Kas›m 2009 Pazartesi;
Saat: 9.00 Mufl ‹l Tar›m Müdürlü¤ü.
Saat: 11.00 Alpaslan Tar›m ‹flletmesi Müdürlü¤ü.
Saat: 15.00 Bitlis ‹l Tar›m Müdürlü¤ü. Burada yap›lan

toplant›ya, yak›n ilçe müdürlüklerinde çal›flan üyeler de
kat›ld›.

17 Kas›m 2009 Sal›;
Saat: 9.00 Van ‹l Tar›m Müdürlü¤ü.
Saat: 14.00 Hakkar› ‹l Tar›m Müdürlü¤ü.
18 Kas›m 2009 Çarflamba;
Saat:10.30 I¤d›r ‹l Tar›m Müdürlü¤ü. Burada yap›lan

toplant›ya, Kaz›m Karabekir Tar›m ‹flletmesi Müdürlü¤ü
iflyerinde çal›flan üyeler de kat›ld›.

Saat: 15.00 Kars ‹l Tar›m Müdürlü¤ü.
19 Kas›m 2009 Perflembe;
Saat:10.00 Bingöl ‹l Tar›m Müdürlü¤ü. Burada yap›lan

toplant›ya, ildeki di¤er ünitelerde çal›flan üyeler de kat›ld›.
Saat: 14.00 Elaz›¤ ‹l Tar›m Müdürlü¤ü. Burada yap›-

lan toplant›ya, ilde bulunan Su Ürünleri Araflt›rma Enstitü-
sü Müdürlü¤ü, El Sanatlar› E¤itim Merkezi Müdürlü¤ü, ‹l
Kontrol laboratuar› Müdürlü¤ü ile Veteriner Kontrol ve
Araflt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü iflyerlerindeki üyeler de
kat›ld›.

Genel Merkez Yöneticilerinin Erzincan fiube faaliyet
alan›nda bulunan Malatya’daki iflyerleri gezisi, fiube Bafl-
kan› Turan Yavuz ile birlikte 20 Kas›m 2009 tarihinde flu
program çerçevesinde gerçekleflti:

20 Kas›m 2009 Cuma;
Saat: 09.00 Malatya ‹l Tar›m Müdürlü¤ü. 
Saat: 10.00 Malatya Meyvecilik Araflt›rma Enstitüsü

Müdürlü¤ü.
Saat: 11.30 Tar›m Meslek Lisesi Müdürlü¤ü. 
Saat: 13.30 Sultansuyu Tar›m ‹flletmesi Müdürlü¤ü.
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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 
Faks: (0.312) 354 91 32

TARIM-‹fi
TÜRK‹YE ORMAN-TOPRAKSU-TARIM VE

TARIM SANAY‹‹ ‹fiÇ‹LER‹ SEND‹KASI

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

TARIM-‹fi Sendikas› Üyesi,
Samsun fiube faaliyet ala-
n›nda bulunan Çorum ‹l Ta-
r›m Müdürlü¤ü iflyeri çal›-
flan›,
Koray TAfiBEK
29 Nisan 2009 günü geçir-

mifl oldu¤u ani bir kalp krizi sonucu vefat etti.
TAfiBEK, 1 Ocak 1951 do¤umluydu. 

TARIM-‹fi Sendikas› Üyesi,
Adana fiube faaliyet alan›n-
da bulunan Kahramanmarafl
‹l Tar›m Müdürlü¤ü iflyeri ça-
l›flan›,
Ferhat TÜRKMEN
26.06.2009 tarihinde Hakk›n

rahmetine kavufltu. TÜRKMEN, 1 Ocak 1983
do¤umluydu.

TARIM-‹fi Sendikas› Üyesi,
Mufl fiube faaliyet alan›nda
bulunan Tar›m ve Köyiflleri
Bakanl›¤› Mufl ‹l Tar›m
Müdürlü¤ü iflyeri çal›flan›,
Maflallah AKTAfi
25.09.2009 tarihinde Hakk›n

rahmetine kavufltu. AKTAfi, 10 Haziran 1967
do¤umluydu. 

TARIM-‹fi Sendikas› Üyesi,
Ankara fiube faaliyet ala-
n›nda bulunan K›r›kkale ‹l
Tar›m Müdürlü¤ü iflyeri çal›-
flan›,
Abdullah ÇA⁄LAYAN
1 Kas›m 2009 günü vefat 

etti. ÇA⁄LAYAN, 1 Ocak 1961 do¤umluydu. 

TARIM-‹fi Sendikas› Üyesi,
Ankara fiube faaliyet ala-
n›nda bulunan Keskin ‹lçe
Tar›m Müdürlü¤ü iflyeri çal›-
flan› ve TARIM-‹fi Sendikas›
‹flyeri Temsilcisi,
Eftal GÖKER

17  Kas›m 2009 günü geçirmifl oldu¤u elim bir
traktör kazas› sonucu vefat etti. GÖKER, 1
Ocak1958 do¤umlu, evli ve 6 çocuk babas›yd›. 

TARIM-‹fi Sendikas› Üyesi,
Ankara fiube faaliyet ala-
n›nda bulunan ‹dari ve Mali
‹fller Daire Baflkanl›¤› iflyeri
çal›flan›,
Abdullah YAZGAN
Hakk›n rahmetine kavufltu.

YAZGAN, 1960 do¤umluydu. 

Aram›zdan ayr›lan de¤erli arkadafllar›m›za Yüce
Allah’tan rahmet, ailelerine, yak›nlar›na ve mesai ar-
kadafllar› ile camiam›za sab›r ve baflsa¤l›¤› dileriz.

TARIM-‹fi SEND‹KASI YÖNET‹M KURULU

ACI KAYIPLARIMIZ

TARIM-‹fi Sendikas› Erzincan fiube Baflkan›
Turan Yavuz’un k›z› Kübra Yavuz, Harun Kar-
tal ile 26 Eylül 2009 Cumartesi günü Belediye Ni-
kah Salonu’nda düzenlenen törenle yaflamlar›n›
birlefltirdi.

TARIM-‹fi Sendikas› çal›flan› Celal Yazgö-
ren’in k›z› Sat› Yazgören, Ramazan Dilmen ile
18 Ekim 2009 Pazar günü Ankara’da aile aras›n-
da evde düzenlenen tören ile evlili¤e ilk ad›m› ata-
rak niflanland›. 

GENÇ Ç‹FTLERE ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR D‹LER‹Z.

TARIM-‹fi SEND‹KASI YÖNET‹M KURULU

Yeni yaflant›n›zda mutluluklar dileriz...Yeni yaflant›n›zda mutluluklar dileriz...

Yurdun dört bir yan›ndan gelen TEKEL iflçile-
ri 15 Aral›k’tan bu yana Ankara’da direniyor.

So¤uk hava, biber gaz›, tazyikli su, cop, gözalt›lar
ve tehditler onlara geri ad›m att›ramad›. Eylemleri-
ni kararl›l›kla ve geniflleterek sürdürüyorlar; sayg›
ve destek görüyorlar. ‹çki ve sigara fabrikalar› nihai
olarak yabanc›lara sat›l›nca bir bölümü yaprak tü-
tün iflletmelerine aktar›lan kad›nl› erkekli binlerce
iflçinin mücadelesi, kazan›lm›fl haklar›n› koruma
çabalar›n›n çok ötesinde bir anlam tafl›yor. 

TEKEL iflçilerinin mücadelesiyle birlikte tüm
Türkiye 4/C ile tan›flt›. Asl›nda 657 say›l› Devlet
Memurlar› Kanununun 4. maddesinin “Geçici per-
sonel” bafll›kl› (C) f›kras› yeni bir düzenleme de¤il.
Eskiden beri var olan bu statüde yaklafl›k 19.000
kifli çal›flmakta. Yasada geçici personel, “Bir y›ldan
az süreli veya mevsimlik hizmet oldu¤una Devlet
Personel Baflkanl›¤› ve Maliye Bakanl›¤›n›n görüfl-
lerine dayan›larak Bakanlar Kurulunca karar veri-
len görevlerde ve belirtilen ücret ve adet s›n›rlar›
içinde sözleflme ile çal›flt›r›lan ve iflçi say›lmayan
kimselerdir,” biçiminde tan›mlan›yor.

2004 y›l›n›n May›s ay›nda bir Bakanlar Kurulu
Karar› ile yürürlü¤e konulan “Özellefltirme Uygula-
malar› Sonucunda ‹flsiz Kalan ve Bilahare ‹flsiz Ka-
lacak Olan ‹flçilerin Di¤er Kamu Kurum ve Kurulufl-
lar›nda Geçici Personel Statüsünde ‹stihdam Edil-
melerine ‹liflkin Esaslar” ile, özellefltirme nedeniyle
ifllerini kaybedenlerin de bu statüde istihdam edil-
mesi öngörüldü. Daha sonra da her y›l Resmi Ga-
zete’de yay›mlanan Bakanlar Kurulu Kararlar› ile
bu statüde hangi kurumda kaç kiflinin istihdam edi-
lece¤i ve istihdam edilenlerin çal›flt›r›lma flartlar›
aç›kland›.

Öncelikle 4/C statüsündekiler y›lda en fazla on
ay çal›flt›r›lmak üzere ifle bafllat›l›yor. E¤itim dü-
zeylerine göre de¤iflen üç ayr› göstergenin memur
maafl katsay›s› ile çarp›m›yla bulunan bir ücret al›-
yorlar. Y›l›n yaln›zca on ay›nda ald›klar› ücretler,
oniki aya bölündü¤ünde asgari ücretin de alt›nda
kalabiliyor.

Geçici personele Bakanlar Kurulu Karar›nda
belirtilen ücretler d›fl›nda herhangi bir ad alt›nda
ücret ödenmesi ve sözleflmelerine bu yolda hüküm
konulmas› aç›kça yasaklanm›fl bulunuyor. Daha
fazla ödeme yap›lmas› yasak, ancak Bakanlar Ku-
rulu Karar›nda belirtilenden daha düflük ödeme ya-
p›lmas› serbest. Çünkü, belirlenen ücretlerin “üst
s›n›rlar” oldu¤u, ödenecek miktarlar›n kurumlarca
ayr›ca tespit edilece¤i belirtiliyor.

Geçici personel Devlet memurlar› için geçerli
olan çal›flma saat ve sürelerine tabidir. Ancak,
“kendisine verilen görevleri çal›flma saatlerine ba¤-
l› kalmaks›z›n sonuçland›rmak zorundad›r. Bu ça-
l›flma karfl›l›¤›nda herhangi bir ek ücret ödenmez.”
Bu düzenleme, geçici personelin karfl›l›¤›nda her-
hangi bir ödeme yap›lmaks›z›n çal›flt›r›labilece¤i
anlam›na gelmektedir. Bunun ad› angaryad›r. 

Geçici personelin ücretli izin hakk› s›n›rl›d›r: Ça-
l›flt›¤› her ay için en fazla 1 gün ücretli izin hakk›
vard›r. 

Hastal›kta bile k›s›tlama söz konusudur. Doktor
raporu ile kan›tlanan hastal›k durumunda, çal›fl›lan
her 4 ay için yaln›zca 2 gün ücretli hastal›k izni ve-
rilmektedir. Rapor süresi 2 günü aflt›¤›nda, aflan k›-
s›m için ücret ödenmemektedir. 

Geçici personel, ihbar tazminat›, k›dem tazmi-
nat› gibi ifl sözleflmesinin sona erdi¤i durumlarda
kazan›lan baz› haklardan da yoksundur. Kararda,
onlara bu veya baflka adlar alt›nda herhangi bir
tazminat ödenmeyece¤i aç›kça belirtilmektedir.
Hizmet sözleflmesi, emeklili¤e hak kazan›ld›¤› ta-
rihte sona ermektedir. 

Y›llarca haklar› toplu ifl sözleflmeleriyle belirle-
nen sendikal› iflçiler olan TEKEL iflçileri, bir anda
kazan›lm›fl tüm haklar›ndan vazgeçmeye zorlan-
maktad›r. Sendikas›zl›¤a mahkum edilmek isten-
mektedir. Üstelik haklar› olan tazminatlar›n öden-
mesi ve 4/C statüsünde çal›flt›r›lma, onlara sanki
bir lütuf gibi sunulmaktad›r. 

TEKEL iflçilerinin onurlu mücadelesinde sa¤la-
nacak baflar›, iflçi hareketinin tümü için bir kazan›m
olacakt›r. 

Canan KOÇ
Genel Baflkan Dan›flman›

4 / C

2010 y›l› Yat›r›m Program› 14 Ocak günlü Res-
mi Gazete’de yay›mland›. Öngörülen toplam 27,8
milyar TL’lik yat›r›m›n % 13,2’si tar›m sektörüne
ayr›ld›. Tar›m sektöründe yap›lmas› öngörülen
yaklafl›k 3,7 milyar TL tutar›ndaki yat›r›mlar›n 3,4
milyar TL’lik bölümünü merkezi yönetim bütçesi
kapsam›ndaki kurulufl yat›r›mlar›, 138,6 milyon
TL’lik k›sm›n› K‹T yat›r›mlar›, yaklafl›k 106 milyon
TL’lik k›sm›n› döner sermaye yat›r›mlar›, 250 bin
TL’lik bölümünü ise özellefltirme kapsam›na al›-
nan kurulufl yat›r›mlar› oluflturuyor. 

2010 y›l› tar›m sektörü yat›r›mlar›nda % 75 ile
aslan pay›na sahip olan kuruluflun Devlet Su ‹flle-
ri Genel Müdürlü¤ü oldu¤u görülüyor. Tar›m ve
Köyiflleri Bakanl›¤›’n›n 2010 y›l› yat›r›mlar› 179,4
milyon TL olarak belirlenmifl. Tar›m ‹flletmeleri Ge-
nel Müdürlü¤ü (T‹GEM) yat›r›mlar›na ise yaklafl›k
123,5 milyon TL ayr›lm›fl durumda. T‹GEM’in top-
lam tar›m yat›r›mlar› içindeki pay› % 3,4. Bu yat›-
r›mlar›n en büyü¤ü Ceylanp›nar Tar›m ‹flletme-
si’nde devam etmekte olan derin kuyu ve sulama
projeleri ile ba¤lant›l› yat›r›mlard›r. 2009-2011 dö-
nemini kapsayan bu yat›r›mlar için 110 milyon 250
bin TL harcanmas› programlanm›fl bulunuyor. Bu-
nun d›fl›nda toplam 13 milyon 200 bin TL’lik çeflit-
li fizibilite, tar›msal üretim, yap›lar ve tesisler ile
sulama ve mekanizasyon projelerinin 2010 y›l›nda
bafllay›p tamamlanmas› öngörülüyor. 

Tar›m sektöründe döner sermaye yat›r›mlar›
aras›nda Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›’n›n 4 milyon
TL ve Atatürk Orman Çiftli¤i’nin 575 bin TL tutar›n-
daki yat›r›mlar› da yer al›yor. 

T‹GEM bir K‹T. 2010 Yat›r›m Program›nda top-
lam K‹T yat›r›mlar› için 6,7 milyar TL kaynak ayr›l-
m›fl durumda. K‹T yat›r›mlar› içinde en büyük pay
% 38 ile TCDD’nin, ikinci büyük pay ise % 16 ile
TPAO’nun. T‹GEM yat›r›mlar›n›n toplam K‹T yat›-
r›mlar›ndaki pay› % 2’nin alt›nda kal›yor.

TARIM-‹fi Sendikas› Yönetim Kurulu, 11 Ara-
l›k 2009 Cuma günü Bursa Mustafakemalpafla’da-
ki bir maden oca¤›nda akflam saatlerinde göçük
meydana gelmesi ve 19 iflçinin hayat›n› kaybetme-
si üzerine, bir yaz›l› aç›klama yapt›. Aç›klamada,
olaydan duyulan üzüntü dile getirilerek, flu görüflle-
re yer verildi:

“19 maden iflçisinin hayatlar›n› kaybetmesi,
TARIM-‹fi camias›nda büyük üzüntü yaratm›fl-
t›r. Böylesi kazalar›n bir daha yaflanmamas› te-
mennisiyle, maden kazas›nda hayat›n› kaybe-
den yi¤it vatan evlatlar›m›z, maden flehidi iflçi-
si kardefllerimize Yüce Allah’tan rahmet, geri-
de kalan aileleri ve yak›nlar› ile Milletimize sa-
b›r ve baflsa¤l›¤›, yaral›lar›m›za da acil flifalar
diliyoruz.”

“Maden flehitlerimize, 
ailelerine ve milletimize 
baflsa¤l›¤› diliyoruz…”

2010’DA TARIMA 
3,7 M‹LYAR L‹RA 
YATIRIM ÖNGÖRÜLDÜ

TARIM-‹fi YÖNET‹M KURULU:



TARIM - ‹fi8 OCAK 2010 / SAYI: 51

29 Aral›k 2009 Sal› günü üçüncü toplant›s›n› yapan Asgari Ücret Tes-
pit Komisyonu, 2010 y›l› için geçerli olacak asgari ücreti tespit etti. Çal›fl-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’ndaki toplant›ya, bakanl›k ve iflveren
temsilcileri kat›l›rken, iflçileri temsil eden TÜRK-‹fi heyeti ise daha önce-
den alm›fl oldu¤u karar do¤rultusunda kat›lmad›.

Asgari ücret 1 Ocak 2010’dan itibaren, 16 yafl›ndan büyükler için brüt
729, net 577,01 lira, 16 yafl›n› doldurmam›fl iflçiler için ise brüt 621, net
499,62 lira olarak belirlendi. 

Y›l›n ikinci yar›s›nda 16 yafl›n› doldurmufl iflçilerin asgari ücreti brüt
760,50 TL, net 599,12 TL, 16 yafl›n› doldurmam›fl iflçilerin asgari ücreti ise
brüt 648 TL, net 518,58 TL’ye yükselecek.

PR‹ME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI
Sigorta primlerine esas ayl›k kazançlar›n alt s›n›r› asgari ücret kadar,

üst s›n›r› ise bunun 6,5 kat› oldu¤undan, alt s›n›r 2010 y›l›n›n birinci alt›
ay›nda 729,00 TL, ikinci alt› ay›nda 760,50 TL’ye; üst s›n›r ise birinci alt›
ayda 4.738,50 TL, ikinci alt› ayda ise 4.943,25 Tl’ye yükseldi.

Sosyal Güvenlik Ku-
rumu (SGK) Genel Kuru-
lu, 4 Aral›k 2009 Cuma
günü Ankara’da yap›ld›.
TÜRK-‹fi, Genel Kurula
baflkan düzeyinde kat›l-
mayarak ve protokol ko-
nuflmalar› s›ras›nda sa-
lonu terk ederek protes-
toda bulundu.

Genel Kurul sonunda
yap›lan seçimlerde ise,
iflçileri temsilen TÜRK-

‹fi eski Genel Baflkan›
Salih K›l›ç, iflçi emekli-
lerinin temsilen Türkiye
‹flçi Emeklileri Cemiyeti
Genel Baflkan› Kaz›m
Ergün, Kamu Çal›flanla-
r›n› temsilen de Türkiye
Kamu-Sen Genel Bafl-
kan› Bircan Aky›ld›z
Yönetim Kurulu Üyelik-
lerine seçildiler.

TÜRK-‹fi, Genel Ku-
rul öncesi yapt›¤› yaz›l›
aç›klamada, “TÜRK-‹fi,
Çal›flma ve Sosyal Gü-
venlik Bakan›’ndan ‹fi-
KUR Genel Kurulu’nda
yapt›¤› konuflmayla il-
gili bir aç›klama bekle-
meye devam etmekte-
dir. Buna ilaveten Sa-
y›n Bakan’›n ayn› yak-
lafl›m› sürdürdü¤ü iz-
lenimini veren SGK
Genel Kurulu’nda biz-
lerin konuflma süresi-

ni yetkisi olmad›¤› hal-
de 5 dakika ile s›n›rla-
yan yaklafl›m›n› onay-
lamad›¤›m›z› belirte-
rek, t›pk› Üçlü Dan›fl-
ma Kurulu Toplant›s›-
na kat›lmad›¤›m›z gibi
SGK Genel Kurulu’na
da baflkan düzeyinde
kat›lmayaca¤›m›z› ka-
muoyunun bilgisine
sunar›z” dedi.

KUTLAMA 
Z‹YARET‹

TARIM-‹fi Genel
Baflkan› Bedrettin Kay-
kaç ve beraberinde Yö-
netim Kurulu üyeleri Sa-
lih K›l›ç’› yeni maka-
m›nda ziyaret ederek,
SGK Yönetim Kurulu
Üyeli¤ine seçilmifl olma-
s›ndan dolay› kutlaya-
rak, yeni görevinde ba-
flar› dilediler.

SGK GENEL KURULU YAPILDI
�� TÜRK-‹fi, BAfiKAN DÜZEY‹NDE KATILMAYARAK VE

PROTOKOL KONUfiMALARI SIRASINDA SALONU TERK
EDEREK PROTESTODA BULUNDU.

�� TÜRK-‹fi ESK‹ GENEL BAfiKANI SAL‹H KILIÇ ‹fiÇ‹LER‹
TEMS‹LEN YÖNET‹M KURULU ÜYEL‹⁄‹NE SEÇ‹LD‹.

YEN‹ ASGAR‹ ÜCRET

TARIM-‹fi’TEN TEKEL ‹fiÇ‹LER‹NE DESTEK

TÜRK-‹fi’in kat›lmad›¤› toplant›larda, 16 yafl›ndan bü-
yükler için net 546 TL olan asgari ücret 1 Ocak 2010’dan
itibaren 31 TL art›r›larak net 577 TL’ye ç›kar›ld›.

TARIM-‹fi Sendikas› bafl›ndan beri
Tekel iflçilerinin hakl› mücadelesinin
yan›nda oldu. TARIM-‹fi Genel Baflka-
n› Bedrettin Kaykaç ile Yönetim Kuru-
lu Üyeleri TEKGIDA-‹fi Sendikas› yö-
neticilerini TÜRK-‹fi’te ziyaret etti. An-
kara fiube Yönetim Kurulu Üyeleri ve
iflyeri sendika temsilcileri de Abdi ‹pek-
çi Park›’nda eylemi sürdüren Tekel iflçi-
lerine bir destek ziyaretinde bulundu.

Ankara’n›n so¤u¤una ve her türlü
zorlu¤a karfl›n TÜRK-‹fi önündeki di-

renifli kararl›l›kla sürdüren Tekel iflçi-
lerine TARIM-‹fi de bir ö¤ün kumanya
da¤›tt›.

TARIM-‹fi Genel Baflkan›
Bedrettin Kaykaç gazetemize yapt›¤›
aç›klamada “fiu ana kadar Tekel
iflçilerinin mücadelesinin her
aflamas›nda yan›nda olan TARIM-‹fi
Sendikas› bundan sonra da
eylemin baflar›yla sonuçlanmas›
için her türlü deste¤i vermeye
devam edecektir” dedi.

TEKEL iflçilerinin 15 Aral›k
2009 tarihinden beri sürdürdü¤ü
mücadeleyle ba¤lant›l› olarak, iflçi
ve memur sendikalar› konfederas-
yonlar› 21 Ocak 2010 tarihinde sa-
at 15.00’te topland›.  TÜRK-‹fi,
HAK-‹fi, D‹SK, MEMUR-SEN, KA-
MU-SEN, KESK Genel Baflkanlar›
TÜRK-‹fi Genel Merkezi’nde yap›-
lan bu toplant›da flu kararlar› ald›:

1- Alt› Konfederasyon, çal›flma
hayat›n›n tüm sorunlar›na iliflkin or-
tak irade aray›fl›n› bundan böylee de
sürdürecektir.

2- Konfederasyonlar, öncelikli
olarak TEKEL iflçilerinin içinde bu-
lundu¤u durumu  görüflmüfltür. Bu
çerçevede; 

-Konfederasyonlar, 4-C uygula-
mas›n› kabul etmemekte ve kald›-

r›lmas›nn› talep etmektedir. 
-Konfederasyonlar, Hükümetle

bu güne kadar sürdürülen diyalog
sürecinin h›zlandd›r›larak devam et-
mesini istemektedir. 

-TEKEL iflçilerinin sorunlar›n›n
çözümü do¤rultusunda TÜRK-‹‹fi’in
Hükümetle sürdürdü¤ü görüflme-
lerde bundan böyle toplant›ya kat›-
lan di¤er konfederasyonlar›n  bafl-
kanlar› da etkin bir flekilde yer ala-
cakt›r.

-Hükümetle yap›lacak görüfl-
melerden 26 Ocak 2010  Sal› günü
saat 17.00’ye kadar sonuç al›na-
mamas› halinde ayn› saatte Konfe-
derasyonlar, dayan›flma  grevi ve
üretimden gelen gücün kullan›laca-
¤› tarih dahil olmak üzere bir araya
gelecektir.

ALTI KONFEDERASYON B‹RARAYA GELD‹

TÜRK-‹fi’in 17 Ocak günü genifl
bir kat›l›mla Ankara’da düzenledi¤i
Ekmek, Bar›fl, Özgürlük ‹çin Haklar
Mitingi’nin ertesi günü, Baflbakan’›n
imzas›yla TBMM Genel Baflkanl›-
¤›’na bir yasa tasar›s› sunuldu. “Am-
me Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hak-
k›nda Kanun ile Baz› Kanunlarda De-
¤ifliklik Yap›lmas›na Daiir Kanun Ta-
sar›s›”, daha önce Cumhurbaflkan›
taraf›ndan yeniden görüflülmek üzere
Meclis’e iade edilen kiral›k iflçi konu-
su da dahil çeflitli düzenlemeler ön-
gördü. Yeni ifle al›nanlar›n sigorta pri-
mi iflveren pay›n›n ‹flsizlik Sigortas›
Fonu’ndan karfl›lanmas› gibi iflveren-
lere sa¤lanan baz› teflviklerin devam
etmesi, emeklilere 5 Ocak günü du-
yurulan ancak yasal düzenleme ya-
p›lmad›¤›ndan Ocak ayl›klar›na yan-
s›t›lmayan ek zam gibi konular da bu
tasar›da yer ald›. Tasar›, önemli baz›
de¤ifliklikler yap›larak 20 Ocak günü
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul
edildi.

De¤iflikliklerden biri, oluflan tepki-
ler üzerine özel istihdam bürolar›na

iflçi kiralama yetkisi veren düzenle-
menin madde metninden ç›kart›lmas›
idi. Komisyon, söz konusu maddeyi
“madde metninin sosyal taraflarla
yap›lacak görüflmeler sonras›nda
yeniden yaz›lmas›n›n daha uygun
ollaca¤›” gerekçesiyle geri çekti.

Komisyon görüflmeleri s›ras›nda,
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
l›¤›’nca her y›l Ocak ve Temmuz ay-
lar›nda yay›mlanan iflkolu istatisti¤i ile
ilgili de bir de¤ifliklik yap›lmak zorun-
da kal›nd›. Hat›rlanaca¤› gibi, 2009
y›l›nda 2822 say›l› Toplu ‹fl Sözlefl-
mesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun 12.
maddesinde bir de¤ifliklik yap›lm›fl ve
iflkolunda çal›flan iflçi say›s› konusun-
da SGK’ya yap›lan bildirimlerin esas
al›nmas› ve bu hükmün 1 A¤ustos
2009 tarihinden itibaren yürürlü¤e gir-
mesi öngörülmüfltü. Baz› sendikalar›n
% 10 baraj›n›n alt›nda kalarak toplu
sözleflme yapma ehliyetini yitirmesine
neden olacak bu düzenleme 1.8.2010
sonras›na ertelendi ve o tarihe kadar
Bakanl›k taraf›ndan yay›mlanm›fl en
son istatistikler geçerli k›l›nd›.

K‹RALIK ‹fiÇ‹ DÜZENLEMES‹ ERTELEND‹

Konfederasyonlar, 4-C uygulamas›n› kabul 
etmemekte ve kald›r›lmas›n› talep etmektedir. ��


