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4 Nisan günü Adana �ubemiz ile ba�layan 
�ube Genel Kurullar�, Ceylanp�nar �ubemiz 
Genel Kurulunun 28 Kas�m’da yap�lmas�yla 
tamamlanm�� bulunmaktad�r. �ube Ba�kanlar�-
m�z�n hepsinin güven tazeledi�i bu genel kurul-
larda, tüm görevlere seçilen arkada�lar�m�za 
yeni çal��ma döneminde ba�ar�lar diliyorum. 

2010 kolay bir y�l de�ildi. Örgütlü oldu�umuz 
i�yerlerinde eskiden TARIM-�� üyelerinin yapt��� 
i�lerin giderek daha yayg�n bir biçimde ta�eron 
firmalara ihale edilmesi önemli s�k�nt�lardan biri-
ni olu�turdu. Sendikas�z, güvencesiz ve bir bölü-
mü sigortas�z olarak çal��t�r�lan bu i�çilerin 
TARIM-��’e üye olduktan sonra kar��la�t�klar� 
bask�lar�n a��lmas� için çok çaba harcand�. Bir 
i�çinin sendikaya üye oldu�u için i�ten ç�kart�l-
mas� kar��s�nda sessiz kalmam�z elbette söz 
konusu olamazd�. Son olarak Anadolu tar�m 
i�letmesindeki ta�eron firma i�çilerinin haklar� 
için mücadelemiz devam etmektedir.

Kapat�lan belediyelerden gelen üyeler, son 
aylar�n bir di�er önemli geli�mesiydi. Örgütlü 
oldu�umuz i�yerlerine yerle�tirilen bu arkada�-
lar�m�z�n haklar� konusunda gereken duyarl�l�k 
gösterilmektedir. Önceki i�yerlerinde ba�ka 
toplu sözle�melerin kapsam� içinde olmalar� 
nedeniyle bu nakiller s�ras�nda do�abilecek 
aksakl�klar�n çözüme kavu�turulmas� için gere-
ken yap�lacakt�r. 

2010’da Anayasa’n�n baz� maddelerinin 
de�i�mesiyle sonuçlanan bir halkoylamas�n� 
geride b�rakt�k. Bugüne kadar pek çok kere 
de�i�ikli�e u�rayan Anayasa’da yap�lan bu son 
de�i�iklik, halkoylamas�n�n öncesinde de son-
ras�nda da çok tart���ld�. Ülke adeta bir seçim 
havas�na girdi; mitingler birbirini izledi. 

 12 Eylül günü yap�lan halkoylamas�nda 
sand�ktan ço�unlukla “evet” ç�kmas�n�n ard�n-
dan ise, i�çilerin hayat�n� zorla�t�racak giri�im-
ler yeniden gündeme geldi. Pek çok sorunun 
kayna��n� olu�turan i�sizlik, yine çal��ma ko�ul-
lar�n�n i�veren lehine de�i�tirilmesi için gerekçe 
olu�turdu. 

Bed ret tin KAY KAÇ
Ge nel Ba� kan

Ba�� ya z�Ba�� ya z�

De va m� Say fa 2’de

Her �art alt�nda üyelerimizin haklar�n� en iyi 
�ekilde koruyabilmek, temel ilkemizdir...

�UBE GENEL KURULLARI TAMAMLANDI
Samsun, �stanbul, �zmir ve Ceylanp�nar �ubelerinin genel kurullar� yap�ld�.�

Yap�lan genel kurullarda; Samsun’da Recep Kocab�çak, 
�stanbul’da Adil A�ar, �zmir’de �brahim Özkeskin ve 
Ceylanp�nar’da Hasan Ergün tekrar �ube Ba�kanl���na 
seçilerek güven tazeledi.

�
Haberi Say fa 4-5-6'da

BA�KANLAR KURULU TOPLANDI

GENEL BA�KAN KAYKAÇ:

“Türk sendikac�l���n� daha da 
s�k�nt�l� günler bekliyor” Haberi Say fa 2’de

Haberi Say fa 8’de

TEMS�LC� E��T�M� SEM�NERLER� YAPILDITEMS�LC� E��T�M� SEM�NERLER� YAPILDI
TARIM-�� Sendi-

kas� “Temsilci E�iti-
mi Semineri” 18 
Ekim-5 Kas�m 2010 
tarihleri aras�nda 
Antalya’da yap�ld�. 
TARIM-�� E�itim ve 
Sosyal Tesisi-Hotel 
Elit Tar�m’da yap�lan 
seminerlere, toplam 
324 ba�temsilci ve 
temsilci kat�ld�.

TARIM-�� Sendikas� 17. Dönem 6. Ola�an 
Ba�kanlar Kurulu toplant�s� yap�ld�. 5-7 Ekim 
2010 tarihinde toplanan TARIM-�� Ba�kanlar 
Kurulu, “Genel Görü�me ve De�erlendirme, 
Gelecek Çal��ma Dönemine �li�kin Görü� ve 
Öneriler” ba�l�kl� gündeminde bulunan konula-
r� görü�üp, de�erlendirdi. 

ASGAR� ÜCRET TESP�T KOM�SYONU, GELECEK YIL 
GEÇERL� OLACAK ASGAR� ÜCRET� BEL�RLEMEK 
ÜZERE TOPLANDI

TORBA YASA TASARISI
MECL�S'TEHaberi Say fa 3’de Haberi Say fa 3’de



TARIM-�� Sendikas� 17. 
Dönem 6. Ola�an Ba�kanlar 
Kurulu toplant�s� yap�ld�. 5-7 
Ekim 2010 tarihinde toplanan 
TARIM-�� Ba�kanlar Kurulu, 
“Genel Görü�me ve De�er-
lendirme, Gelecek Çal��ma 
Dönemine �li�kin Görü� ve 
Öneriler” ba�l�kl� gündemin-
de bulunan konular� görü�üp, 
de�erlendirdi. 

Ba�kanlar Kurulu toplant�-
s�n� bir konu�mayla açan 
TARIM-�� Genel Ba�kan� 
Bedrettin Kaykaç, TARIM-�� 
�ube Genel Kurullar�n�n biri 
hariç tamamland���n� bildirdi.

Anayasan�n referandum ile 
de�i�tirilen maddeleri aras�n-
da ayn� i�kolunda birden fazla 
sendikaya üyelik yasa��n�n 
Anayasa maddesi olmaktan 
ç�kar�lmas�n�n da yer ald���n� 
belirterek, ilgili yasada da bu 
yönde de�i�iklik yap�lmas� 
halinde bu durumun tüm sen-
dikalar� etkileyece�ini söyledi.  

Türk sendikac�l���n� daha 
da s�k�nt�l� günlerin bekledi�i-
ni kaydeden Genel Ba�kan 
Bedrettin Kaykaç,  konu�-
mas�n� �öyle sürdürdü:

“Eskiden üyelerimizin 

mevsimlik gibi, ikramiye 
gibi, maa�lar� zaman�nda 
alam�yorum gibi sorunlar� 
vard�. Bu sorunlara sendika-
m�z�n çabalar�yla çözüm 
bulundu. Ancak, sorunlar�n 
boyutlar� farkl�la�t�. Bugün 
i�gücü piyasas�nda yap�l-
mak istenen de�i�iklikler 
nedeniyle, i�çi haklar� daha 
büyük bir tehdit alt�ndad�r. 
Dikkatli olmam�z ve daha 
fazla çal��mam�z laz�m.”

Kat� kurallar nedeniyle 

yabanc� yat�r�mc�lar�n Türki-
ye’ye gelmedi�ini ileri süren 
Hükümetin, bölgesel asgari 
ücret uygulamas�n� bu 
dönemde getirmeye çal��a-
ca��n�, özel istihdam bürola-
r�na i�çi kiralama yetkisi ver-
me konusundaki yar�m kalan 
giri�imini de yine bu dönem-
de tamamlama niyetinde 
oldu�unu ileri süren Kaykaç, 
“Zaten amac� d���nda kulla-
n�lmakta olan ��sizlik Sigor-
tas� Fonu’nun, k�dem taz-

minat� hakk�m�z�n ve genel 
olarak i�çiyi koruyan 
düzenlemelerin gelece�i 
konusunda kayg� duyulma-
s� çok normaldir,” dedi.

 Son y�llarda yap�lan özel-
le�tirmelerle geride satacak 
pek fazla bir�ey kalmad���n� 
ifade eden Kaykaç, özel sek-
tör örgütlenmesine her 

zamankinden daha fazla 
önem verilmesi gerekti�ini de 
vurgulad�.

Genel Ba�kan�n aç�� 
konu�mas�n�n ard�ndan, 
�ube Ba�kanlar� da yapm�� 
olduklar� konu�malarda, 
mahalli sorunlar�n�n yan� s�ra 
toplant� gündemindeki konu-
lara ili�kin görü� ve önerilerini 
dile getirdiler.

�ube Ba�kanlar�n�n dile 
getirmi� olduklar� konulardan 
biri de kapanan belediyeler-
den Tar�m ve Köyi�leri 
Bakanl���na aktar�lan ve 
TARIM-�� üyesi olan i�çilerin 
durumuydu. Genel Ba�kan 
Kaykaç, konuya ili�kin �öyle 
dedi: “Bu a�amada �unu 
söyleyebilirim; Köy Hiz-
metlerinden gelen arkada�-
lar�m�z�n haklar�n� nas�l 
koruduysak, zaman� geldi-
�inde bu arkada�lar�m�z�n 
da sorunlar�n� görü�üp en 
iyi �ekilde çözme gayreti 
içerisinde oluruz.”

 2  ARALIK 2010 / SA YI: 53TA RIM - ��

GENEL BA�KAN BEDRETT�N KAYKAÇ:

“Türk sendikac�l���n� daha da s�k�nt�l� günler bekliyor”

Bas�nda yer alan haberlere bak�l�rsa, i�sizlik sorununa 
ulusal istihdam stratejisi ad� alt�nda getirilmek istenen 
çözüm, sendikalar�n kabul edemeyece�i önlemlerle dolu-
dur. Önümüzdeki y�l Haziran ay� ba��nda yap�lmas� plan-
lanan milletvekili genel seçimlerinden önce k�dem tazmi-
nat�na dokunulmayaca�� ileri sürülmektedir. Daha önce 
Cumhurba�kan�ndan dönen özel istihdam bürolar�n�n i�çi 
kiralamas�n� mümkün k�lan düzenlemenin de yine genel 
seçimlerden sonraya b�rak�ld��� söylenmektedir. 

Bunlar�n d���nda, bölgesel asgari ücret, 18 ya��ndan 
küçüklere dü�ük asgari ücret, esnek çal��ma biçimlerinin 
daha da çe�itlendirilmesi, ta�eron uygulamas�n�n daha 
da yayg�nla�t�r�lmas�, geçici çal��maya ili�kin kurallar 
rahatlat�larak i�çilerin i� güvencesinden ve k�dem tazmi-
nat�ndan mahrum b�rak�lmas� gibi konularda haklar� geri-
ye götüren düzenlemelerin kap�da oldu�u kayg�s� vard�r.

Pek çok önemli de�i�iklik “torba tasar�” olarak adland�r�-
lan metinlerle yap�lmaktad�r.  Birbiriyle ilgisi olmayan onlar-
ca yasan�n yüzlerce hükmünü de�i�tiren bu tasar�lar bir 
ç�rp�da Meclis’ten geçirilip yasala�maktad�r. Son torba, 
a��rl�kla baz� kamu alacaklar�n�n yeniden yap�land�r�lmas�-
na ili�kin hükümler içermekle birlikte, i�çiyi ve memuru 
yak�ndan ilgilendiren de�i�iklikler de getirmektedir. 

Bir seçim y�l� olan 2011, i�çiler için 2010’dan daha 
kolay geçece�e benzemiyor. Gündemimizde kamu kesi-
mi toplu sözle�me görü�meleri, yak�ndan izlenmesi gere-
ken yasa de�i�ikli�i tasar�lar� olacak. 

Her �art alt�nda üyelerimizin haklar�n� en iyi �ekilde 
koruyabilmek, temel ilkemizdir. Bunun için tabandaki 
üyemizden temsilcimize, �ube yöneticimizden genel mer-
keze ve ba�l� oldu�umuz konfederasyona kadar birlik ve 
beraberlik içinde hareket edilecektir. 

Ba� ya z�Ba� ya z�
Her �art alt�nda üyelerimizin haklar�n� en iyi 
�ekilde koruyabilmek, temel ilkemizdir...

Ba�taraf� Sayfa 1'de

TARIM-�� BA�KANLAR KURULU TOPLANDITARIM-�� BA�KANLAR KURULU TOPLANDI
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ASGAR� ÜCRET TESP�T KOM�SYONU, GELECEK YIL GEÇERL� 
OLACAK ASGAR� ÜCRET� BEL�RLEMEK ÜZERE TOPLANDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gele-
cek y�l geçerli olacak asgari ücreti belirle-
mek üzere 2 Aral�k 2010 tarihinde Çal��ma 
Genel Müdürü Ali Kemal Say�n’�n ba�-
kanl���nda topland�. Çal��ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanl���nda düzenlenen top-
lant�ya i�çi kesimini temsilen Türk-�� Genel 
E�itim Sekreteri �sa Gök, TARIM-�� Genel 
Ba�kan� Bedrettin Kaykaç, HABER-�� 
Genel Ba�kan� Ali Akçan, TÜRK-�� 
Ara�t�rma Müdür Yard�mc�s� Enis 
Ba�dadio�lu, Uzman Yard�mc�s� Güliz 
Seda Basmac� ve T�SK Yönetim Kurulu 
üyesi Ali Nafiz Konuk ile konfederasyon-
lar�n temsilcileri kat�ld�.

Türkiye ��veren Sendikalar� 
Konfederasyonu (T�SK) Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali Nafiz Konuk, asgari ücret çal��-
malar� ile ilgili olarak, henüz 3 y�l önceki 
ücret ödeme kapasitesine ula�amam�� 
olan ekonominin, büyüme e�ilimini zay�f-
latacak, i�sizli�i ve kay�t d��� istihdam� 
art�racak bir asgari ücret art���ndan uzak 
durmas� gerekti�ini söyledi. 

T�SK Yönetim Kurulu Üyesi Konuk, 
asgari ücretin brüt olarak art�r�lmas�ndan 
çok, üzerindeki vergi ve sigorta prim yük-
lerinin azalt�lmas� arac�l���yla çal��an�n 
eline geçecek net ücrette ilave art�� sa�-
lanmas� gerekti�ini vurgulad�.

TÜRK-�� Genel E�itim Sekreteri �sa 
Gök, asgari ücretin yeniden belirlenmesi 
çal��malar�nda, ülkenin içinde bulundu�u 
ekonomik durumun art�k gerekçe yap�lma-
mas�n� ve asgari ücretle çal��anlardan 
yine fedakarl�k beklenmemesini istedi. 

TÜRK-�� Genel E�itim Sekreteri Gök, 
bas�na kapal� gerçekle�tirilen Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu toplant�s�nda Türk-��’in 
görü�lerini dile getirdi.

 ��çi kesimi olarak asgari ücret belirle-
nirken Anayasa’da yer alan ‘’geçim �art-
lar�’’ yakla��m�n�n dikkate al�nmas�n� talep 
ettiklerini dile getiren Gök, ayr�ca asgari 
ücretin tespitinde insan onuruyla ba�da-
�acak bir tutar�n esas al�nmas�n�, asgari 
ücretin hesaplanmas�nda da Türkiye 
�statistik Kurumu verilerinin kullan�lmas�n�, 
bilimsel verilerle hesaplanan net tutar�n 
i�çinin eline geçmesinin sa�lanmas�n�, 
i�çinin sat�n alma gücünün korunabilmesi 
için gerekli iyile�tirmenin ayr�ca ilave edil-
mesini, en dü�ük devlet memuru maa��-
n�n dikkate al�nmas�n� ve refahtan pay 
verilmesini talep ettiklerini bildirdi. 

TÜRK-�� Genel E�itim Sekreteri Gök, 
asgari ücretli çal��an�n ödedi�i verginin 

gelirine göre yüksek oldu�unu vurgulaya-
rak, vergide adaletin sa�lanmas� ve korun-
mas� için vergi oranlar�nda gelirin kayna�� 
ve niteli�ine göre farkl�la�ma yap�lmas� 
gerekti�ini söyledi. 

Asgari ücret çal��malar�nda belirleyici 
olan�n hükümetin yakla��m� ve bak�� aç�s� 
oldu�unu belirten TÜRK-�� Genel E�itim 
Sekreteri �sa Gök, �unlar� kaydetti: 

‘‘Asgari ücretin yeniden belirlenme-
si çal��malar�nda, ülkenin içinde bulun-
du�u ekonomik durum art�k gerekçe 
yap�lmamal�, asgari ücretle çal��anlar-
dan yine fedakarl�k beklenmemelidir. 
Çal��anlar i�siz kalmak ya da dü�ük 
ücrete raz� olmak ikilemiyle kar�� kar��-
ya b�rak�lmamal�d�r. 

Temennimiz asgari ücretin pazarl�k 
ücreti olmad���, bilimsel, objektif yön-
temler ve güvenilir verilerle tespit edi-
len taban ücret oldu�u genel kabulüne 
uygun çal��malar�n yap�lmas�d�r. ��çi 
kesimi olarak komisyon çal��malar�na 
katk�m�z bu çerçeve içinde mümkün 
olacakt�r.’’ 

��çi ve ��veren temsilcileri, gelecek y�l 
uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi 
için Çal��ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl���nda yap�lan ilk Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu toplant�s�n�n ard�ndan 
birlikte aç�klama yapt�. 

TÜRK-�� Genel E�itim Sekreteri �sa 
Gök, TÜRK-�� olarak insan onuruna yak�-
�an bir asgari ücretin belirlenmesi için 
gayret sarf ettiklerini belirtti. Toplant�da i�çi 
ve i�veren kesimlerinin taleplerini dile 
getirdi�ini anlatan Gök, komisyonun asga-
ri geçim �artlar�, en dü�ük devlet memuru 
maa�� ve emekli ayl���nda yap�lan son 
düzenlemelere ili�kin ilgili kurumlardan 
bilgi istenmesini kararla�t�rd���n� bildirdi. 

Gök, TÜRK-�� olarak Türkiye’nin kal-
k�nm��l���ndan asgari ücret ile çal��anlar�n 
da paylar�n� almalar�n� amaçlad�klar�n� 
kaydetti. Toplant�lar�n uzla�ma ile sonuç-
land�r�lmas�n� umut ettiklerini belirten Gök, 
taleplerini kar��lamayacak bir art��a onay 
vermeyeceklerini vurgulad�.

T�SK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Nafiz 
Konuk da toplant�da i�veren kesiminin 
‘’olmazsa olmazlar�n�’’ dile getirdiklerini 
söyledi. Konuk toplant�lar�n uzla�ma ile 
sonuçlanmas�n� istediklerini kaydetti. 

Konuk, komisyonun ikinci toplant�n�n 
13 Aral�k Pazartesi günü T�SK’te, üçüncü 
toplant�n�n da TÜRK-��’te yap�lmas�n� 
kararla�t�rd���n� belirtti. 

“Baz� Alacaklar�n Yeniden Yap�land�r�lmas� ile Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sa�l�k Sigortas� Kanunu ve Di�er Baz� Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Kanun Tasar�s�”  
29 Kas�m günü Meclis’e sunuldu. 7’si Geçici Madde olmak üzere toplam 
be� k�s�m ve 120 maddeden olu�an tasar�n�n ilk dört k�sm�nda kamu borç-
lar�na ili�kin düzenlemeler yer ald�. Be�inci k�s�mda ise 40 civar�nda kanun 
ve kanun hükmünde kararnamede de�i�iklik öngörüldü.

Baz� maddeleri de�i�tirilen yasalar aras�nda 5510 say�l� Sosyal Sigor-
talar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanunu, 4857 say�l� �� Kanunu, 4447 say�l� 
��sizlik Sigortas� Kanunu, 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu da var.

�� Kanunu’nda yap�lan de�i�ikliklerden baz�lar� �unlar:
�� “Ça�r� üzerine çal��ma” ba�l�kl� 14. madde yeniden yaz�l�yor ve “ev-

den çal��ma”, “uzaktan çal��ma” gibi yeni esnek çal��ma biçimleri de 
yasaya giriyor. 

�� 15. maddede yap�lan de�i�iklikle, 25 ya��ndan küçük i�çilerin dene-
me süresi en çok 4 aya uzat�l�yor. Deneme süresinin toplu i� sözle�-
meleriyle 4 aya kadar art�r�labilece�i hükmü yeni düzenlemede yer 
alm�yor.

�� 30. maddede birkaç de�i�iklik öngörüldü. Örne�in i�verenlerin ça-
l��t�rmakla yükümlü oldu�u özürlü ve eski hükümlü say�s�n�n hesap-
lanmas�nda ayn� i�verenin farkl� illerde kurulu i�yerlerindeki toplam 
i�çi say�s�n�n esas al�naca�� belirtildi. Özgürlü çal��t�rma konusunda 
güçlük ya�ayan i�verenlerin ba�ka i�yerlerindeki özürlülerin ücretini 
kar��lama yoluyla yükümlülü�ünü yerine getirebilmesine imkan sa�-
land�.

�� 63. maddede yap�lan de�i�iklikle, 2 ayl�k dönem içinde ortalama 45 
saati a�mamak ko�uluyla haftal�k çal��ma süresini 66 saate kadar 
art�rmaya imkan veren düzenleme, turizm sektörü için daha da es-
nekle�tirilerek denkle�tirme süresi 4 aya ç�kart�ld�. 

��sizlik Sigortas� Kanunu’nda da torba kanun ile de�i�iklik öngörülüyor. 
De�i�iklikler esas olarak ��sizlik Sigortas� Fonu’ndaki birikimlerin i�veren 
lehine kullan�lmas�na yönelik. Örne�in, belirli ko�ullar�n yerine getirilmesine 
ba�l� olarak, 2015 y�l� sonuna kadar i�veren hissesine ait primlerin Fondan 
kar��lanmas�n� sa�layan bir Geçici Madde ekleniyor. 

�u anda 16 ya��n� dolduranlar ve doldurmayanlar için ayr� asgari ücret 
belirleniyor. Örne�in 2010 y�l�n�n ikinci yar�s�nda brüt asgari ücret 16 ya��n� 
dolduranlar için 760,50 TL, 16 ya��n� doldurmayanlar için ise 648,00 TL. 
Bu ya� s�n�r� 4857 say�l� �� Kanunu’nda de�il, bu kanun uyar�nca ç�kart�lan 
Asgari Ücret Yönetmeli�i’nde yer al�yor. Tasar�n�n 5510 say�l� yasada ön-
gördü�ü de�i�iklikler aras�nda asgari ücrette bu ya� s�n�r�n�n 16’dan 18’e 
yükseltilmesi de var.

Tasar�n�n 93. maddesi ile 4046 say�l� Özelle�tirme Uygulamalar� Hak-
k�nda Kanuna eklenen bir geçici madde, devir i�lemi sonuçland�r�lan baz� 
özelle�tirmeler hakk�nda verilmi� olan iptal ve yürütmeyi durdurma kararla-
r�n�n uygulanmayaca��n� hükme ba�l�yor.

Tasar�n�n 109. maddesi, il özel idareleri ve belediyelerde sürekli i�çi 
kadrolar�nda çal��an ihtiyaç fazlas� i�çilerin Milli E�itim Bakanl��� ve Emni-
yet Genel Müdürlü�ü ta�ra te�kilat�ndaki sürekli i�çi kadrolar�na aktar�lma-
s�n� öngördü. Tasar�n�n gerekçesinde mahalli idarelerde çal��an i�çi say�-
s�n�n 174.644, mevcut norm kadronun ise 122.343 oldu�u belirtildi. Tasar� 
yasala��rsa, norm kadro fazlas� i�çiler ve hatta norm kadro dahilinde olsa 
da mahalli idarelerin 45 gün içinde haz�rlayaca�� listelerde  “ihtiyaç fazlas�” 
olarak bildirilen i�çiler, “hizmetli aç���” oldu�u belirtilen Milli E�itim Bakan-
l��� ve Emniyet Genel Müdürlü�ü ta�ra te�kilat� i�yerlerine ya da talepte 
bulunulmas� halinde ildeki di�er kamu kurum ve kurulu�lar�na atanacakt�r.

TORBA YASA TASARISI MECL�S'TETORBA YASA TASARISI MECL�S'TE
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TARIM-�� Sendikas�’n�n 4 Nisan 
2010’da ba�layan �ube Genel Kurul-
lar� tamamland�. Samsun, �stanbul, 
�zmir ve Ceylanp�nar �ubelerinin 
genel kurullar� yap�ld�. Yap�lan genel 
kurullarda; Samsun’da Recep Koca-
b�çak, �stanbul’da Adil A�ar, �zmir’de 
�brahim Özkeskin ve Ceylanp�nar’da 
Hasan Ergün tekrar �ube Ba�kanl���-

na seçilerek güven tazeledi.
TARIM-�� Genel Ba�kan� Bedret-

tin Kaykaç, Samsun, �stanbul ve 
�zmir �ube genel kuruluna kat�larak, 
ülkenin sosyal, siyasi ve ekonomik 
gündemi ile çal��ma hayat�n�n sorun-
lar� ve TARIM-��’in çal��malar�n� içe-
ren birer konu�ma yapt�. 

Genel Ba�kan Kaykaç genel 
kurullarda yapt��� konu�malarda; 

özelle�tirme ve ta�eronla�ma uygula-
malar�, i�sizlik sorunu, artan i� kaza-
lar�, yeni haz�rlanan istihdam paketi 
ile getirilmek istenen özel istihdam 
bürolar� arac�l���yla kiral�k i�çilik, 
esnek çal��ma, k�dem tazminatlar�n�n 
ve fazla mesai uygulamas�n�n kald�-
r�lmak istenmesi, bölgesel asgari 
ücret talepleri, çal��anlar�n üzerinde-

ki vergi yükü, T�GEM i�letmelerinin 
i�levsizle�tirilmesi ve izlenen yanl�� 
tar�m politikalar�, ülke gündeminin 
sürekli de�i�tirilerek halk�n gerçek 
sorunlar�n�n gizlenmesi, izlenen aç�-
l�m politikalar� ile ülkenin bölünme 
sürecinin h�zlanmas�, terör olaylar�-
n�n her geçen gün artmas� gibi konu-
lar� ele alarak, bu konulardaki görü�-
lerini dile getirdi.

TARIM-�� Sendikas� Samsun �ubesi 9. Ola�an Genel Kurulu 19 Haziran 
2010 Cumartesi günü yap�ld�. TÜRK-�� E�itim Merkezi Toplant� Salonu’nda 
yap�lan Genel Kurulu, Ba�kanl���n� TARIM-�� Genel Ba�kan� Bedrettin 
Kaykaç’�n, Yard�mc�l�klar�n�; Genel Sekreter Mustafa Çardakç� ve Genel Te�-
kilatland�rma Sekreteri �lhami Polat’�n, Katipliklerini ise Delegelerden Figen 
Öztürk ile Gülseren Hattato�lu’nun yapt��� bir Divan yönetti. 

�ube Sekreteri Bilal I��k’�n ço�unlu�un bulundu�u ve yasal bir engel bulun-
mad���n� belirterek genel kurulu açmas� ve �ube Ba�kan� Recep Kocab�çak’�n 
aç�� konu�mas�yla ba�layan genel kurulda, Genel Merkez ad�na Genel Ba�kan 
ve Divan Ba�kan� Bedrettin Kaykaç bir konu�ma yapt�.

Konuklar�n konu�malar� bölümünde s�ras�yla söz alan Milliyetçi Hareket 
Partisi MYK Üyesi �brahim Özyer, TÜRK-�� Bölge Temsilcisi �smail Topçu, 
Samsun Tar�m �l Müdürü Kadir �sbirli de birer konu�ma yapt�.

Samsun �ube Genel Kuruluna ayr�ca, TARIM-�� Genel Mali Sekreteri B. 
�evki Y�lmaz, MHP �l Ba�kan Vekili Hasan Kurt, MHP �l Ba�kan Yard�mc�s� 
Abdulkadir Uzuno�lu, Topraksu Ar�. Ens. Müdürü Dr. Osman Özdemir, Sam-
sun Tar�m �l Müdür Yard�mc�s� �smail Demir, G�da ve Kontrol �ube Müdürü 
Nihat Yazar Ardahan, Büyük�ehir Belediyesi Genel Sekreter Yard�mc�s� Sefer 
Arl�, TARIM-�� �ube Ba�kanlar�; Adana �ube Ba�kan� Feyzi Kahramano�lu, 
Ankara �ube Ba�kan� Sezaittin Aka, Konya �ube Ba�kan� Abdulkadir Tamak, 
Erzincan �ube Ba�kan� Turan Yavuz, Samsun eski �ube Ba�kan� Selahattin 
Eren, Mahalli �ube Ba�kanlar�; TEKGIDA-�� �ube Ba�kan� Yakup Sand�kç�, 
YOL-�� 2 No’lu �ube Ba�kan� �brahim Uzun, �ube Sekreteri �evket Gürkan, 
��yeri Ba�temsilcisi Nami Esen, TÜRK KOOP-�� �ube Ba�kan�  Fati Köymen, 
HABER-�� �ube Ba�kan� Necip Akyüz, BELED�YE-�� �ube Ba�kan�  �lyas 
Yi�it, Ba�kan Yard�mc�s� Kamuran Keskino�lu, TES-�� �ube Sekreteri 
�aban �nan, YOL-�� 1 No’lu �ube Sekreteri Mehmet Selen, Mali Sekreter 
Yusuf Erdöl, TÜRK METAL Bölge Temsilcisi �smail Ek�io�lu, TES-�� eski 
�ube Ba�kan� ve TÜRK-�� eski Bölge Temsilcisi Erdo�an Gümü�el, kat�ld�.

Raporlar�n müzakeresi s�ras�nda, delegelerden Figen Öztürk söz alarak 
görü�lerini aç�klad�. 

�ube Yönetiminde görev yaparken emekliye ayr�lan Bilal I��k, Yusuf Can-
türk ve Mahmut Topal’a �ube Yönetimince birer plaket verilerek vermi� olduk-
lar� hizmetlerden dolay� te�ekkür edildi.

Kurullar oybirli�i ile ibra edildi. �ube Ba�kan� Recep Kocab�çak gösterilen 
güvene te�ekkür etti.

Genel Kurul sonunda yap�lan seçimlerde, �ube Ba�kanl���na Recep Koca-
b�çak yeniden getirilirken, Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri �u isimler-
den olu�tu:

YÖNET�M KURULU;
Recep Kocab�çak (�ube Ba�kan�), Hasan Oral (�ube Sekreteri), Halil 

Karaca (�ube Mali Sekreteri), �ube Yönetim Kurulu Üyeleri; Basri Uslu ve 
Mustafa Erdinli.

DENETLEME KURULU;
Ferudun Kocaba�, Nusret Özkan, Ali Y�ld�z.

D�S�PL�N KURULU;
Ali Güntepe, Ferat Aker, Metin Karaca.

Samsun, �stanbul, �zmir ve Ceylanp�nar 
�ubelerinin genel kurullar� yap�ld�.

SAMSUN �UBE GENEL KURULU

TARIM-�� �UBE GENEL KURULLARI TAMAMLANDITARIM-�� �UBE GENEL KURULLARI TAMAMLANDI

Yap�lan genel kurullarda; Samsun’da Recep Kocab�çak, 
�stanbul’da Adil A�ar, �zmir’de �brahim Özkeskin ve 
Ceylanp�nar’da Hasan Ergün tekrar �ube Ba�kanl���na 
seçilerek güven tazeledi.

�
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TARIM-�� Sendikas� �stanbul �ubesi 9. Ola�an Genel Kurulu 20 Haziran 2010 Pazar 
günü yap�ld�. The Green Park Otel �zmir Toplant� Salonu’nda yap�lan Genel Kurulu, 
Ba�kanl���n� TARIM-�� Genel Ba�kan� Bedrettin Kaykaç’�n, Yard�mc�l�klar�n�; Genel 
Sekreter Mustafa Çardakç� ve Delege Mine Sinem Karl�k’�n, Katipliklerini ise Delege-
lerden Nurdan Tanju Koç ile Özlem Palas’�n yapt��� bir Divan yönetti. 

�ube Ba�kan� Adil A�ar’�n ço�unlu�un bulundu�u ve yasal bir engel bulunmad���n� 
belirterek genel kurulu açmas� ve aç�� konu�mas�yla ba�layan genel kurulda, Genel 
Merkez ad�na Genel Ba�kan ve Divan Ba�kan� Bedrettin Kaykaç bir konu�ma yapt�.

Konuklar�n konu�malar� bölümünde ise s�ras�yla söz alan TÜRK-�� Bölge Temsilcisi 
Faruk Büyükkucak, HABER-�� �stanbul �ube Ba�kan� Levent Dokuyucu da birer 
konu�ma yapt�.

�stanbul �ube Genel Kuruluna ayr�ca, TARIM-�� Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyele-
ri; Genel Mali Sekreter B. �evki Y�lmaz, Genel Te�kilatland�rma Sekreteri �lhami Polat, 
TÜRK-�� Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, MHP Kartal �lçe Ba�kan� Cemal Demiray, 
TARIM-�� �ube Ba�kanlar�; Adana �ube Ba�kan� Feyzi Kahramano�lu, Ankara �ube 
Ba�kan� Sezaittin Aka, Bursa �ube Ba�kan� �aban Tu�, Ceylanp�nar �ube Ba�kan� 
Hasan Ergün, Erzincan �ube Ba�kan� Turan Yavuz, �zmir �ube Ba�kan� �brahim Özkes-
kin, Konya �ube Ba�kan� Abdulkadir Tamak, Mu� �ube Ba�kan� Be�ir I��k, Mahalli 
�ube Ba�kanlar�; TEKGIDA-�� Kartal �ube Ba�kan� Yunus Durdu, 4 Nolu �ube Ba�kan� 
Aslan �irin, HABER-�� 1 Nolu �ube Sekreteri Levent Dokuyucu kat�ld�.

Raporlar�n müzakeresi s�ras�nda da, delegelerden Ferudun Erdinç, Nedim K�r, Ali 
R�za Ölmez, Recep Topçu, Hasan Durak, Erdem Gö�ce, Hamit Kele�, Fikret Özcan 
söz alarak görü�lerini aç�klad�. Konu�malarda yap�lan ele�tirilere ise, �ube Ba�kan� Adil 
A�ar söz alarak cevap verdi. 

�ube Yönetiminde görev yaparken emekliye ayr�lan Sebahattin Korkmaz, Kema-
lettin Köse ve Yusuf Kahraman’a �ube Yönetimince birer plaket verilerek vermi� 
olduklar� hizmetlerden dolay� te�ekkür edildi.

Kurullar oybirli�i ile ibra edildi. �ube Ba�kan� Adil A�ar gösterilen güvene te�ekkür etti.
Genel Kurul sonunda yap�lan seçimlerde, �ube Ba�kanl���na Adil A�ar yeniden 

getirilirken, Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri �u isimlerden olu�tu:

YÖNET�M KURULU;
Adil A�ar (�ube Ba�kan�), Sat�lm�� Akça (�ube Sekreteri), �lhami Tüfekçi (�ube 

Mali Sekreteri), �ube Yönetim Kurulu Üyeleri; Y�lmaz Kendirci ve Suat Karata�.

DENETLEME KURULU;
Necdet Sar�, Ali Keskin, �brahim Parafan.

D�S�PL�N KURULU;
Metin Bay, U�ur �eker, Kemal ��gen. 

TARIM-�� Sendikas� �zmir �ubesi 8. Ola�an Genel Kurulu 26 Haziran 2010 Cumar-
tesi günü yap�ld�. Anemon Ege Sa�l�k Otel Toplant� Salonu’nda yap�lan Genel Kurulu, 
Ba�kanl���n� TARIM-�� Genel Ba�kan� Bedrettin Kaykaç’�n, Yard�mc�l�klar�n�; Genel 
Sekreter Mustafa Çardakç� ve Delege Ay�e Belk�s Dalba�’�n, Katipliklerini ise Delege-
lerden Seval Oyman ile Rabia Yava�’�n yapt��� bir Divan yönetti. 

�ube Delegesi Zafer �i�manlar’�n ço�unlu�un bulundu�u ve yasal bir engelin 
bulunmad���n� belirterek genel kurulu açmas� ve �ube Ba�kan� �brahim Özkeskin’in 
aç�� konu�mas�yla ba�layan genel kurulda, Genel Merkez ad�na Genel Ba�kan ve Divan 
Ba�kan� Bedrettin Kaykaç bir konu�ma yapt�.

Konuklar�n konu�malar� bölümünde ise s�ras�yla söz alan TÜRK-�� 3. Bölge Temsil-
ci Yard�mc�s� Tuncay Kireçkaya, Ziraat Mühendisleri Odas� �zmir �ube Ba�kan� Ferdan 

Çiftçi ve �zmir �l Tar�m Müdür Yard�mc�s� Musa Bakan da birer konu�ma yapt�.
�zmir �ube Genel Kuruluna ayr�ca, TARIM-�� Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri; 

Genel Mali Sekreter B. �evki Y�lmaz, Genel Te�kilatland�rma Sekreteri �lhami Polat, 
�zmir �l Kontrol Laboratuar Müdürü Muharrem Özdestan, �zmir �l Tar�m Müdür Yard�m-
c�s� Selami Turan, Toprak ve Su Kaynaklar� Ar�t. Enst. Müdürü Kür�at Üner, Çal��ma 
Bölge Müdürülü�ü �� Tefti� �zmir Grup Ba�kan� Hasan Hüseyin Kurt, �� Tefti� Grup 
Ba�kan Yard�mc�s� Kadri Kabak, Ziraat Yüksek Mühendisi Tuncay Tabak, TARIM-�� 
�ube Ba�kanlar�; Samsun �ube Ba�kan� Recep Kocab�çak, �stanbul �ube Ba�kan� 
Adil A�ar, Konya �ube Ba�kan� Abdulkadir Tamak, Ankara �ube Ba�kan� Sezaittin 
Aka, Adana �ube Ba�kan� Feyzi Kahramano�lu, Bursa �ube Ba�kan� �aban Tu�, 
Erzincan �ube Ba�kan� Turan Yavuz, Bursa �ube Sekreteri Selami Pazarc�kl�, �ube 
Mali Sekreteri Bünyamin Kaley�kan, Konya �l Tar�m Müdürlü�ü i�yeri Temsilcisi Mah-
mut Dursun, Afyon �l Tar�m Müdürlü�ü i�yeri Temsilcisi Muharrem Gül kat�ld�.

Raporlar�n müzakeresi bölümünde, delegelerden söz alan olmad�. Kurullar oybirli�i 
ile ibra edildi. �ube Ba�kan� �brahim Özkeskin gösterilen güvene te�ekkür etti. Gün-
demde görü�ülecek ba�ka madde kalmamas� nedeniyle seçimlere geçildi.

Genel Kurul sonunda yap�lan seçimlerde, �ube Ba�kanl���na �brahim Özkezkin 
yeniden getirilirken, Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri �u isimlerden olu�tu:

YÖNET�M KURULU;
�brahim Özkeskin (�ube Ba�kan�), Mustafa Ergin (�ube Sekreteri), Ahmet Timur 

(�ube Mali Sekreteri), �ube Yönetim Kurulu Üyeleri; �lyas Hoplar ve Abdullatif Camc�.

DENETLEME KURULU;
Zafer �i�manlar, �brahim Pelisler, Nebi Karagöz.

D�S�PL�N KURULU;
Bayram Bayrak, Erkan Güven, �smail �ahan.

�STANBUL �UBE GENEL KURULU �ZM�R �UBE GENEL KURULU
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Türkiye’de ücretli ve yevmiyeli olarak çal��anlar�n gerek say�s�, 
gerekse i�gücü içindeki oran� art�yor. Buna kar��l�k i�çi statüsünde 
çal��an sendikal� say�s�nda 1990’l� y�llar�n ortalar�ndan itibaren ba�la-
yan bir dü�ü� ya�an�yor. 

Devlet �statistik Enstitüsü’nün Genel Nüfus Say�m� sonuçlar�na göre 
1965 y�l�nda 13,6 milyon çal��an�n 3 milyonu ya da her 100 çal��andan 
22’si ücretli idi. 1975 y�l�nda ücretlilerin say�s� 5,4 milyona, oran� ise % 
31’e yükselmi�ti. Türkiye �statistik Kurumu (TÜ�K) Hanehalk� ��gücü 
Ara�t�rmas� sonuçlar�, 1988 y�l�nda yakla��k 7,2 milyon ücretli ve yev-
miyelinin oldu�unu göstermekteydi; bunlar�n i�gücü içindeki oran� ise 
% 40’�n biraz üzerindeydi. 2009 y�l�na gelindi�inde ise ücretli say�s� 
yakla��k 13 milyonu, ücretlilerin i�gücü içindeki oran� ise % 60’� buldu. 

Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� verilerine göre 1965 y�l�nda 
668 sendika ve 360 bin sendikal� i�çi vard�. 1967 y�l�ndan itibaren sen-
dikal rekabet, birden fazla sendikaya üyeli�in serbest olmas�, üyelikte 
noter ko�ulunun bulunmamas�, vb. nedenlerle sendika üye say�lar� 
gerçekte oldu�undan daha yüksek gözükmeye ba�lad�. Gerçek rakam-
larla istatistiklere yans�yan rakamlar aras�ndaki fark giderek aç�ld�. 
Bakanl�k verilerine göre sendika üye say�s� 1975’te 3 milyonu a�t�; 
1981’de ise 6 milyona yakla�t�. 1981’de Bakanl�k kay�tlar�nda 733 sen-
dika gözükmekteydi.

1983 y�l�nda % 10 baraj�n� da getiren yeni sendikal yasalar�n yürür-
lü�e girmesi ard�ndan Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl��� Ocak 
1984’ten itibaren i�kolu istatistiklerini aç�klamaya ba�lad�. ��kolundaki 
toplam i�çi say�s� ile o i�kolunda faaliyet gösteren her bir sendikan�n 
üye say�s� ve oran� bu istatistiklerde yer ald�. Ocak ve Temmuz aylar�n-
da yay�nlanan istatistiklerin sonuncusu 2009 Temmuz ay�ndayd�. 
�ubat 2009’da getirilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na yap�lan i�çi 
bildirimlerinin de esas al�nmas�n� öngören de�i�iklik uygulamaya kona-
mad���ndan, 2010 y�l�nda Bakanl�k istatistik aç�klayamad�. 

Bakanl���n Ocak 1984 istatistiklerinde toplam 2,3 milyon i�çi, 93 
sendika ve 1,2 milyon sendika üyesi gözükmekteydi. O günden bu 
güne sendika say�s� 71 ile 101 aras�nda de�i�ti. En son aç�klanan 
Temmuz 2009 istatisti�inde 94 sendika vard�; toplam i�çi say�s� 5,4 
milyon, sendika üye say�s� 3,2 milyon olarak verilmekteydi. Bu 3,2 mil-
yonun 143 bini % 10 baraj�n� a�amayan sendikalar�n üyesiydi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Temmuz 2009 istatistiklerinde ise eski 
SSK’l�lar olan zorunlu sigortal� say�s� 9 milyon gözükmektedir. 

Rakamlara tekrar bakarsak, TÜ�K’e göre 13 milyon ücretli ve yevmi-
yeli çal��an vard�r. Bunlar�n 3,5 milyonunun kay�t d��� oldu�u belirtil-
mektedir. Kay�t içi olan 9,5 milyonun 2,5 milyonu da kamuda daimi ve 
geçici i�çi d���nda kalanlard�r; yani memurlar, sözle�meli personel, 
geçici personel, vb. Bakanl�k, tüm i�kollar�nda toplam i�çi say�s�n� 5,4 
milyon olarak vermektedir. SGK ise ayn� dönemde 9 milyon sigortal� 
i�çi oldu�unu belirtmektedir.

Sendikal� i�çi say�s�na ili�kin Bakanl�k verilerinin gerçek durumu 
yans�tmad��� ortadad�r. Birden fazla sendikaya üyeli�in olmad��� ko�ul-
larda, sendikal� i�çi say�lar�na en yak�n tahmin toplu sözle�me kapsa-
m�ndaki i�çi say�lar�ndan hareketle yap�labilir. Bakanl���n 6 Temmuz 
2009 tarihi itibariyle yürürlükte olan veya hizmet akdine dönü�en tüm 
toplu i� sözle�meleriyle ilgili verilerine göre, toplu sözle�me kapsam�n-
daki toplam aidat ödeyen sendika üye say�s� yakla��k 790 bindir. Ayr�ca 
142 bin i�çi de dayan��ma aidat� ödeyerek toplu sözle�meden yarar-
lanmaktad�r. 

Yine Bakanl���n y�llara göre toplu sözle�me verilerinden hareketle, 
toplu sözle�me kapsam�ndaki i�çi say�s�n�n 1980’lerin ikinci yar�s�nda 
ortalama 1,5 milyondan 1990’l� y�llarda 1,3 milyona, 2000’li y�llarda ise 
ortalama 900 bine geriledi�i söylenebilir. 

Öte yandan, memur, sözle�meli personel gibi kamu görevlileri i�çi 
statüsünde çal��anlardan daha örgütlüdür. Kabaca toplam 2,5 milyon 
kamu görevlisinin 1 milyondan fazlas� kamu görevlileri sendikalar�nda 
örgütlü durumdad�r. 

Toplamda bak�ld���nda ise, 13 milyon ücretlinin yaln�zca 2 milyona 
yak�n bir bölümü örgütlüdür; Bunlar�n en az 1 milyonu gerçek anlamda 
bir toplu pazarl�k hakk�ndan yoksundur; yasaklar nedeniyle grev hak-
k�ndan yoksun olanlar�n say�s� ise daha da yüksektir. 

Ca nan KOÇ
Ge nel Ba�kan Da n�� ma n�

��Ç� VE SEND�KA ÜYE SAYILARI

TARIM-�� Sendikas� Celanp�nar �ubesi 9. Ola�an Genel Kurulu 28 Kas�m 2010 
Pazar günü yap�ld�. Ceylanp�nar Tar�m ��letmesi Müdürlü�ü Aile Lokali Toplant� 
Salonu’nda yap�lan Genel Kurulu, �ube Sekreteri Halil Benice ço�unlu�un bulundu�u-
nu ve yasal bir engelin bulunmad���n� belirterek açt�. 

�ube Ba�kan� Hasan Ergün’ün genel kurulu aç�� konu�mas�yla devam eden genel 
kurulda, konuklar�n konu�malar� bölümünde ise s�ras�yla söz alan TÜRK-�� 7. Bölge 
Temsilcisi Bahri Zülküf Karakoç, eski sendikac�lardan Mehmet Gazi Da� ve Av.Mehmet 
Kaya da genel kurula ba�ar� dileklerini belirten birer konu�ma yapt�.

Raporlar�n müzakeresi s�ras�nda da, delegelerden Hüseyin Altu�, Muhsin Kutluk 
söz alarak görü�lerini aç�klad�. 

Gündemin 7. maddesi gere�ince kurullar�n ibras�na geçildi. Kurullar oybirli�i ile ibra 
edildi. �ube Ba�kan� Hasan Ergün gösterilen güvene te�ekkür etti. Gündemde görü�ü-
lecek ba�ka madde kalmamas� nedeniyle seçimlere geçildi.

Genel Kurul sonunda yap�lan seçimlerde, �ube Ba�kanl���na Hasan Ergün yeniden 
getirilirken, Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri �u isimlerden olu�tu:

YÖNET�M KURULU;
Hasan Ergün (�ube Ba�kan�), Halil Benice (�ube Sekreteri), Kadir Amaç (�ube 

Mali Sekreteri), �ube Yönetim Kurulu Üyeleri; Hüseyin Altu� ve S�tk� Ökten.

DENETLEME KURULU;
Cemal Karatay, Sinan Ceylan, Bilal C�v�k.

D�S�PL�N KURULU;
Harun Tahran, �brahim Halil Ekinci, Bayram Yapacak.

CEYLANPINAR �UBE GENEL KURULU
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Tar�m-�� Sendikas� Üyesi, Erzincan �ube faaliyet 
alan�nda bulunan Sivas �l Tar�m Müdürlü�ü i�yeri 
çal��an� 

Sabri MESÇ� 
7.8.2010 tarihinde hakk�n rahmetine kavu�tu.

MESÇ� 14.2.1963 do�umlu, evli ve dört çocuk baba-
s�yd�. 

Aram�zdan ayr�lan de�erli arkada��m�za Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, 
yak�nlar�na ve mesai arkada�lar� ile camiam�za sab�r ve ba�sa�l���, dileriz.

TA RIM-�� SEN D� KA SI YÖ NE T�M KU RU LU

ACI KAYIPLARIMIZ

TÜRK-�� Ba�kanlar Kurulu, çal��ma ya�am�n�n önemli gündem 
maddelerini görü�mek üzere iki toplant� yapt�.

Bas�na kapal� olarak yap�lan ve gündemdeki konular�n teknik 
düzeyde tart���ld��� toplant�lar�n ilki 9 A�ustos 2010 günü yap�ld�. 
Hükümet taraf�ndan haz�rlanan “Ulusal �stihdam Stratejisi”nin ve 2821 
say�l� Sendikalar Kanunu ile 2822 say�l� Toplu �� Sözle�mesi Grev ve 
Lokavt Kanunlar�nda yap�lmak istenen de�i�ikliklerin görü�üldü�ü top-
lant�da, Ba�kanlar Kurulu üyeleri görü� ve dileklerini dile getirdi.

1 Kas�m 2010 günü yap�lan toplant�n�n gündemi ise, yine 2821 ve 
2822 say�l� yasalarda yap�lmak istenen de�i�ikliklerin görü�ülmesi ve 
yakla�an kamu kesimi toplu i� sözle�melerinde izlenecek yolun belir-
lenmesiydi.

Toplant�da, özellikle sendikal yasalarda yap�lmak istenen de�i�iklik-
ler madde madde ele al�narak de�erlendirildi.TÜRK-�� uzmanlar�n�n 
da kat�larak teknik destek verdi�i toplant�da, Ba�kanlar Kurulu üyeleri 
görü� ve önerilerini dile getirdi.

TÜRK-�� BA�KANLAR KURULU 2821 VE 2822 
SAYILI YASALAR �LE KAMU KES�M� TOPLU �� 
SÖZLE�MELER�N� GÖRÜ�TÜ

TARIM-�� Sendikas� Genel E�itim ve Ara�t�rma Sekreteri Ali 
Dalk�l�ç’�n’�n o�lu Emrah Dalk�l�ç, Fidan Bekta� ile 3-4 Temmuz 2010 
tarihlerinde düzenlenen dü�ün töreni ile ya�amlar�n� birle�tirdi.

TARIM-�� Sendikas� Genel Mali Sekreteri Bekir �evki Y�lmaz’�n k�z� 
Ruhan Ülkü Y�lmaz, �smail Uzun ile 31 Temmuz 2010 günü Erzincan’da 
düzenlenen tören ile ya�amlar�n� birle�tirdi.

GENÇ Ç�FT LE RE ÖMÜR BO YU MUT LU LUK LAR D� LE R�Z.
TA RIM-�� SEN D� KA SI YÖ NE T�M KU RU LU

Yeni ya�ant�n�zda mutluluklar dileriz...Yeni ya�ant�n�zda mutluluklar dileriz...

Sahibi :
Bedrettin KAYKAÇ

TARIM-�� Genel Ba�kan�
•

Yaz� ��leri Müdürü
Sami ÇA�LAV

Düzenleme - Bask�

TDV YAYIN MATBAACILIK VE T�C.��L.
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-��
TÜRK�YE ORMAN-TOPRAKSU-TARIM VE 

TARIM SANAY�� ��Ç�LER� SEND�KASI

TARIM-��: Bankac� Sokak No: 10 Kocatepe - ANKARA Tel: (0.312) 419 04 56  Faks: (0.312) 419 74 06

Av. Ahmet Vefa GÜNTÜRKÜN
Tar�m-�� Sendikas� Hukuk Mü�aviri

HUKUK

�

YARGITAY 9. HUKUK DA�RES�
ESAS NO : 2007/34172
KARAR NO : 2009/1678
TAR�H  : 5.2.2009

                                              
Davac�, ihbar, k�dem tazmina-

t�, fazla mesai, ücretli izin, hafta 
tatili dini ve resmi bayram günde-
liklerinin ödetilmesine karar veril-
mesini istemi�tir.

 Yerel mahkeme, iste�i k�smen 
hüküm alt�na alm��t�r. 

 Hüküm süresi içinde daval� 
avukat� taraf�ndan temyiz edilmi� 
olmakla, dava dosyas� için Tetkik 
Hakimi taraf�ndan düzenlenen ra-
por dinlendikten sonra dosya ince-
lendi, gere�i konu�ulup dü�ünüldü:

 1- Dosyadaki yaz�lara, toplanan delillerle karar�n dayand��� kanuni ge-
rektirici sebeplere göre, daval�n�n a�a��daki bentlerin kapsam� d���nda ka-
lan temyiz itirazlar� yerinde de�ildir.

 2- Daval�lar �slah dilekçesine kar�� verdikleri cevap dilekçesinde �slahla 
artt�r�lan miktarlar yönünden de zamana��m� definde bulunmu�lard�r. Bu 
durumda daval�lar�n, �slahla artt�r�lan miktarlar yönünden ileri sürdü�ü za-
mana��m� definin de�erlendirilmesi gerekir.

 Bilindi�i üzere, fazla çal��ma alacaklar�, ulusal bayram - genel tatil ala-
caklar� ve hafta tatili alacaklar� be� y�ll�k zamana��m�na tabidir. Bu durumda 
�slahla talep edilen miktarlara hasredilmek üzere �slah tarihinden geriye 
do�ru son be� y�l içinde olu�an fazla çal��ma, ulusal bayram - genel tatil ve 
hafta tatili alacaklar�n�n hüküm alt�na al�nmas� gerekirken, mahkemece, 
�slaha kar�� yap�lan zamana��m� def’i nazara al�nmadan söz konusu istek-
lerin tamam�na hükmedilmesi hatal�d�r.

 3- Davac� i�çinin istek konusu süre içinde fazla çal��ma ücreti istekleri-
nin kabulüne karar verilmi�tir.

Fazla çal��malar�n uzun bir süre için hesaplanmas� ve miktar�n yüksek 
ç�kmas� halinde Yarg�tay’ca son y�llarda hakkaniyet indirimi yap�lmas� ge-
rekti�i istikrarl� uygulama halini alm��t�r (Yarg�tay, 9. HD. 18.07.2008 gün 
2007/25857 E., 2008/ 20636 K., Yarg�tay 9. HD. 28.04.2005 gün 2004/24398 
E., 2005/14779 K. ve Yarg�tay 9. HD. 09.12.2004 gün 2004/11620 E., 
2004/27020 K.). Gerçekten bir i�çinin uzun süre ve her gün ayn� �ekilde 
günlük çal��ma süresinin üzerinde fazla çal��ma yapmas� hayat�n ola�an 
ak���na uygun dü�mez. Fazla çal��ma ücretinden indirimi öngören bir yasal 
düzenleme olmasa da, Yarg�tay’�n yap�lmas�n� öngördü�ü indirimi çal��ma 
süresinden indirim olarak alg�lamak gerekir. Fazla çal��ma ücretinden indi-
rim takdiri indirim yerine, kabul edilen fazla çal��ma süresinden indirim ol-
makla, davac� taraf�n kendisini avukat ile temsil ettirmesi durumunda red-
dedilen k�s�m için daval� yarar�na avukatl�k ücretine hükmedilmesi gerekir. 
Ancak, fazla çal��man�n takdiri delil niteli�indeki tan�k anlat�mlar� yerine, 
yaz�l� belgelere ve i�veren kay�tlar�na dayanmas� durumunda böyle bir in-
dirime gidilmemektedir. Somut olayda hesaplama tamamen tan�k beyanla-
r�na dayanm�� olmakla hesaplanan fazla çal��ma ücretinden indirime gidil-
mesi gerekirken tamam�n�n hüküm alt�na al�nmas� hatal� olup, karar�n bu 
yönden de bozulmas� gerekmi�tir.

 Sonuç : Temyiz olunan karar�n yukar�da yaz�l� sebepten BOZULMASI-
NA, pe�in al�nan temyiz harc�n�n istek halinde ilgiliye iadesine, 05.02.2009 
gününde oybirli�iyle karar verildi. 

TANIK BEYANINA DAYALI 
FAZLA ÇALI�MADA �ND�R�M

ÖZET: Fazla çal��ma ücretinden 
indirimi öngören bir yasal düzenleme 
olmasa da, Yarg�tay’�n yap�lmas�n� 
öngördü�ü indirimi çal��ma süresin-
den indirim olarak alg�lamak gerekir. 
Fazla çal��ma ücretinden indirim tak-
diri indirim yerine, kabul edilen fazla 
çal��ma süresinden indirim olmakla, 
davac� taraf�n kendisini avukat ile 
temsil ettirmesi durumunda reddedi-
len k�s�m için daval� yarar�na avukat-
l�k ücretine hükmedilmesi gerekir. 
Ancak, fazla çal��man�n takdiri delil 
niteli�indeki tan�k anlat�mlar� yerine, 
yaz�l� belgelere ve i�veren kay�tlar�na 
dayanmas� durumunda böyle bir indi-
rime gidilmemektedir.

KÖ�ES‹



TARIM-�� Sendikas� “Temsilci E�itimi Semine-
ri” 18 Ekim-5 Kas�m 2010 tarihleri aras�nda 
Antalya’da yap�ld�. TARIM-�� E�itim ve Sosyal 
Tesisi-Hotel Elit Tar�m’da yap�lan seminerlere, top-
lam 324 ba�temsilci ve temsilci kat�ld�.

Üç grup halinde düzenlenen seminerlerin birinci 
gününde; “Sosyal Güvenlik Reformu Uygulama-
lar�” Sosyal Güvenlik Uzman� Ali Tezel taraf�ndan 
kursiyerlere bir gün süreyle anlat�ld� ve kursiyerlerin 
sorular� cevapland�.

Seminerlerin ikinci günü; “Günümüzde Çal��ma 
Hayat�nda Ya�anan Geli�meler” Orta Do�u Teknik 
Üniversitesi �ktisat Bölümü ö�retim görevlisi Y�ld�-
r�m Koç taraf�ndan kursiyerlere aktar�ld�.

Seminerlerin bir günü ise, TARIM-�� Sendikas� 
Genel Yönetim Kurulu ile toplant�ya ayr�ld�.

Son günün serbest program olarak b�rak�ld��� 
seminerlerin tümünün kapan��lar�na Genel Ba�kan 
Bedrettin Kaykaç ve Genel Sekreter Mustafa Çar-
dakç� kat�l�rken, seminerlerin yürütümünden sorum-
lu olan Genel E�itim ve Ara�t�rma Sekreteri Ali 
Dalk�l�ç tümünde haz�r bulundu. Genel Te�kilatlan-
d�rma Sekreteri �lhami Polat 2. ve 3. gruplara, 
Genel Mali Sekreter B. �evki Y�lmaz ise 3. gruba 
i�tirak ederek temsilcilerle birlikte oldular.

Ayr�ca seminerin 1. grubuna Bursa �ube Ba�ka-

n� �aban Tu�, Ceylanp�nar �ube Ba�kan� Hasan 
Ergün, �zmir �ube Ba�kan� �brahim Özkeskin, 
Konya �ube Ba�kan� Abdulkadir Tamak, 2. gruba 
Adana �ube Ba�kan� Feyzi Kahramano�lu, �stan-
bul �ube Ba�kan� Adil A�ar, Erzincan �ube Ba�ka-
n� Turan Yavuz, Mu� �ube Ba�kan� Be�ir I��k, 
Samsun �ube Ba�kan� Recep Kocab�çak, 3. gruba 
ise Ankara �ube Ba�kan� Sezaittin Aka ve �zmir 
�ube Ba�kan� �brahim Özkeskin kat�ld�.

Genel Yönetim Kurulu ile yap�lan toplant�larda 
konu�an Genel Ba�kan Bedrettin Kaykaç, çal��ma 
hayat�n�n güncel  sorunlar�na de�indi. Kaykaç,  
önümüzdeki y�l�n seçim dönemi oldu�unu hat�rlata-
rak, ülkemizdeki siyasi ve ekonomik geli�melere 
ili�kin görü�lerini aç�klad�.

Sosyal güvenlik reformu, istihdam paketi, Sendi-
kalar Kanunu ile Toplu �� Sözle�mesi, Grev ve 
Lokavt Kanunu’nda de�i�iklik öngören yasa tasar�-
lar�na ili�kin görü�lerini de aç�klayan Genel Ba�kan 
Kaykaç, özellikle k�dem tazminat�, birden fazla sen-
dikaya üyelik, özel istihdam bürolar�, asgari ücret, 
fazla çal��ma, vergi dilimlerindeki adaletsizlik gibi 
konular� ayr�nt�l� biçimde anlatt�.

Bu dönem toplu i� sözle�mesi görü�melerinin 
seçim dönemine rastlad���n� hat�rlatan Kaykaç, 
sözle�melerin seçimlerden önce bitmesinin umuldu-

�unu söyledi. Genel Ba�kan, Sendikan�n di�er 
çal��malar� hakk�nda da bilgi vererek, bu konularda-
ki görü�lerini de aç�klad�.

Kaykaç, konu�malar�n�n ard�ndan seminere 
kat�lan temsilcilere söz vererek, onlar�n görü� ve 
önerilerini dinledi. Temsilcilerden mahalli sorunlar 
hakk�nda da bilgi alan Genel Ba�kan Bedrettin 
Kaykaç, ayr�ca dile getirdi�i konulara ili�kin yönelti-
len sorular� da cevaplad�.

Seminerlerin aç�l�� konu�mas�n� yapan Genel 
E�itim ve Ara�t�rma Sekreteri Ali Dalk�l�ç da, bu 
seminerleri, sosyal güvenlik uygulamalar�n� ve sen-
dikal alandaki güncel geli�meleri tart��mak amac�yla 
düzenlediklerini belirterek, “Sosyal güvenlik, i�çi-
siyle, memuruyla, esnaf�yla, emeklisiyle herkesi 
yak�ndan ilgilendiren bir konudur. Bu hükümet 
döneminde, yaln�zca bugün çal��makta olanlar� 
de�il, gelecek nesilleri de derinden etkileyen 
düzenlemeler yap�lm��t�r” dedi.

Sendikalar�n gücünü üyelerinden ald���n� bildi-
ren Dalk�l�ç, haklar�n� bilen ve bu haklar�na sahip 
ç�kan üyelerin sendikalar� daha güçlü k�ld���n� ve 
bunu sa�lamada temsilcilerin önemli görev üstlen-
diklerini belirterek, seminer program� hakk�nda bilgi 
sundu.
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