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Dünya Bankas› ve IMF yetkililerinin “Para-
y› veren düdü¤ü çalar” anlay›fl›yla dayat-

t›klar› isteklerin ard› arkas› kesilmiyor. 
Dünya Bankas›, flimdi de emekli ayl›klar›ndan

vergi al›nmamas›n› elefltiriyor; ayl›k ba¤lama ora-
n›n› yüksek buluyor; emeklilik yafl›n›n daha da
yükseltilmesi gerekti¤ini söylüyor. 

Türkiye’nin izleyece¤i ekonomi program›n› be-
lirleyen IMF, kamuda çal›flanlar›n ücretlerinin ve
emekli ayl›klar›n›n hâlâ çok yüksek oldu¤u görü-
flünü ›srarla sürdürüyor. Ayr›ca ücretlere enflas-
yon oran›n›n alt›nda zam yap›lmas›n›, yani iflçi-
nin, memurun, emeklinin daha da yoksullaflt›r›l-
mas›n› istiyor.

Asgari ücretteki art›fl›n 15 milyon lira ile s›n›rl›
kalmas›nda da, ülkemizin kararlar›na d›flar›dan
müdahale etme hakk›n› kendinde görenlerin pay›
büyüktür.  Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda ifl-
çi kesimini temsil eden üyelerden biriyim. Devlet
‹statistik Enstitüsü’nün gerekli g›da harcamas›n-
dan hareketle hesaplad›¤› ve asgari ücretin belir-
lenmesinde yol gösterici olmas› gereken rakam
net 395 milyon lirad›r. Buna karfl›l›k, hükümet ve
iflveren temsilcilerinin oyuyla kabul edilen rakam
318 milyon lira ile s›n›rl› tutulmufltur.

Anayasa, “asgari ücretin tespitinde çal›flanla-
r›n geçim flartlar› ile ülkenin ekonomik durumu da
göz önünde bulundurulur” demektedir. Tespit edi-
len asgari ücretle geçinmenin mümkün olmad›¤›,
çal›flanlar›n geçim flartlar›n›n dikkate al›nmad›¤›
aç›kt›r. Ülkenin ekonomik durumuna gelince, bi-
zim hayat›m›zda bir iyileflme olmasa da, Hükü-
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Devam› Sayfa 2’de

‹STEKLER‹N ARDI ARKASI
KES‹LM‹YOR...

Tar›m-‹fl Antalya E¤itim ve Dinlenme Tesisi Hotel Elit Ta-
r›m’da yap›lan seminerler ile, befl haftada yaklafl›k 420
yönetici, bafltemsilci ve temsilci e¤itimden geçirildi.

✔✔

YEN‹ ASGAR‹ ÜCRET NET 318 M‹LYON L‹RA
● Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yüzde
5 zam yapt›. Böylece yeni asgari ücret, 16 yafl›ndan bü-
yükler için brüt 444 milyon 150 bin, net 318 milyon 223
bin 475 lira, 16 yafl›ndan küçükler için ise brüt 378 mil-
yon, net 270 milyon 837 bin lira oldu. Zamm› az bulan
TÜRK-‹fi heyeti, toplant›y› terk etti.

K›dem Tazminat› Tavan› 
1 Milyar 574 Milyon 

740 Bin Lira

MOGHADAM:
“D›flar›da hava
bulutlansa bizden
bileceksiniz”

KILIÇ:
“Nerdeyse güne-
flin do¤mas› bile
sizin sayenizde” 

Haberi Sayfa 8’de

Haberi Sayfa 8’de

✔ Sezer, veto gerekçesinde pek çok maddesi Meclis’ten geçen “Kamu 
Yönetimi Temel Kanunu”nu da geri gönderece¤i sinyalini verdi. Haberi Sayfa 2’de

SSK 46. GENEL KURULU YAPILDI

TÜRK-‹fi GENEL BAfiKANI SAL‹H KILIÇ:

”SSK TAM ÖZERK OLMADAN SORUNLAR ÇÖZÜLEMEZ”

Yönetim Kurulu’na iflçileri temsilen Yol-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› Fikret Bar›n seçildi.✔✔
Haberi Sayfa 5’de

Haberi Sayfa 6’da

CUMHURBAfiKANI SEZER ‹L ÖZEL ‹DARES‹ KANUNU’NU
TEKRAR GÖRÜfiÜLMEK ÜZERE MECL‹S’E GÖNDERD‹

Tar›m-‹fl örgütlenme çal›flmalar›nda kullan›lmak üzere bir broflür haz›rlad›… 

SEND‹KAN TARIM-‹fi’E ÜYE OL !
TARIM-‹fi SEND‹KASI, DÜNYAYI DOYURAN TARIM ‹fiÇ‹LER‹N‹N HAKLARINI 
KORUMAK VE ‹NSANCA YAfiAMALARINI SA⁄LAMAK ‹Ç‹N MÜCADELE ETMEKTED‹R. 

BU MÜCADELEYE SEN DE KATIL...

IMF TÜRK‹YE MASASI fiEF‹ MOGHADAM TÜRK-‹fi’‹ Z‹YARET ETT‹

TARIM-‹fi SEND‹KASI 2004 YILI 
“Güncel Geliflmeler Ifl›¤›nda Yönetici ve Temsilci E¤itimi”
SEM‹NERLER‹ TAMAMLANDI Haberi Sayfa 4’de

Haberi Sayfa 5’de



Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet
Sezer, hükümetin büyük önem verdi¤i ‹l
Özel ‹daresi Kanunu’nu bir kez daha
görüflülmek üzere TBMM’ye iade etti.
Sezer, iade gerekçesi olarak kanunun;
“Devletin birli¤ini bozabilece¤ini”,
gösterdi. 

Sezer, kanunun 14 maddesinin, il
özel yönetimlerinin yap›lanmas› ve iflleyi-
fline yönelik köklü de¤ifliklikler getirdi¤i,
bu düzenlemelerin hukukun genel ilkele-
rine, anayasal kurallara uygun düflüp
düflmedi¤inin de¤erlendirilmesi gerekti-
¤ini kaydetti. Cumhurbaflkan›, iade ge-
rekçesinde pek çok maddesi Meclis’ten
geçen “Kamu Yönetimi Temel Kanu-
nu”nu da geri gönderece¤i sinyalini ver-
di.

Anayasa’n›n bafllang›ç bölümünde
yer alan Türk Devleti’nin bölünmez bü-
tünlü¤üne vurgu yapan Sezer, “Anaya-
sa’daki ‘tekil devlet’ (üniter yap›) mo-
deli merkeziyetçi yap›y› ancak onun
denetim ve gözetiminde merkez d›fl›
örgütlenmeyi olanakl› k›lmaktad›r.
Anayasa’da, hem yasama, yürütme ve
yarg› erki merkeze ba¤lanarak siyasal
hem de yönetim düzene¤inde merkez
esas al›narak yönetsel yönden merke-
ziyetçilik benimsenmifltir” dedi.

Cumhurbaflkan› Sezer, merkezi
yönetimin Anayasa’n›n 126, yerel yöne-
timlerin ise 127. maddede düzenlendi¤ini
hat›rlatarak, flunlar› söyledi:

“Merkez yönetim ve yerel yöne-

timler, devlet iktidar›n›n örgütlenme-
sinde hizmeti ve co¤rafyay› esas ala-
rak iki temel parçay› oluflturmaktad›r.
Bu iki parçal› yap›n›n yönetsel örgüt-
lenmede farkl› sonuçlara yol açmama-
s› için, Anayasa’da ‘idarenin bütünlü-
¤ü’ ilkesine yer verilmifl ve yerinden
yönetim, devletin ülkesi ve ulusuyla
bölünmez ve yönetimin tümlü¤ü ilke-
leriyle s›n›rland›r›lm›flt›r. ‘‹darenin bü-
tünlü¤ü’ ilkesi, tekil devlet modelinde
yönetim alan›nda öngörülen temel il-
kedir.”

Sezer, yerinden yönetimin en önem-
li sak›ncas›n›n, devletin birli¤ini ve kamu
hizmetlerinin tutarl›l›¤›n› bozabilmesi ola-
ca¤›na dikkat çekerek, “Bu sak›ncay›
önlemek için devlete ve onu temsil
eden merkezi yönetime, yerinden yö-
netim kurulufllar›n›n eylem ve ifllemle-
rini denetlemek ve gerekti¤inde boza-
bilmek yetkisi tan›nm›flt›r. Bu yetki,
‘idari vesayet’ kavram› ile Anayasa’da
yerini alm›flt›r” dedi.

‹dari vesayet yetkisinin, il özel yöne-
timlerinin tüm eylem, ifllem ve etkinlikleri-

nin merkezi yönetimin denetiminde olma-
s›n›, bu ba¤lamda yasada belirtilen il ge-
nel meclisi kararlar›n›n valinin onay›na
ba¤l› tutulmas›n› gerektirdi¤ini belirten
Cumhurbaflkan›, düzenlemenin bu ilke-
ye uymad›¤›n› kaydetti. Sezer, “Valiler,
devletin ve hükümetin ildeki temsilci-
si olmas›na karfl›n gücünü ve etkisini
yitirmektedir” aç›klamas›n› yapt›.

Sezer, pek çok maddesi TBMM Ge-
nel Kurulu’nca kabul edilen Kamu Yöne-

timinin Temel ‹lkeleri ve Yeniden Yap›-
land›r›lmas› Hakk›nda Kanun Tasar›s›’na
da at›fta bulundu. Sezer, “Merkezi yö-
netimin il örgütlerinin ço¤unun kald›-
r›lmas›, kimilerinin de yerel yönetimle-
re devredilmesi öngörülerek valinin
yetkileri azalt›lmaktad›r. Bu düzenle-
meler, Anayasa’da öngörülmeyen sis-
teme geçilmesine neden olabilecek ni-
teliktedir” dedi.

Cumhurbaflkan› Sezer, e¤itim hiz-
metlerinin il özel yönetimlerine b›rak›lma-
s›n›n, Anayasa’n›n Atatürk ilke ve dev-
rimlerini temel alan ruhuyla ba¤daflmad›-
¤›n› da belirterek, “Bu uygulama top-
lumsal yarar yönünden uygun düflme-
mektedir. Uygulamada illere göre ya-
flanacak sapmalar, laik e¤itim ve
ulusal birlik yönünden ayk›r›l›klara
neden olacakt›r” görüflünü savundu.
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‹STEKLER‹N ARDI ARKASI KES‹LM‹YOR...
met’in aç›klamalar›na göre ekonomi gayet iyi durumdad›r. Dolay›s›yla, ekono-
mik durum, asgari ücret art›fl›n›n bu kadar düflük tutulmas›na gerekçe göste-
rilemez.

‹flçi kesimi olarak karar aflamas›nda toplant›y› terk etmemizin nedeni yal-
n›zca asgari ücret rakam›n›n düflük olmas› de¤ildir. Bundan daha da önemli
olan, ba¤›ms›z çal›flmas› gereken Komisyon’un d›flar›dan yönlendirilmesidir.
‹flçi Kesimi’nin karfl› oy yaz›s›nda dile getirdi¤imiz üzere, karar, Komisyon il-
kelerine uymayan bir yöntemle verilmifltir.

Geliflmelere bak›l›rsa, 2004 sonunda süresi dolan IMF, Türkiye’yi b›rak-
mak niyetinde de¤ildir. 2005’ten itibaren yeni bir programla bir yandan alacak-
lar›n› tahsil etmek, di¤er yandan ve daha da önemlisi, yeni yeni istekleri da-
yatmak üzere ülke ekonomisi üzerinde söz sahipli¤ini sürdürece¤e benze-
mektedir. 

Kamu yönetimi reformunu oluflturan yasalar›n birer birer Meclis’ten geçiril-
di¤i, sosyal güvenlik haklar›n›n daha da geriye götürülmesi yönündeki
bask›lar›n artt›¤› bir dönemde, ‹l Özel ‹daresi Kanunu’nun Cumhurbaflkan›
Say›n Ahmet Necdet Sezer taraf›ndan yeniden görüflülmek üzere Meclis’e
iade edilmesi olumlu bir geliflmedir.

Güncel geliflmeler ›fl›¤›nda mevcut durumu ve önümüzdeki günlerin neler
getirece¤ini May›s ve Haziran aylar›nda Antalya’daki tesisimizde gerçeklefltir-
di¤imiz yönetici ve temsilci seminerlerinde her yönüyle ele ald›k, tart›flt›k. Kar-
ma olarak düzenledi¤imiz seminerlerin, güncel bilgilerin edinilmesi yan› s›ra
farkl› bölgelerden gelen temsilcilerin kaynaflmas›  bak›m›ndan da amac›na
ulaflm›fl oldu¤unu umuyorum.

Bugüne kadar karfl›laflt›¤› zorluklar› baflar›yla aflmay› bilen TARIM-‹fi, bü-
tün yöneticileri, temsilcileri, üyeleri ve çal›flanlar›yla, mevcut haklar› korumak
ve gelifltirmek, sendikas›z iflyerlerindeki tar›m iflçilerinin de örgütlenmesini
sa¤lamak için sab›rla ve kararl›l›kla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bafltaraf› Sayfa 1’de

BAfiBAKAN ERDO⁄AN TÜRK-‹fi’TE
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an,
TÜRK-‹fi Genel Merkezini ziyaret
ederek, çal›flma yaflam›n›n güncel
sorunlar› hakk›nda bilgi ald›. Ziyare-
te Devlet Bakan› Baflbakan Yard›m-
c›s› Mehmet Ali fiahin ile Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakan› Murat Bafl-
esgio¤lu da kat›ld›.

TÜRK-‹fi Yöneticileri, Baflbakan Er-
do¤an’a acil taleplerini içeren 6
maddelik bir mektup sundu. Baflba-
kan Erdo¤an, taleplerin incelenerek
gereklerin yap›laca¤›n› söyledi.

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

✔✔

✔✔

CUMHURBAfiKANI SEZER ‹L ÖZEL ‹DARES‹ KANUNU’NU
TEKRAR GÖRÜfiÜLMEK ÜZERE MECL‹S’E GÖNDERD‹

✔ Sezer, veto gerekçesinde pek çok

maddesi Meclis’ten geçen “Kamu
Yönetimi Temel Kanunu”nu da geri
gönderece¤i sinyalini verdi. 
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TÜRK-‹fi BAfiKANLAR KURULU TOPLANDI

TÜRK-‹fi Baflkanlar kuru-
lu, 13 May›s 2004 tarihinde
Ankara’da topland›. Toplant›-
n›n gündemini, “Kamu Yöne-
timi Temel Kanunu Tasar›-
s›n›n De¤erlendirilmesi”,
“2821-2822 Say›l› Yasalarda
Yap›lmak ‹stenen De¤ifliklik-
lerin Görüflülmesi”, “857 Sa-
y›l› Kanun ile Oluflturulan
‘Üçlü Dan›flma Kurulu’ Top-
lant›s›”, “Özellefltirmeler ve
Özellefltirme Ma¤durlar› ile ‹l-
gili Geliflmeler”, “TÜRK-‹fi
Örgütlenme Yönetmeli¤i ve
Örgütlenme Stratejisinin
Görüflülmesi” oluflturdu.

Toplant›da, Prof. Dr. Eyüp
G. ‹spir “Kamu Yönetiminin
Temel ‹lkeleri ve Yeniden
Yap›lanma Kanun Tasar›s›”
hakk›nda; TÜRK-‹fi Hukuk
Müflaviri Av. Hüseyin Ek-
mekçio¤lu da, 2821-2822
say›l› Yasalarda yap›lmak is-
tenen de¤iflikliklerle ilgili birer
sunum yapt›.

Toplant›n›n aç›l›fl konufl-
mas›n› yapan TÜRK-‹fi Genel
Baflkan› Salih K›l›ç, Dünya-
daki ve Türkiye’deki geliflme-
ler ile çal›flma hayat›n›n so-
runlar›na iliflkin TÜRK-‹fi’in

görüfllerini aç›klad›.
Sendikal hareket aç›s›n-

dan yaflanan en olumsuz ge-
liflmenin özellefltirmeler oldu-
¤unu ve özellefltirme uygula-
malar›n›n ülkenin gelece¤ini
tehdit etti¤ini savunan K›l›ç,
özellefltirme ma¤durlar›n›n
yeniden kamu kurum ve kuru-
lufllar›nda ifle yerlefltirilecek
olmalar›n›n tek tesellileri oldu-
¤unu kaydetti.

Dünya Bankas› taraf›ndan
finanse edilen Kamu Yönetimi
Reformu Tasar›s›’n›n, toplu-
mumuzda yeni gerginliklere
yol açaca¤›n› belirten K›l›ç,
Hükümetin bir an önce sosyal
taraflarla bir araya gelerek ta-
sar›y› ülkemiz koflullar›na uy-
gun hale getirmesini ve top-
lumsal gerginlikleri ortadan
kald›rmas›n› istedi.

Ülkemizde örgütlenmenin
önünde, yasalardan ve uygu-
lamalardan kaynaklanan zor-
luklar ve engellerin bulundu¤u
kaydeden Genel Baflkan K›-
l›ç, “TÜRK-‹fi’e örgütlenme
ça¤r›s› yapan Say›n Baflba-
kan’›n bu engelleri ortadan
kald›rmas›n› bekliyoruz”
dedi.

K›l›ç’›n konuflmas›nda,
Irak, K›br›s, Avrupa Birli¤i,
özellefltirme, kamu yönetimi,
asgari ücret, sözleflmeler,
IMF, örgütlenme, yasalar ve
YÖK konular› yer ald›. 

BAfiKANLAR 
KURULU 
SONUÇ 

B‹LD‹RGES‹
TÜRK-‹fi Baflkanlar Kuru-

lu toplant›s› sonunda,  bir de
sonuç bildirgesi yay›mland›.
Bildirgede, Baflkanlar Kuru-
lu’nun, dünyada yaflanan ge-
liflmeleri, ülkemizin ve çal›fl-
ma hayat›m›z›n güncel sorun-
lar›n› de¤erlendirdi¤i ve afla-
¤›daki bildirinin yay›mlanma-
s›n› kararlaflt›rd›¤› belirtildi.
TÜRK-‹fi Baflkanlar Kurulu
Bildirgesi aynen flöyle:

“Türk-ifl Baflkanlar Kuru-
lu, Irak’taki iflgal güçlerinin
dünyan›n gözleri önünde
masum halka yapt›klar› in-
sanl›k d›fl› iflkenceyi k›na-
makta, insanl›¤› bu vahflete
bir an önce dur demeye ça-
¤›rmaktad›r. Baflkanlar Ku-
rulumuz, dünya iflçi hareke-

tini de Irak’ta ve Filistin’de
yaflananlara karfl› duyarl›
olmaya ça¤›rmaktad›r.

TÜRK-‹fi Baflkanlar Ku-
rulu, uluslararas› kamu-
oyundan, Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti üzerindeki si-
yasi ve ekonomik bask›lar›n
kald›r›lmas›n› ve KKTC’nin
art›k özgür ve ba¤›ms›z bir
ülke olarak tan›nmas›n› is-
temektedir.

TÜRK-‹fi Baflkanlar Ku-
rulu, Tekel, Petkim, Tüprafl,
Telekom, enerji ve maden-
ler gibi en stratejik kurulufl-
lar›m›z›n, özellefltirilerek
yabanc› kurulufllara ya da
tekellere verilmesini ülke-
mizin ba¤›ms›zl›¤› ve gele-
ce¤i aç›s›ndan tehdit olarak
de¤erlendirmektedir. Bafl-
kanlar Kurulumuz, Bak›rköy
Sümerbank Fabrikas›’n›n
özellefltirilmesine karfl› mü-
cadele eden iflçilerimizi ve
bu konuda yurdumuzun her
yan›nda mücadele veren
tüm iflçilerimizi gönülden
desteklemektedir.

TÜRK-‹fi, sosyal güven-
lik sistemimizde IMF’nin ta-
lepleri do¤rultusunda yap›-
lacak tek çat› uygulamalar›-
na ve SSK sa¤l›k tesisleri-
nin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ve
ard›ndan yerel yönetimlere
devredilmesine kesinlikle
karfl› ç›kacakt›r.

Baflkanlar Kurulumuz,
Cumhuriyetimizin temel ka-
zan›mlar›n› ortadan kald›ra-
cak, devletimizin kurumlar›-
n› tahrip edecek ve Anaya-
sam›zda yer alan sosyal
devlet ilkesini yok edecek
Kamu Yönetimi Temel Re-
formu Yasas›’nda Emek
Platformu’nun belirledi¤i
esaslar do¤rultusunda ge-
reken düzenlemelerin yap›l-

mas›n› talep etmektedir.
TÜRK-‹fi Baflkanlar Ku-

rulu, alt› ayl›k olarak belirle-
nen asgari ücretin ikinci alt›
ayl›k art›fl› için, Asgari Üc-
ret Tespit Komisyonu’nun
bir an önce toplanmas›n› ve
asgari ücretin günümüz ko-
flullar›na uygun bir biçimde
yeniden belirlenmesini bek-
lemektedir.

TÜRK-‹fi, örgütlenmenin
önündeki, yasalardan ve
uygulamalardan kaynakla-
nan zorluklar›n ve engelle-
rin ortadan kald›r›lmas›n›
talep etmektedir.

2821 say›l› Sendikalar
Yasas›’nda ve 2822 say›l›
Toplu ‹fl Sözleflmesi, Grev
ve Lokavt Yasas›’nda yap›l-
mas› düflünülen de¤ifliklik-
lerin ve 4857 say›l› ‹fl Kanu-
nu’nda uygulamadan kay-
naklanan sorunlar›n çal›fl-
ma bar›fl›n› bozmayacak fle-
kilde düzenlenmesi talep
edilmekte ve özellikle çal›-
flanlar›n en kutsal haklar›n-
dan biri olan ‘k›dem tazmi-
nat›’ hakk›n›n özünü orta-
dan kald›rmayacak esaslar
çerçevesinde iyilefltirilmesi
istenmektedir.

TÜRK-‹fi Baflkanlar Ku-
rulu, yasama görevinin
TBMM’ne ait oldu¤unun bi-
lincindedir. Ancak, YÖK Ka-
nunu’nun toplumun tüm ke-
simlerinin uzlaflmas›yla ç›-
kar›lmas›, bu yap›l›rken de
Anayasal kurulufllar›m›z›n
önerilerinin ve duyarl›l›kla-
r›n›n dikkate al›nmas› ge-
rekmektedir. Baflkanlar Ku-
rulumuz, sorunun Anayasa-
m›zda da ifadesini bulan de-
mokratik ve laik esaslar çer-
çevesinde, diyalog yoluyla
çözülmesini talep etmekte-
dir.”

‹flçilerin birlik, mücadele ve dayan›fl-
ma günü olan 1 May›s, Ankara, ‹stanbul
ve ‹zmir baflta olmak üzere yurdun çe-
flitli yerlerinde iflçi ve memur sendikala-
r› ve sivil toplum örgütlerinin kat›l›m›yla
düzenlenen mitinglerle ve di¤er etkinlik-
lerle kutland›.

TÜRK-‹fi’in ‹stanbul Abide-i Hürri-
yet Meydan›’nda düzenledi¤i mitinge,
TÜRK-‹fi’e ba¤l› sendikalar›n yan› s›ra,
çok say›da sivil toplum örgütü kat›ld›.
TÜRK-‹fi Genel Baflkan› Salih K›l›ç,
Genel Teflkilatland›rma Sekreteri Çetin
Altun, Petrol-‹fl Sendikas› Genel Bafl-
kan› Mustafa Öztaflk›n ile Tek G›da-‹fl
Sendikas› Genel Baflkan› Korkut Gü-
ler’in birer konuflma yapt›¤› miting, sa-
natç›lar›n seslendirdi¤i flark›larla ve
okunan fliirlerle renklendi.

TÜRK-‹fi Yönetim Kurulu Üyeleri ile
ba¤l› sendikalar›n genel baflkanlar›, mi-
ting öncesinde Taksim An›t›’na Ulu Ön-
der Atatürk ve tüm flehitler için karanfil-

lerden yap›lan bir çelenk koydu. Kazan-
c› Yokuflu’nda düzenlenen törende ise,
nereden gelirse gelsin masum insanlar›
katleden terör lanetlendi ve karanfiller
b›rak›ld›.

TÜRK-‹fi mitingi için kortej Piyale-
pafla Bulvar› üzerinden yürüyüfle geçti.
Alanda toplan›lmas›n›n ard›ndan aç›fl
konuflmas›n› yapan TÜRK-‹fi Genel
Teflkilatland›rma Sekreteri Çetin Altun,
uluslararas› sermayenin ve yerli iflbirlik-
çilerinin yeni sald›r›lar›na karfl› her gün
1 May›s kutlar gibi mücadelenin yeni-
den verilmesi gerekti¤ini belirtti.

TÜRK-‹fi Genel Baflkan› Salih K›l›ç
da, yapt›¤› konuflmada 1 May›s’›n kar-
defllik ve sevgi günü olarak kutlanmas›
gerekti¤ini belirtti. K›l›ç, “1 May›s’›,
emekçilerin tüm dünyada insanl›¤›
savafla sürükleyenlere, bar›fl› iste-
meyenlere, dünyay› kan gölüne çevi-
renlere sevgiyi, bar›fl› ve kardeflli¤i
hayk›rd›¤› bir gün olarak kabul ediyo-

ruz” dedi.
K›l›ç, Türkiye’de herkese yetecek

kadar kaynak oldu¤unu, buna ra¤men
18 buçuk milyon insan›n yoksulluk s›n›-
r›n›n alt›nda yaflad›¤›n› söyledi. Bunun
nedenini “iyi yönetilememe” olarak
aç›klayan K›l›ç, okuyan, okuyamayan
her gencin gelecek korkusu yaflad›¤›n›,
her gün onlarca insan›n iflten at›ld›¤›n›,
emeklilerin ömrünün geri kalan k›sm›n›
yokluk içinde ve hayat mücadelesiyle
geçirdi¤ini ifade etti.

Petrol-‹fl Sendikas› Genel Baflkan›
Mustafa Öztaflk›n da, Türkiye’nin en
büyük ulusal yat›r›mlar›n›n özellefltirme
ad› alt›nda sat›lmas›na sonuna kadar
direneceklerini bildirdi.

Tek G›da-‹fl Sendikas› Genel Baflka-
n› Korkut Güler ise, devlet hazinesine
en büyük katk›y› sa¤layan Tekel’in ulus-
lararas› sigara tekellerinin iste¤i ile özel-
lefltirilerek ortadan kald›r›lmas›na dire-
neceklerini belirtti.
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Tar›m-‹fl Antalya E¤itim ve Dinlenme Tesisi Hotel Elit Ta-
r›m’da yap›lan seminerler ile, befl haftada yaklafl›k 420
yönetici, bafltemsilci ve temsilci e¤itimden geçirildi.

✔✔
TARIM-‹fi Sendikas› taraf›ndan düzenlenen “Güncel Ge-

liflmeler Ifl›¤›nda Yönetici ve Temsilci Semineri”nin temsil-
cilerin kat›ld›¤› ilk 4 haftal›k bölümü (4-27 May›s 2004) sonun-
da bir anket çal›flmas› yap›ld›. Anketin bir amac›, seminere ka-
t›lanlar›n görüfllerini, elefltiri ve önerilerini alarak, gelecekte
düzenlenecek e¤itimlerin içeri¤ini, biçimini belirlerken bu gö-
rüfllerden yararlanmakt›. Ayn› anketle, temsilcilerin Genel
Merkez ve fiube çal›flmalar›yla ilgili görüfllerini bildirmeleri de
istendi.

Seminerin 4 haftal›k bölümüne 18 fiubeden toplam 329
bafltemsilci ve temsilci kat›ld›. Kat›lanlar›n tümüne anket for-
mu gönderildi ve 214’ü (% 65’i) anketi cevaplad›. 

Kat›l›mc›lar›n % 90’› genel olarak semineri olumlu bulur-
ken, seçilen konular› olumlu bulanlar›n oran› % 100’e yak›nd›.
Ancak, temsilcilerin % 41’i, baflka konularda da e¤itim görmek
istediklerini belirttiler. 

Seminer süresine iliflkin soruya verilen cevaplarda, günlük
sürenin ço¤unlukla (% 62) yeterli bulundu¤u görülürken, gün
say›s›n›n yetersiz oldu¤unu dile getirenlerin ço¤unlu¤u olufl-
turdu¤u (% 73) tespit edildi. Temsilcilerin % 61’i seminerlerin
her y›l yap›lmas›n› istedi.

Seminere iliflkin önerilerden baz›lar› ise flunlard›: Ders d›fl›
zamanlarda sosyal etkinliklerin de olmas›, bölge/flube, iflyeri
seminerleri de düzenlenmesi, ders notlar› da¤›t›lmas› ve iflle-
nen konular›n CD’sinin temsilcilere gönderilmesi yoluyla e¤i-
timlerin üyelere de ulaflmas›n›n sa¤lanmas›.

Genel Merkez çal›flmalar›na iliflkin olarak temsilcilerin ge-
tirdikleri önerilerden baz›lar› ise flunlard›: ‹flyeri ziyaretlerinin
daha s›k yap›lmas›, sendikan›n gücünü hissettirmesi, Kamu
Yönetimi Temel Kanunu Tasar›s›’n›n yasalaflmamas› için da-
ha aktif olunmas›, temsilci adres-telefon rehberi haz›rlanarak
temsilcilere da¤›t›lmas›, TÜRK-‹fi yönetiminin temsil etti¤i iflçi-
ye sahip ç›kmas› için gerekli uyar›lar›n yap›lmas›.

fiube çal›flmalar›na iliflkin olarak temsilcilerin getirdikleri
önerilerden baz›lar› ise flunlard›: ‹flyeri ziyaretlerinin daha s›k
yap›lmas› ve sorunlar›n yerinde tespit edilmesi, temsilcilerin
ayda bir toplanmas›, fiubelere iletilen sorunlara en k›sa za-
manda cevap verilmesi, fiubelerin daha aktif bir çal›flma için-
de olmas›.

Anketi cevaplayan temsilcilerin bir bölümünün, bu konuda
herhangi bir soru yer almam›fl olmas›na ra¤men, eksiklik/öne-
ri bölümünde Genel Merkez yönetimine, fiube yönetimlerine
ve hocalar›n katk›lar›na teflekkürlerini dile getirdi¤i de görüldü.

TARIM-‹fi E⁄‹T‹M SEM‹NERLER‹NE
‹L‹fiK‹N B‹R ANKET DÜZENLED‹

Kat›l›mc›lar›n %90’› genel olarak semine-
ri olumlu bulurken, seçilen konular›
olumlu bulanlar›n oran› %100’e yak›nd›.
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TARIM-‹fi SEND‹KASI 2004 YILI 
“Güncel Geliflmeler Ifl›¤›nda Yönetici ve Temsilci E¤itimi”
SEM‹NERLER‹ TAMAMLANDI

3. Grup seminere kat›lan kursiyerler toplu halde. 4. Grup seminere kat›lan kursiyerler toplu halde.

1. Grup seminere kat›lan kursiyerler toplu halde. 2. Grup seminere kat›lan kursiyerler toplu halde.

TARIM-‹fi Sendikas› Ge-
nel Merkezi’nce 2004 y›l› e¤i-
tim çal›flmalar› çerçevesinde
“Güncel Geliflmeler Ifl›¤›n-
da Yönetici ve Temsilci E¤i-
timi” bafll›¤› ile düzenlenen
seminerler tamamland›. 4
May›s 2004 tarihinde baflla-
yan ve befl hafta süren semi-
nerler ile yaklafl›k 420 yöneti-
ci, bafltemsilci ve temsilci e¤i-
timden geçirildi.

Ortalama 80 kiflilik gruplar
halinde düzenlenen seminer-
lerde ilk dört temsilciler guru-
bunda; “‹fl Hukuku ve Sen-
dika Temsilcili¤i” konusun-
da TARIM-‹fi Hukuk Müflaviri
Av. Ahmet Vefa Güntürkün,
“Kamu Yönetimi Temel Ka-
nunu Tasar›s›” konusunda
ODTÜ ‹ktisat Bölümü Ö¤retim
Görevlisi Y›ld›r›m Koç, “Sos-
yal Sigortalar Mevzuat› ve
Uygulamas›” konusunda da
SSK Tahsis ve Ödemeler Da-
iresi eski Baflkan Yard›mc›s›
Memduh Tüfekçi ders verdi.

fiube Baflkan ve Yönetim
Kurulu Üyelerinin kat›ld›¤›
son grup seminerde ise; birin-
ci gün “‹fl Hukuku” konusu-
nu Av. Ahmet Vefa Güntür-
kün, “Kamu Yönetimi Te-
mel Kanunu Tasar›s›”n› Tür-
kiye Ziraat Mühendisleri Oda-
s› Baflkan› Gökhan Günay-
d›n anlat›rken, son gün Genel
Merkez ve fiube Yöneticileri-
nin birlikte yapt›¤› toplant›ya
ayr›ld›. Toplant›da,  çal›flma
hayat›na iliflkin güncel gelifl-

meler, mahalli sorunlar ile
teflkilat çal›flmalar› de¤erlen-
dirildi.

TARIM-‹fi Sendikas› Ge-
nel Merkez Yönetim Kurulu
Üyeleri de, seminerlere kat›-
larak, temsilci ve flube yöneti-
cileriyle birlikte oldular. Genel
Baflkan Bedrettin Kaykaç ilk
dört grubun aç›l›fl törenlerine
kat›l›rken, Genel Sekreter ‹.
Sabri Keskin, birinci gruba,
Genel Mali Sekreter Ziya El-
mas ikinci gruba, Genel Tefl-
kilatland›rma Sekreteri Mus-
tafa Demir üçüncü gruba, se-
minerlerin yürütümünden so-
rumlu Genel E¤itim ve Arafl-

t›rma Sekreteri Mustafa Çar-
dakc› ise tümüne kat›ld›. 

Beflinci gruba ise Tar›m-‹fl
Genel Merkez yöneticilerinin
tamam› kat›larak üçüncü gün
yap›lan toplant›da flube bafl-
kan ve yöneticileriyle birlikte
oldu.

Seminerlerin aç›l›fllar›nda
birer konuflma yapan Genel
Baflkan Bedrettin Kaykaç,
ülkemiz gündemindeki konu-
lar, çal›flma hayat›n›n sorun-
lar› ile ilgili görüfllerini aç›kla-
yarak, TARIM-‹fi Sendika-
s›’n›n çal›flmalar› hakk›nda
bilgi verdi.



TARIM-‹fi Sendikas›, ör-
gütlenme çal›flmalar›nda
kullan›lmak üzere bir broflür
haz›rlad›. Broflürde, baflka-
s›n›n iflyerinde ücret karfl›l›-
¤›nda daimi veya mevsimlik
olarak çal›flan tar›m iflçileri-
ne ça¤r›da bulunularak, TA-
RIM-‹fi Sendikas›’na kat›l-
malar› istendi.

“TARIM ‹fiÇ‹LER‹NE
ÇA⁄RI” bafll›¤›n› tafl›yan

broflürde, tar›msal iflletme-
lerin tarla/ba¤/bahçe ifllerin-
de, çiçek ve sebze serala-
r›nda, fidanl›klarda, tohum
üretme ve haz›rlama tesis-
lerinde, kültür mantar› üreti-
minde, özel çiftliklerde, bal›k
üretim tesislerinde, ta-
vuk/hindi çiftliklerinde, hay-
van bak›m ve besicilik iflyer-
lerinde ve di¤er bütün tar›m
iflyerlerinde çal›flanlara ses-

lenilerek, “TARIM-‹fi HEP‹-
N‹Z‹N SEND‹KASIDIR” de-
nildi.

Sekiz sayfadan oluflan
broflürde, yasalar›n iflçilere
tan›d›¤› haklar da s›ralana-
rak, iflçi haklar›n›n eksiksiz
ve sürekli olarak uygulan-
mas›n› sa¤laman›n ve daha
iyi haklar elde etmenin tek
yolunun sendikaya üye ol-
maktan geçti¤i belirtilerek,

Yasalarla sa¤lananlardan
daha iyi haklar›n, ancak top-
lu ifl sözleflmeleriyle al›nabi-
lece¤i vurguland›.

TARIM-‹fi Sendikas›’n›n,
dünyay› doyuran tar›m iflçi-
lerinin haklar›n› korumak ve
insanca yaflamalar›n› sa¤la-
mak için mücadele etti¤i be-
lirtilerek, “BU MÜCADELE-
YE SEN DE KATIL” ça¤r›-
s›nda bulunuldu.

Tar›m-‹fl örgütlenme çal›flmalar›nda kullan›lmak üzere bir broflür haz›rlad›… 

SEND‹KAN TARIM-‹fi’E ÜYE OL !
TARIM-‹fi SEND‹KASI, DÜNYAYI DOYURAN TARIM ‹fiÇ‹LER‹N‹N HAKLARINI 
KORUMAK VE ‹NSANCA YAfiAMALARINI SA⁄LAMAK ‹Ç‹N MÜCADELE ETMEKTED‹R. 

BU MÜCADELEYE SEN DE KATIL...

SSK 46. GENEL KURULU YAPILDI
Yönetim Kurulu’na iflçileri temsilen Yol-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› Fikret Bar›n seçildi.

TÜRK-‹fi GENEL BAfiKANI SAL‹H KILIÇ:

”SSK TAM ÖZERK OLMADAN
SORUNLAR ÇÖZÜLEMEZ”

✔✔

Sosyal Sigortalar Kurumu 46. Ge-
nel Kurulu 28-29 Haziran 2004 günle-
ri Ankara’da yap›ld›.

Karayollar› Genel Müdürlü¤ü Top-
lant› Salonu’nda yap›lan Genel Kuru-
lun, Divan Baflkanl›¤›na Prof. Dr. Ka-
dir Ar›c› seçilirken, divanda TÜRK-‹fi
ad›na Genel E¤itim Sekreteri Mustafa
Türkel ve Petrol-‹fl Sendikas› Genel
Baflkan› Mustafa Öztaflk›n yer ald›.

Genel Kuruluda bir konuflma ya-
pan Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kan› Murat Baflesgio¤lu, Kurumun
6.2 katrilyon lira finansman aç›¤›na
karfl›l›k 5 katrilyon lira alaca¤›n›n ol-
du¤unu aç›klad›.

Baflesgio¤lu, SSK’n›n alaca¤›n›n
3.5 katrilyonunun özel sektörden, 1.5
katrilyonun da belediye ve Kamu ‹kti-
sadi Teflekküllerinden (K‹T) kaynak-
land›¤›n› söyledi. Bakan Baflesgio¤lu,
Üç sosyal güvenlik kuruluflu içinde en
az zarar edenin SSK oldu¤unu vurgu-
lad›.

SSK’n›n ancak sa¤l›k harcamalar›-
n›n disiplin alt›na al›nmas›, alacaklar›-
n›n tahsili ve primlerle kendine döndü-
rülebilece¤ini kaydeden Baflesgio¤-
lu, prim oranlar›n›n düflürülmeyece¤i-
ni de bildirdi. SSK’n›n bugüne kadar
sosyal sigorta kurumundan çok yar-
d›m kurumu olarak çal›flt›¤›n› savu-
nan Baflesgio¤lu, flöyle devam etti:

“Bütçe transferi aç›s›ndan SSK,
en az aç›¤› olan sosyal güvenlik ku-
ruluflu. Kurumun yüzde 83-84 ora-
n›nda prim tahsilat› bulunuyor.
fiimdi emeklilerin SSK’dan alacak-
lar› konusunda inceleme bafllatt›k.
Emeklilerimizden ricam›z, inceleme
bitene kadar yarg›ya baflvurmas›n-
lar. E¤er emeklilerin bir tek kurufl
alaca¤› varsa onu ödeyece¤iz. Ye-
ter ki tart›flmaya yer vermeyecek
bir sonuç ortaya ç›ks›n.”

Kay›t d›fl› istihdam›n toplam istih-
dam›n yaklafl›k yüzde 50’sini olufltur-
du¤unu ifade eden Baflesgio¤lu, 10

milyonluk kay›t d›fl› istihdam içinde en
fazla 1 milyon 700 bin kiflinin SSK
kapsam›na al›nabilece¤ini, geri kala-
n›n tar›mda ve aile içinde çal›flan kifli-
lerden olufltu¤unu belirtti.

TÜRK-‹fi ad›na bir konuflma ya-
pan Genel Baflkan Salih K›l›ç da,
SSK’n›n içinde bulundu¤u olumsuz
koflullar› dile getirdi ve tam özerklik
sa¤lanmadan Kurumun sorunlar›n›n
çözülemeyece¤ini belirtti. 

Sosyal güvenlik kurumlar›nda en
çok bütçe aç›¤›n›n Emekli Sand›-
¤›’nda görüldü¤ünü ifade eden K›l›ç,
“Ancak SSK’n›n bütçe aç›¤›na da-
ha çok dikkat çekilerek, sigortal›la-
ra ve iflçi emeklilerine haks›zl›k ya-
p›lmakta, SSK bilinçli olarak y›pra-
t›lmaktad›r” diye konufltu.

Emekli dul ve yetimlerine verilen
ayl›klar›n, insanca yaflamalar›n› sür-
dürmekten çok uzak oldu¤unu belir-
ten K›l›ç, flöyle devam etti:

“‹flçi emeklilerinin y›llard›r bek-
ledi¤i intibaklar yap›lmam›fl, ayl›k-
lar aras›ndaki farkl›l›klar giderilme-
mifltir. Kay›t d›fl› ekonomi büyüklü-
¤ünde, ülkemiz, dünya s›ralama-
s›nda bafllarda yer almaktad›r.”

TÜRK-‹fi, SSK Genel Kurulu’na 11
delege ile kat›ld›. ‹flçileri temsilen en
çok üyeye sahip bulunan iflçi sen-

dikalar› konfederasyonu TÜRK-‹fi’ten
genel kurula kat›lan delegelerin isim-
leri flöyle: TÜRK-‹fi Genel Baflkan›
Salih K›l›ç, Genel Sekreter Mustafa
Kumlu, Genel Mali Sekreter Ergün
Atalay, Genel E¤itim Sekreteri Mus-
tafa Türkel, Genel Teflkilatland›rma
Sekreteri Çetin Altun, TARIM-‹fi
Genel Baflkan› Bedrettin Kaykaç,
TEKS‹F Genel Baflkan› Zeki Polat,
DER‹-‹fi Genel Baflkan› Yener Kaya,
YOL-‹fi Genel Baflkan› Fikret Bar›n,
SA⁄LIK-‹fi Genel Baflkan› Mustafa
Baflo¤lu ve PETROL-‹fi Genel Bafl-
kan› Mustafa Öztaflk›n. 

TÜRK-‹fi, genel kurulda olufl-
turulan “Hesap Tetkik Komis-
yonu”nda Bedrettin Kaykaç ve Enis
Ba¤dadio¤lu, “Teflkilat ve Mevzuat
Komisyonu”nda Mustafa Baflo¤lu
ve Celal Tozan, “Dilek ve Temen-
niler Komisyonu”nda Fikret Bar›n
ve Nam›k Tan ile temsil edildi.

‹ki gün süren Genel Kurul sonunda
yap›lan seçimlerde, SSK Yönetim
Kurulu’na iflçileri temsilen YOL-‹fi
Sendikas› Genel Baflkan› Fikret
Bar›n, seçildi. ‹flverenlerin temsilcisi
Sancar Beyaz›t, iflçi emeklilerinin
temsilcisi ise Cemiyet Genel Baflkan›
Kaz›m Ergün oldu.

TEMMUZ 2004 / SAYI: 28 5TARIM - ‹fi



OCAK - fiUBAT 2002 / SAYI: 19 TARIM - ‹fi 5

IMF Türkiye Masas›
fiefi R›za Moghadam ve
beraberindeki heyet, 15
Haziran 2004 tarihinde
TÜRK-‹fi Genel Merke-
zi’ni ziyaret etti. IMF Tür-
kiye Masas› fiefi R›za
Moghadam, ekonomik
programa destek istemek
üzere ziyaret etti¤i TÜRK-
‹fi Genel Baflkan› Salih
K›l›ç’›n IMF ve Dünya
Bankas› politikalar›na yö-
nelik elefltirilerine, “‹yi ki
hava güzel. Bulutlu ol-
sayd› onu da bizden bi-
lecekti” sözleriyle yan›t
verdi. 

Moghadam, program›
savunurken “IMF yar-
d›mlar› ve finans› olma-
sayd› Türkiye bugün
çok daha güç bir du-
rumda olacakt›. Bugün
AB kap›s›n› çalan Türki-
ye ile 5 y›l önceki Türki-
ye ayn› de¤il” derken K›-
l›ç ise, Moghadam’a,
“Öyle bir atmosfer çiz-

diniz ki, Türkiye’de biz
de¤il de siz yafl›yorsu-
nuz. Neredeyse güneflin
bile do¤mas› sizin saye-
nizde” diye tepki göster-
di.

Genel Baflkan K›l›ç,
yaklafl›k iki saat süren gö-
rüflmenin ard›ndan yapt›-
¤› aç›klamada, IMF’de,
mevcut program›n devam
etmesi konusunda genel
e¤ilim oldu¤unu söyledi.
IMF heyeti ile yap›lan gö-
rüflmede, ekonominin
içinde bulundu¤u olum-
suz tabloyu ortaya koy-
duklar›n› ifade eden K›l›ç,
IMF’nin, istikrar paketi ve
reformlar konusunda ken-
dilerinden destek istedi¤i-
ni kaydetti.

Moghadam, “E¤er
enflasyon düflmezse is-
tihdam ve büyüme ol-
maz. Ben sizin paran›-
z›n üzerindeki bol s›f›r-
lara al›flam›yorum. Bu
s›f›rlardan yak›nda kur-

tulacaks›n›z” aç›klama-
s›n› yapt›. Kamu sektörü-
nün istihdam için uygun
olmad›¤›n›, özel sektörde
istihdam sa¤lanmas› ge-
rekti¤ini belirten Mogha-
dam, flunlar› söyledi:
“Bütün sorunlar yüksek
borçtan kaynaklan›yor.
Borcun azalt›lmas› için
özellefltirme yapmak ve
kamu maliyesi önlemle-
ri almak zorunday›z.”
Program›n sosyal yan›n›n
eksikli¤i konusunda
TÜRK-‹fi’e hak veren
Moghadam, “Ama daha
çok yolumuz var” dedi. 

‹stihdam üzerinden
al›nan verginin yüksekli¤i-
ne de iflaret eden IMF
Türkiye Masas› fiefi Mog-
hadam, bu konuda da re-
form yap›labilece¤ini,  an-
cak kamu maliyesinin
dengelerine de dikkat
edilmesi gerekti¤ini söyle-
di. Moghadam, “Endifle-
leri anl›yorum, ancak

geçmiflin politikalar›yla
çözüm olmaz” diye ko-
nufltu.

K›l›ç, dört y›l önce de
TÜRK-‹fi’e IMF heyetinin
geldi¤ini ‘pembe bir tab-
lo çizdi¤ini’ ancak onun
ard›ndan iki kriz yafland›-
¤›n› belirterek, özel sektö-
rün yat›r›m yapmad›¤›n›,
yabanc› sermayenin gel-
medi¤ini ve s›cak paraya
dayal› büyümenin oldu¤u-
nu söyledi.

Moghadam, K›l›ç’›n
reformdan yana oldu¤u-
nu, ancak sosyal boyutun
güçlendirilmesi gerekti¤i-
ne iflaret etti¤ini belirte-
rek, “Program›n ard›n-
dan yat›r›m ve istihdam
da gelecek. Biraz geç
de olsa hedeften flafl-
mamak laz›m. Her fley
iyi olacak, sizin de des-
te¤inize ihtiyaç var” di-
ye konufltu.
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AKP Hükümeti’nin kamu yönetimi reformu ad›
alt›nda gündeme getirdi¤i köklü de¤iflikliklerin

ilk ad›m› 24 Haziran günü Meclis’te kabul edilen ‹l
Özel ‹daresi Kanunu ile at›ld›. Onu Belediyeler Kanu-
nu ve Büyükflehir Belediyeleri Kanunu izledi. ‹l Özel
‹daresi Kanunu Cumhurbaflkan›’ndan döndü. ‹ade ge-
rekçesinde, 49 maddesi 18-29 fiubat günleri görüflüle-
rek Meclis’te kabul edilen Kamu Yönetimi Temel Ka-
nunu Tasar›s›’n›n sak›ncalar› da dile getirildi.

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasar›s›’n›n henüz
görüflülmeyen Geçici Maddeleri son derece önemlidir.
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› dahil, pekçok bakanl›¤›n
taflra teflkilatlar›n›n il özel idarelerine ve belediyelere
devredilmesi Geçici 1. Madde’de düzenlenmektedir.
Maddenin Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› ile ilgili düzen-
lemesi flöyledir:

“Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› taflra teflkilat›n›n gö-
rev ve yetkileri, ulusal veya bölgesel düzeyde faaliyet
gösteren araflt›rma enstitüleri ve laboratuvarlar hariç
enstitü ve laboratuvarlar› ile üretme istasyonlar› bina,
araç, gereç, tafl›n›r ve tafl›nmaz mallar›, alacak ve
borçlar›, bütçe ödenekleri ve kadrolar› ile birlikte olmak
üzere personeli il özel idarelerine ... devredilmifltir.”

“... il özel idarelerine devri öngörülen enstitü ve la-
boratuvarlar Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan
belirlenen esas ve usullere göre bina, araç, gereç, ta-
fl›n›r ve tafl›nmaz mallar›, alacak ve borçlar›, bütçe
ödenekleri ve kadrolar› ile birlikte olmak üzere perso-
neli görev alan›na göre üniversitelere, kamu kurumu
niteli¤indeki meslek kurulufllar›na veya belediyelere
devredilebilir. Kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuru-
lufllar›na devir halinde personelin devri isteklerine
ba¤l›d›r.”

Ayr›ca, tar›m meslek liseleri de Milli E¤itim Bakan-
l›¤›’na devredilmektedir. 

Devir ifllemlerinin 1 y›l içinde tamamlanmas› öngö-
rülmekte; “atanacak personel ile devredilecek tafl›n›r
ve tafl›nmaz mallar, ilgili mahalli idarelerin ihtiyac› dik-
kate al›narak belirlenir”, denmektedir.

Tasar›n›n önceki biçiminde, Tar›m ve Köyiflleri Ba-
kanl›¤› taflra teflkilat›n›n bütün birimlerinin il özel idare-
lerine devri öngörülmekteydi. Ülke ya da bölge çap›n-
da faaliyet gösteren birimler de, kurulu bulunduklar›
ilin özel idaresine ba¤lanacakt›. Bunun anlams›zl›¤›-
n›n fark›na var›lm›fl olsa gerek ki, “ulusal veya bölge-
sel düzeyde faaliyet gösteren araflt›rma enstitüleri ve
laboratuvarlar” yasa kapsam› d›fl›nda b›rak›ld›. Ancak,
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasar›s›n›n yasalafl-
mas› beklenmeden Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› taflra
teflkilat› iflyerlerinin baz›lar› kapat›lmaya baflland›.

Kamuda reform olarak getirilen düzenlemelerle ve
flimdiden at›lmaya bafllanan ad›mlarla “devletin küçül-
tülmesi” amaçlanmaktad›r. Merkezi idarenin görev ve
yetkilerinin 81 ayr› parçaya bölünmesi, Türkiye Cum-
huriyeti’nin ulusal ç›karlar›na uygun politikalar› tek
merkezden ve güçlü biçimde uygulama imkan›n› orta-
dan kald›racakt›r. 

Kamu yönetiminde reform talebini Türkiye’ye da-
yatanlar, dünyan›n zengin ülkeleri ve onlar›n deneti-
mindeki Uluslararas› Para Fonu (IMF), Dünya Banka-
s› ve Avrupa Birli¤i’dir. Bu reformdan ç›kar sa¤layacak
olanlar, bu ülkelerin dev flirketleridir. 

‹l Özel ‹daresi Kanunu, Kamu Yönetimi Temel Ka-
nunu Tasar›s› yürürlü¤e girdikten sonraki 1 y›l içinde ‹l
Özel ‹darelerine devredilecek Bakanl›k Taflra Teflkila-
t› iflyerlerinin bafl›na neler gelece¤ini göstermektedir. 

‹l Özel ‹daresi Kanunu, il özel idaresine ait flirket,
iflletme ve ifltiraklerin özellefltirilmesine karar verme
yetkisine sahiptir. Daha önce devlet taraf›ndan yerine
getirilen hizmetler, ‹l Genel Meclisi karar›yla özelleflti-
rilebilecektir. 

‹l Özel ‹darelerine ve belediyelere devredilen alan
çok genifltir. Bugüne kadar merkezi idare taraf›ndan
yerine getirilen onca hizmeti yerel yönetimlerin ayn›
flekilde verip veremeyece¤i belirsizdir. Hizmetlerin ye-
rine getirilmesinde öncelik s›ras›n›n, il özel idaresinin
mali durumuna, hizmetin ivedili¤ine ve verildi¤i yerin
geliflmifllik düzeyine göre belirlenece¤i belirtilmektedir.
Özellikle göreceli olarak yoksul illerin ileride sorun ya-
flamas› kaç›n›lmaz olacakt›r. 

Demokrasi, özerklik, kat›l›m, etkinlik gibi hiç kimse-
nin itiraz edemeyece¤i ilkeler ön plana ç›kar›larak gün-
deme getirilen kamu yönetimi reformu, gerçekte par-
çalanmay›, özellefltirmeyi ve dolay›s›yla da hizmetlerin
kâr amac›yla sunulmas›n›, eflitsizliklerin daha da art-
mas›n›, sendikalaflmaya önemli bir darbe vurulmas›n›,
vb. pekçok olumsuzlu¤u beraberinde getirecektir.

Canan KO
Genel Ba kan Dan man

KAMU YÖNET‹M‹
REFORMU

IMF TÜRK‹YE MASASI fiEF‹ MOGHADAM TÜRK-‹fi’‹ Z‹YARET ETT‹

MOGHADAM: “D›flar›da hava
bulutlansa bizden bileceksiniz”

KILIÇ: “Nerdeyse güneflin 
do¤mas› bile sizin sayenizde” 

Kamu Görevlileri Sendikalar›
Yasas› ile Sosyal Sigortalar Ya-
sas› ve SSK Yasas›’nda De¤iflik-
lik Yap›lmas› Hakk›nda Yasa Ta-
sar›s›, 24 Haziran 2004 tarihinde
TBMM’nde kabul edildi. Tasar›-
da olmamas›na karfl›n, Plan ve
Bütçe Komisyonu’nda Komisyon
Üyesi AKP ‹stanbul Milletvekille-
ri Alaattin Büyükkaya ve Meh-
met Sekmen taraf›ndan verilen
önerge ile eklenen “ölen ya da
iflas eden iflverenin SSK pri-
minin iflçiye ödettirilmesi” dü-
zenlemesi, TBMM Genel Kuru-
lu’nda metinden ç›kar›ld›.

Cumhurbaflkan› Ahmet Nec-
det Sezer taraf›ndan da 5 Tem-
muz 2004 tarihinde onaylan›p,
Resmi Gazete’de 6 Temmuz
2004 tarihinde yay›nlanan yasa-
ya göre, prim alacaklar›n›n tahsi-
linde 5 y›l yerine 10 y›ll›k zaman

afl›m› süresi uygulanacak. SSK
Yasas› gere¤ince al›nacak prim
ve verilecek ödeneklerin hesab›-
na esas tutulan günlük kazanc›n
alt s›n›r›, 16 yafl›ndan büyükler
için belirlenen günlük asgari üc-
ret, üst s›n›r› ise günlük asgari
ücretin 6,5 kat› olacak. 

‹ste¤e ba¤l› sigortal›lar›n
prim oran› yüzde 30’dan yüzde
25’e indirilecek. Kanuna eklenen
bir f›kra ile ifl kazalar›yla meslek
hastal›klar›, malüllük, yafll›l›k ve
ölüm sigortas›ndan gelir ve ayl›k
tahsisleri ile sermaye de¤erinin
hesab›nda, ifl kazas›n›n oldu¤u
veya meslek hastal›¤›n›n hekim
raporuyla ilk defa tespit edildi¤i
veya sigortal›lar›n yürürlükten
kald›r›lm›fl 5417 ve 6900 say›l›
kanunlara veya 506 say›l› Kanun
ile di¤er sosyal güvenlik kurum-
lar›na tabi olarak ilk defa çal›fl-

maya bafllad›¤› tarihten sonraki
yafl tashihleri dikkate al›nmaya-
cak.

Hastal›k ve anal›k yard›mla-
r›ndan yararlanacak olanlar,
SSK’ca tespit edilecek belgelerle
Kurumca bildirilen sa¤l›k mües-
seselerine veya hekimlere bafl-
vurarak muayene ve tedavi ola-
caklar.

Eklenen geçici bir madde ile,
bu kanun çerçevesinde ç›kar›la-
cak yeni yönetmelikler yürürlü¤e
girinceye kadar, mevcut yönet-
meliklerin 4688 say›l› Kanuna
ayk›r› olmayan hükümlerinin uy-
gulanmas›na devam edilecek.

Kamu görevlileri, çal›flt›klar›
iflyerinin girdi¤i hizmet kolunda
bir sendikaya üye olabilecekler.
Birden çok sendikaya üye oluna-
mayacak.

TASARIDAK‹ YANLIfiTAN VAZGEÇ‹LD‹
✔✔ Kamu Görevlileri Sendikalar› Yasas› ile Sosyal Sigortalar Yasas› ve SSK Yasa-
s›’nda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Yasa Tasar›s›, TBMM’nde kabul edildi.

✔✔ Tasar›da olmamas›na karfl›n, komisyonda eklenen ölen ya da iflas eden ifl-
verenin SSK priminin iflçiye ödettirilmesi düzenlemesi, metinden ç›kar›ld›.

✔✔ SSK primine esas kazanc›n alt s›n›r›, asgari ücretin brütü olan 444 milyona eflit-
lendi. ‹ste¤e ba¤l› sigorta prim oran› da, yüzde 30’dan yüzde 25’e düflürüldü.



Türkiye Tar›m-Ormanc›l›k-G›da ve
Çevre Platformu, bu sektörlerde faali-
yet gösteren 38 örgütün kat›l›m›yla ku-
ruldu. Platformun kuruluflu, 11 Tem-
muz günü ‹çkale Otel’de yap›lan bir
bas›n toplant›s›yla kamuoyuna duyu-
ruldu. Toplant›ya TARIM-‹fi ad›na Ge-
nel Sekreter ‹.Sabri Keskin kat›ld›.
“Baflta ulusal ekonomi olmak üzere,
tar›m sektörüne, üreticiye, iflçiye,
memura, tüketiciye, halk sa¤l›¤›na,
ülkenin do¤al kaynaklar›n›n ve çev-
resel de¤erlerinin korunarak geliflti-
rilmesine katk› koymak ve kamu ya-
rar›n› sa¤lamak” amac›n› tafl›yan
Platform girifliminin ilk ad›m›, Ziraat
Mühendisleri Odas›’n›n ilgili kuruluflla-
ra yapt›¤› ça¤r› üzerine 27 örgütün ka-
t›l›m›yla 25 Haziran günü düzenlenen
bir toplant›yla at›ld›. Bu toplant›da gö-
revlendirilen 6 kurulufl taraf›ndan Plat-
form’un amaç ve ilkeleri, yönetim yap›-
s›, çal›flma yöntem ve program› ile ba-
s›na yap›lacak aç›klaman›n metni be-
lirlendi ve tüm kurulufllar›n onay›na su-
nuldu. Bas›n aç›klamas›nda özetle flu
görüfllere yer verildi:

“Ülkemiz tar›m sektörü, son çeyrek
yüzy›ll›k süreçte uygulanan d›fl kay-
nakl› politikalarla, d›fla ba¤›ml›l›¤› gi-
derek artan bir konuma sürüklenmifltir.
‹ç ve d›fl ticaret hadlerinin tar›m sektö-
rü aleyhine geliflti¤i süreçte, üretkenli-
¤i d›fllayan, borç almay› yöntem yapan
ve ülkeyi bunal›ma sokan politikalar
çerçevesinde, IMF – Dünya Bankas› –
Dünya Ticaret Örgütü güdümünde uy-
gulanan ‘tar›m politikalar›’ ile destekle-
meler önemli ölçüde azalt›lm›fl, des-
tekleme sistemi tümüyle de¤ifltirilerek
‘yoksulluk yard›m›’ niteli¤indeki Do¤-
rudan Gelir Deste¤i (DGD) sistemine
geçilmifltir. Girdi fiyatlar›n›n sürekli art-
t›¤› bu ortamda ç›kt› fiyatlar› ‘dünya fi-
yatlar›’ aldatmacas›yla bask›lanm›fl,
bu sürecin bir sonucu olarak yerli üre-
tim yap›lar› k›r›lm›fl ve her geçen y›l
daha büyük miktarlarda tar›m ürünleri
d›flal›m› yap›lmaya bafllanm›flt›r. Ülke
ABD ve Arjantin’den gelen m›s›r, s›-
n›rlardan kaçak giren canl› hayvan
ve et, Meksika’dan gelen muz, fii-
li’den gelen elma, ‹ran’dan gelen
karpuz, Bulgaristan’dan gelen ceviz
ile iflgal edilmifltir.

“Türkiye, bitkisel ve hayvansal
üretim materyali, ilaç, gübre, yem
gibi girdiler aç›s›ndan çok daha fazla
d›fla ba¤›ml› konuma gelmifltir. Özellik-
le sebzede, ‹srail ve Hollanda firmala-
r›na her y›l artan miktarlarda tohum
paras› ödenmektedir. Çokuluslu flirket-
lerin üretti¤i kimyasallar, Türkiye’nin
çevresel de¤erlerini tahrip, halk sa¤l›-
¤›n› tehdit etmektedir.

“Tar›m sektöründeki özellefltirme
uygulamalar› yeni tekeller yaratmakta,
süt üreticiden yok pahas›na sat›n al›-
n›rken yo¤urt tüketiciye çok yüksek fi-
yatlarla sat›lmaktad›r. Yerli firmalar›

sat›n alan ve sektöre hakim olan çoku-
luslu flirketler; yo¤urda ödenen paray›
yurtd›fl›na transfer etmektedirler. Süt-
ten makarnaya, sigaradan suya, g›da
sektöründeki h›zl› yabanc›laflma,
üreticiden tüketiciye kadar genifl halk
y›¤›nlar› aleyhine sonuçlar üretmekte-
dir.

“Tüketicilerin zarar› yaln›zca para-
sal alan ile s›n›rl› de¤ildir, halk sa¤l›¤›
tehdit alt›ndad›r. Arac› kesimlerin üreti-
cinin üretti¤ine el koydu¤u ortamda,
g›da ürünleri her geçen gün daha da
pahal›laflmakta, genetik olarak de-
¤ifltirilmifl ürünler ülkeye serbestçe,
denetim olmaks›z›n girmekte, bunlar›
içeren g›dalar bebeklerimiz de dahil ol-
mak üzere tüm halk taraf›ndan tüketil-
mektedir.” 

K›rsal alanda istihdam olanaklar›-
n›n giderek daralmas›na, köy arazileri-
nin yabanc›lara sat›fl›n›n serbest b›ra-
k›lmas›yla birlikte topraklar›m›z›n ‹srail
ve Yunan uyruklu kiflilerce sat›n al›n-
makta oldu¤una, tar›m alanlar›n›n
amaç d›fl› kullan›ld›¤›na, orman alan-
lar›n›n yok edilmekte oldu¤una ve ya-
p›lan yasa de¤ifliklikleriyle pek çok
olumsuzlu¤un yaflanaca¤›na da de¤i-
nilen aç›klamada Platform’un kurulufl
nedeni flöyle aç›kland›:

“Ülke ve halk aleyhine olan süreç,
aç›k ve h›zl› bir flekilde sürüyor. Bizler,
tar›m-ormanc›l›k-g›da-çevre alan›n-
da çal›flan meslek kurulufllar›, ko-
operatifler, birlikler, iflçi ve memur
sendikalar›, vak›flar, dernekler,
ODA’lar ile tabip, tüketici ve kad›n
organizasyonlar› olarak, bu vahim
sürece DUR ! demek üzere; bilgimizi,
bilincimizi, solu¤umuzu ve güçlerimizi
birlefltiriyor, kamu yarar›na olan istem-
lerimiz uyar›nca sürece müdahil oluyo-
ruz...

“Bizler, ülke tar›m›n›n geliflmesi, g›-
da güvencesinin sa¤lanmas›, çevre-
toprak-su-orman-biyolojik çeflitlilik gibi
ulusal kaynaklar›m›z›n korunmas› ve
do¤ru yönetilmesi amac› uyar›nca, çö-
zümleyici programlar oluflturmay› top-
lumsal ödev biliyoruz. 

“Bu düflünceyi yaflama geçirebil-
mek için, düzenli toplanan, demokratik
kurallara göre ve ilkeli bir iflleyifl biçimi
gerçeklefltiren, halktan ve emekten ya-
na, bu eksende olmak kayd›yla farkl›-
l›klar› zenginlik sayan, kat›l›mc›, genifl-
lemeye ve katk›ya aç›k bir ‘Türkiye
Tar›m-Ormanc›l›k-G›da ve Çevre
Platformu’nu oluflturuyoruz.

“Bu birlikteli¤in, baflta ulusal eko-
nomi olmak üzere tar›m sektörüne,
üreticiye, iflçiye, memura, tüketiciye,
halk sa¤l›¤›na, ülkenin do¤al kaynak-
lar›n›n ve çevresel de¤erlerinin koru-
narak gelifltirilmesine eflsiz katk›lar
koyaca¤›na olan inanc›m›z› kamuoyu-
na duyurur, sayg›lar sunar›z.”
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Av. Ahmet Vefa G NT RK N
Tar m-  Sendikas  Hukuk M aviri

HUKUK

▲

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
ESAS NO : 2004/9-86
KARAR NO : 2004/124
TAR‹H : 03.03.2004

DAVA : Taraflar aras›ndaki “k›dem
tazminat›, iflçilik alacaklar›” davas›ndan dolay› yap›lan yarg›lama sonunda; … 1. ‹fl
Mahkemesince davan›n k›smen kabulüne dair verilen 18.12.2002 gün ve 367-693 sa-
y›l› karar›n incelenmesi daval› vekili taraf›ndan istenilmesi üzerine, Yarg›tay 9. Hukuk
Dairesinin 24.03.2003 gün ve 4174-4894 say›l› ilam› ile; ... 1- Dosyadaki yaz›lara, top-
lanan delillerle karar›n dayand›¤› kanuni gerektirici sebeplere göre, daval›n›n afla¤›-
daki bendin kapsam› d›fl›nda kalan temyiz itirazlar› yerinde de¤ildir.

2- Davac› dava dilekçesinde ödenmeyen 2001 fiubat ay› ikramiyesini talep etti¤i
halde s›rf tan›k beyanlar›nda bahsedilmesi nedeniyle teflvik ikramiyesi de k›dem taz-
minat›na esas al›nan ücrete dahil edilmifltir.

Davac›n›n böyle bir iddias› ve talebi olmad›¤› halde ücretin hesab›nda teflvik ikra-
miyesinin dahil edilmesi hatal› olup bozmay› gerektirmifltir… gerekçesiyle bozularak
dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yap›lan yarg›lama sonunda, mahkemece ön-
ceki kararda direnilmifltir. 

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme karar›n›n süresinde temyiz edildi¤i
anlafl›ld›ktan ve dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra gere¤i görüflüldü:

KARAR : Dava, k›dem tazminat› ve iflçilik alacaklar›n›n tahsili iste¤ine iliflkindir.
Davac›, daval› iflveren taraf›ndan ifl akdinin feshi nedeniyle k›dem tazminat› ve üç

ayl›k ikramiye, ramazan ve kurban bayram› paras›, ramazan ay› yemek paras›, izin,
yakacak paras› gibi iflçilik alacaklar›n›n daval›dan al›nmas›n› istemifl, daval› iflveren
davan›n reddini savunmufl, yerel mahkemece davan›n k›smen kabulüne iliflkin olarak
verilen karar, özel idarece teflvik ikramiyesi yönünden yukar›da yaz›l› gerekçe ile bo-
zulmufltur.

K›dem tazminat›na esas ücret ile ilgili somut olaya uygulanmas› gereken 1475 sa-
y›l› ‹fl Kanunu’nun 14. maddesinin konuya iliflkin dokuz, on ve onbirinci f›kras› hüküm-
leri aynen flöyledir;

“K›dem tazminat›n›n hesaplanmas› son ücret üzerinden yap›l›r. Parça bafl›,
akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmad›¤› hallerde son bir y›ll›k
süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çal›fl›lan günlere bölünmesi suretiyle
bulunacak ortalama ücret bu tazminat›n hesab›na esas tutulur.

Ancak, son bir y›l içinde iflçi ücretine zam yap›ld›¤› takdirde, tazminata esas
ücret, iflçinin iflten ayr›lma tarihi ile zamm›n yap›ld›¤› tarih aras›nda al›nan ücre-
tin ayn› süre içinde çal›fl›lan günlere bölünmesi suretiyle hesaplan›r.

13 üncü maddenin © bendinde sözü geçen tazminat ile bu maddede yer alan
k›dem tazminat›na esas olacak ücretin hesab›nda 26. maddenin birinci f›kras›n-
da yaz›l› ücrete ilaveten iflçiye sa¤lanm›fl olan para ve para ile ölçülmesi müm-
kün akdi ve kanundan do¤an menfaatler de göz önünde tutulur…”

Onbirinci f›krada sözü edilen 26. maddenin de¤iflik birinci f›kras›nda ise “genel an-
lamda ücret, bir kimseye bir ifl karfl›l›¤›nda iflveren veya üçüncü kifliler taraf›n-
dan sa¤lanan ve nakden ödenen mebla¤› kapsar” hükmü yer almaktad›r.

An›lan hükümlere göre k›dem tazminat›na esas al›nan ücret, iki ana unsurdan
oluflmaktad›r; 26. maddenin 1. f›kras›nda yaz›l› as›l ücret; iflçiye sa¤lanm›fl olan di¤er
menfaatler.

Genellikle ücret belirli bir miktar para olarak gözükür. Fakat para olarak verilen k›-
s›mdan ayr›, parayla ölçülmesi mümkün ayni ödemelerle, temel ücret d›fl›nda yine pa-
ra olarak iflçiye a¤lanan di¤er ödemeler de ücrete dahildirler. Ücret ekleri ya da ücre-
tin tamamlay›c›s› niteli¤inde olan ve ücret d›fl›nda ayr›ca verilmesi gerekli ödemeler,
iflin, iflyerinin özelli¤inden do¤abilece¤i gibi, sözleflmelerle (özellikle toplu ifl sözlefl-
meleriyle) iflçiye sa¤lanm›fl olabilir.

‹fl Kanunu’nun 14. maddesinin 11. f›kras›nda belirtilen “para ve para ile ölçülme-
si mümkün” menfaatlerin devaml› ya da ar›zi nitelikte olmalar›na iliflkin herhangi bir
hüküm bulunmamaktad›r. Konu Yarg›tay uygulamas›yla çözümlenmifltir.

K›dem tazminat›n›n hesab›nda nazara al›nacak ücret eklerinin niteli¤i yürürlükten
kalkm›fl bulunan 3008 say›l› ‹fl Kanunu döneminde verilen 15.05.1957 gün ve E: 1, K:
10 say›l› Yarg›tay ‹çtihad› Birlefltirme Karar› ile tutarl›l›k kazanm›flt›r. An›lan ‹çtihad›
Birlefltirme Karar›n›n sonuç bölümü aynen “‹flçinin, g›da, mesken, sa¤l›k, yakacak
ve ayd›nlatma gibi zaruri ihtiyaçlar›n› karfl›layacak kifayette olmak üzere ifl kar-
fl›l›¤›nda para veya ayni olarak yap›lan ve ar›zi olmayan her türlü ödemelerin ve
bu arada hususi surette iyi olan bir hizmetin karfl›l›¤› olarak ödenen primlerin
veya bu mahiyetteki y›ll›k ikramiyelerin ‹fl Kanunu’nun 13 üncü  (flimdi 14) mad-
desine göre hükmedilecek k›dem tazminat›n›n hesab›na esas olan ücret mefhu-
muna dahil bulundu¤una…” fleklindedir.

Bu durumda k›dem tazminat›n›n hesab›nda nazara al›nacak ücret eklerinin ar›zi
nitelikte olmamas› gerekti¤i aç›k bir flekilde ortaya konulmufltur, iflçiye sa¤lanan di¤er
baz› menfaatler daimilik arzetmemeleri  ya da sosyal yard›m vasf› tafl›mamalar› gibi
nedenlerle k›dem tazminat› hesab›nda nazara al›nmazlar. Örne¤in fazla mesai, ma-
mul yard›m›, tahsil yard›m›, iflyerinde giyilmek ve kullan›lmak üzere verilen ifl eflyala-
r›, primler, ücretli izin paras›, çal›fl›lan hafta tatili ücreti, yolluk, otel ve ev giderleri ola-
rak ödenen paralar, gezici görev ödencesi, belirli sürelerde verilen özendirme ikrami-
yesi (teflvik ikramiyesi), avans ödemesi gibi.

Somut olayda yerel mahkemece di¤er iflçilik alacaklar›na iliflkin verilen karar onan-
m›fl olup, uyuflmazl›k teflvik ikramiyesinin (özendirme ikramiyesi) k›dem tazminat›na
esas al›nan ücrete dahil edilip edilmeyece¤i noktas›nda toplanmaktad›r. Davac› dava
dilekçesinde teflvik ikramiyesi talebinde bulunmad›¤› gibi, teflvik ikramiyesi, ‹fl Kanu-
nu’nun 14. maddesinin onbirinci f›kras›nda yer alan genifl anlamdaki ücret kavram›na
dahil de¤ildir. Bu nedenle hükme esas al›nan bilirkifli raporunda nazara al›nan teflvik
ikramiyesinin, k›dem tazminat›na esas al›nan ücrete ilave edilmesi olana¤› bulunma-
maktad›r.

O halde gerek bozma karar›nda gerekse yukar›da aç›klanan nedenlerle direnme
karar›n›n bozulmas› gerekir.

SONUÇ : Daval› vekilinin temyiz itirazlar›n›n kabulü ile direnme karar›n›n Özel Da-
ire bozma karar›nda ve yukar›da gösterilen nedenlerden dolay› HUMK.’nun 429. mad-
desi gere¤ince BOZULMASINA, 03.03.2004 gününde oybirli¤iyle karar verildi.

KÖfiES‹

‹KRAM‹YE ALACA⁄I-KIDEM TAZM‹NATI-‹fi AKD‹N‹N FESH‹
ÖÖZZEETT  ::  Süreklilik arz etmeyen ödemeler,
ücret kapsam›nda nitelendirilemez.

TÜRK‹YE TARIM – ORMANCILIK – GIDA
VE ÇEVRE PLATFORMU KURULDU
✔✔ Platformun amac›; “Baflta ulusal ekonomi

olmak üzere, tar›m sektörüne, üreticiye, iflçiye,
memura, tüketiciye, halk sa¤l›¤›na, ülkenin do-
¤al kaynaklar›n›n ve çevresel de¤erlerinin ko-
runarak gelifltirilmesine katk› koymak ve kamu
yarar›n› sa¤lamak” olarak aç›kland›.



8 TEMMUZ 2004 / SAYI: 28TARIM - ‹fi

TARIM-‹fi Genel Baflkan› Bed-
rettin Kaykaç, 10 May›s

2004 günü yapt›¤› yaz›l› aç›klamada,
kitle imha silahlar›na sahip oldu¤u id-
dias›yla Irak’a bomba ya¤d›ran ve ar-
d›ndan bu ülkeyi iflgal eden Amerika
ve ‹ngiltere’nin uygulad›klar› insanl›k
d›fl› zulmü lanetlediklerini belirterek,
“hiçbir özür, uygulanan vahfletin
affedilmesini sa¤layamaz” dedi.
Genel Baflkan Kaykaç, aç›klamas›n-
da flunlar› söyledi:

“Sözde insan haklar›n› savunan
ve medeniyeti temsil etme iddias›n-
da olan Amerika ve ‹ngiltere’nin
Irak’ta yapt›klar›, bu ülkelerin ger-
çek yüzünü ortaya koymaktad›r.
2003 y›l›n›n 20 Mart günü, kitle im-
ha silahlar›na sahip oldu¤u gerek-
çesiyle Irak’› bombalamaya baflla-
yan Amerika ve ‹ngiltere’nin bu ge-
rekçesinin tümüyle yalan, gerçek
nedenin ise petrol ç›karlar› oldu¤u-
nu art›k bütün dünya bilmektedir.

Dünya, Amerika ve müttefikleri-
ni, duyarl› her insan›n nefretle kar-
fl›lad›¤› ve hergün yenileri yay›nla-
nan iflkence foto¤raflar›yla hat›rla-
yacakt›r. 

Hiçbir özür, uygulanan vahfletin
affedilmesini sa¤layamaz. Ülkeyi
özgürlefltirme, ülkeye demokrasi
götürme iddias›yla yerle bir edilen
Irak’ta bafllar›na çuval geçirilen hal-
ka uygulanan zulmü fliddetle lanet-
liyoruz.

Hükümet’e ça¤r›m›z, iflkenceyi
devlet politikas› olarak uygulayan,
istedi¤i ülkeyi pervas›zca iflgal et-
me hakk›n› kendinde gören ülkeler-
le ittifak içinde olmamas›d›r. Türki-
ye Cumhuriyeti’nin yeri, baflka ül-
kelere demokrasi ve insan haklar›
dersi verirken, kendisi eziyetin ve
iflkencenin en kötüsünü sistemli
bir flekilde uygulayanlar›n de¤il,
buna karfl› olanlar›n yan›ndad›r.

TARIM-‹fi Sendikas› olarak,
Irak’taki iflgale derhal son verilme-
sini, insanl›k d›fl› zulüm ve iflkence-
nin hesab›n›n sorulmas›n› talep
ediyor; yap›lanlar› ola¤an karfl›la-
yanlar› k›n›yor ve tarihe kara bir le-
ke olarak geçecek olan bu tablo
karfl›s›nda, baflta Türkiye Büyük
Millet Meclisi olmak üzere, sessiz
kalanlar› aç›k tav›r koymaya ça¤›r›-
yoruz.”

YEN‹ ASGAR‹ ÜCRET NET 318 M‹LYON L‹RA

TARIM-‹fi’TEN IRAK’IN ‹fiGAL‹NE VE ‹fiKENCEYE TEPK‹...TARIM-‹fi’TEN IRAK’IN ‹fiGAL‹NE VE ‹fiKENCEYE TEPK‹...

GENEL BAfiKAN BEDRETT‹N KAYKAÇ:

“AMER‹KA VE ‹NG‹LTERE’N‹N IRAK
HALKINA UYGULADI⁄I ‹NSANLIK DIfiI
‹fiKENCE VE ZULMÜ LANETL‹YORUZ”

“IRAK’TAK‹ ‹fiGALE DERHAL SON VER‹LMEL‹D‹R”

K›dem tazminat› tavan›,
1 Temmuz 2004’den itiba-
ren 1 milyar 574 milyon
740 bin lira olarak uygula-
nacak. En yüksek devlet
memuruna her y›l için
ödenen emekli ikramiye-
sinin 1 Temmuz’dan itiba-
ren katsay› ve gösterge
sistemiyle yükselmesi so-
nucu k›dem tazminat› ta-
van› da yeniden belirlen-
di. Buna göre, 1 milyar
485 milyon 430 bin lira
olan k›dem tazminat› tava-
n›, 1 Temmuz’dan geçerli
olmak üzere 1 milyar 574
milyon 740 bin lira olarak
uygulanacak.

K›dem Tazminat› Tavan›
1 Milyar 

574 Milyon 
740 Bin Lira

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yüzde 5 zam
yapt›. Zamm› az bulan TÜRK-‹fi heyeti, toplant›y› terk etti.

Asgari ücret, 1 Temmuz 2004’ten iti-
baren 16 yafl›ndan büyükler için brüt
444 milyon 150 bin, net 318 milyon 223
bin 475 lira, 16 yafl›ndan küçükler için
ise brüt 378 milyon, net 270 milyon 837
bin lira olarak belirlendi. Böylece asga-
ri ücrete y›l›n ikinci yar›s› için yüzde 5
oran›nda zam yap›lm›fl oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 28
May›s 2004 tarihinde bafllad›¤› çal›flma-
lar›n›, yapt›¤› üç toplant› sonunda 23
Haziran 2004 tarihinde tamamlad›. Ça-
l›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’nda

Çal›flma Genel Müdürü Cengiz Deli-
bafl’›n baflkanl›¤›nda 23 Haziran 2004
tarihinde yap›lan üçüncü toplant›n›n ar-
d›ndan, 1 Temmuz 2004’ten geçerli
olacak asgari ücret aç›kland›. Kap›c›lar
için asgari ücret de brüt 444 milyon 150
bin, net 374 milyon 862 bin 600 lira oldu.

TÜRK-‹fi Genel Mali Sekreteri Er-
gün Atalay, TARIM-‹fi Genel Baflkan›
Bedrettin Kaykaç, Türkiye HABER-‹fi
Sendikas› Genel Baflkan› Cengiz Te-
ke, Türk Metal Sendikas› Genel Bafl-
kan Yard›mc›s› Sabri Özdemir, Türk-‹fl

Uzmanlar› Enis Ba¤dadio¤lu ve Na-
m›k Tan’dan oluflan komisyonun iflçi
temsilcileri, “bu rakam› içimize sindi-
remiyoruz” diyerek toplant›y› terk edip
oylamaya kat›lmad›.

TÜRK-‹fi Genel Mali Sekreteri Er-
gün Atalay, toplant› ç›k›fl›nda yapt›¤›
aç›klamada, iflveren kesiminin bask›lar›-
n›n amac›na ulaflt›¤›n› kaydetti. “Asga-
ri ücret hesaplan›rken hiçbir bilimsel
kriterin dikkate al›nmad›¤›n›” belirten
Atalay, hükümetin, Devlet ‹statistik Ens-
titüsü’nün y›l›n ilk 6 ay›nda geçerli ola-
cak asgari ücret belirlenirken komisyona
sundu¤u 396 milyon 994 bin 971 liral›k
rakama sahip ç›kmayarak, iflçileri hak-
s›zl›¤a u¤ratt›¤›n› bildirdi.

Atalay, “Aç›klanan rakam sosyal
diyalo¤a ve Komisyon kurallar›na
uymuyor. Hükümet baflta IMF olmak
üzere d›fl bask›lar sonucunda bu ra-
kam› aç›klamak zorunda kald›. Bu
zamm› almasak daha iyiydi. ‹flverene
zam yap›lmamas›n› teklif ettik ama
kabul edilmedi. Baflbakan’›n bize net
350 milyon sözü vard›. Havada kal-
d›” diye konufltu.

“ÖZGÜR” IRAK’TA ‹fiGAL VE ‹fiKENCE. BU GÖRÜNTÜLER UNUTULMAYACAK.


