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

E ylül ay›n›n ikinci yar›s› ile Ekim ay›n›n ilk
yar›s›nda, yaklafl›k bir ay süreyle arka-

dafllar›mla birlikte, dokuz flubemizin faaliyet ala-
n›nda bulunan iflyerlerini gezdik. Bir süredir mer-
kezdeki di¤er ifllerimizden f›rsat bulup, teflkilat
gezisi yapamam›flt›k. Bu k›sa süreyi en iyi flekilde
de¤erlendirip, arkadafllar›m›zla buluflup, hasret
giderdik. Gezimizde, iflyeri müdürlerimizi de ziya-
ret ederek, mahalli sorunlara iliflkin görüflmelerde
bulunduk.

Ço¤unlukla Do¤u ve Güney Do¤u Anadolu
Bölgesi’nde toplam 29 ilimizde gerçeklefltirdi¤i-
miz teflkilat gezilerimiz, yorucu, ancak çok keyifli
geçti. Gitti¤imiz yerlerde arkadafllar›m›z›n bizlere
göstermifl oldu¤u s›cak ilgi ve sevgileri gerçekten
bizleri duyguland›rd›. Onlarla buluflman›n, kucak-
laflman›n mutlulu¤unu yaflad›k. 

Bu vesileyle, iflyeri müdür, müdür muavini ve
amiri dostlar›m›za, teflkilat yöneticisi ve üye arka-
dafllar›m›za, gezimiz s›ras›nda bizlere göstermifl
oldu¤u yak›n ilgiden dolay›, bir kez daha teflekkür
ediyorum.

Gitti¤imiz yerlerde bizleri iflyerlerinde görmek-
ten duyduklar› memnuniyeti ifade eden arkadaflla-
r›m›z, Sendikas›na ve bizlere duydu¤u güveni ya-
p›lan toplant›larda flöyle ifade ediyorlard›; “TA-
RIM-‹fi, tar›m iflçisine güven veriyor. Bu ne-
denle, iletilen sorunlar›n çözümü için gereken-
lerin yap›laca¤›ndan eminiz”.

Bedrettin KAYKAÇ
Genel Baflkan

Baflyaz›Baflyaz›
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Devam› Sayfa 2’de

Haberi Sayfa 8’de

TEfiK‹LATIMIZLA EL ELE…

Teflkilat›m›z›n ve tüm üyelerimizin aileleriyle bir-
likte, Ramazan-› fierifini tebrik eder, Mübarek Ra-
mazan Bayramlar›n› kutlar, Yüce Allah’tan bütün
insanl›¤a hay›rlar getirmesi dile¤iyle, sa¤l›kl› ve
mutlu günler temenni eder, sayg›lar sunar›z.

TARIM-‹fi SEND‹KASI
Yönetim Kurulu

TARIM-‹fi WEB S‹TES‹ H‹ZMETE G‹RD‹

tarimis.org.tr

TARIM-‹fi Sendikas› Web Sitesi 04 Ekim 2004 tarihinden
itibaren hizmete girdi. tarimis.org.tr adresinden girilebilen si-
tenin ilk aç›l›m›nda, Sendika Genel Merkez binas› yer ald›.
Anasayfa’da ise çal›flma hayat›ndaki güncel geliflmeler ile
Sendikan›n çal›flmalar›ndan görüntülü haberler ile ba¤lant›
sayfalar› s›raland›. 

Web Sitesi’nde, Teflkilat, Bas›n-Yay›n, Hukuk, Ulusla-
raras› ‹liflkiler, Önemli Bilgiler, linkler ve iletiflim sayfalar›
oluflturuldu.

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

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

TARIM-‹fi YÖNET‹C‹LER‹ TEfiK‹LATI GEZD‹

Haberi Sayfa 4-5-6’da

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

‹flçi SSK için meydanda

ÇALIfiMA MECL‹S‹ TOPLANDIÇALIfiMA MECL‹S‹ TOPLANDI
Toplant›da, ‹stihdam›n Artt›r›lmas›, Kay›td›fl› ‹flçili¤in Önlenmesi ve K›dem Tazminat› Fonu görüflüldü. Haberi Sayfa 2’de

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

EMEK PLATFORMU
BAfiKANLAR KURULU TOPLANDI

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

Haberi Sayfa 8’de
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Emek Platformu’nun eylem
ve uyar›lar›na ra¤men, Sosyal
Sigortalar Kurumu hastaneleri-
nin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devrini
öngören kanun tasar›s› ile Köy
Hizmetleri Genel Müdürlü-
¤ü’nün kapat›lmas›na iliflkin ka-
nun tasar›s›n›n Hükümet tara-
f›ndan Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne sevkedilmesi üzeri-
ne, Emek Platformu Baflkan-
lar Kurulu 2 Kas›m 2004 Sal›
günü TÜRK-‹fi Genel Merke-
zi’nde topland›. Toplant› sonun-
da yay›nlanan Baflkanlar Kurulu
Sonuç Bildirisinde, Acil Eylem
Plan›n›n program çerçevesinde
uygulamas›na  karar verildi¤i
aç›kland›. Bildiri aynen flöyle:

“Emek Platformu Baflkanlar
Kurulu, Acil Eylem Plan›n› afla-
¤›daki program çerçevesinde
uygulamaya karar vermifltir.

1- 9 Kas›m 2004 Sal› günü
Emek Platformunu oluflturan
örgütlerin yöneticilerinin Anka-
ra’ya gelmesine ve Güven-
park’ta Eylem Koordinasyon
Merkezi’nin kurulmas›na,

2- 11 Kas›m 2004 Perflem-
be günü tüm Türkiye’de SSK
Hastanelerine Sahip Ç›kma
Ziyareti yap›lmas›na,

3- 18 Kas›m 2004 Perflem-
be günü Emek Platformu bile-
flenlerinin baflkan ve yöneticile-
rinin, Baflbakanl›¤a Siyah Çe-
lenk B›rakarak TBMM’ne yü-

rüyüflüne, TBMM Grup Bafl-
kan Vekillerinin ziyaret edile-
rek, bas›n aç›klamas› yap›l-
mas›na,

4- 20 Kas›m 2004 tarihinde,

Emek Platformu bileflenleri, si-
yasi partiler ve kitle örgütlerinin
kat›l›m› ile Ankara’da Büyük
Bir Miting düzenlenmesine, 

Yap›lacak olan bu eylemler

sürecinde söz konusu Kanun
Tasar›lar›n›n TBMM Komis-
yonlar›nda görüflülmeye bafl-
lanmas› halinde Türkiye gene-
linde bir saat süreyle ‹fl B›rak-
ma Eylemi yap›lmas›na,

Görüflmelere devam edil-
mesi halinde ise ülke genelinde
ÜRET‹MDEN GELEN GÜCÜN
kullan›lmas›na ve tasar›lar geri
çekilene kadar devam etmesi-
ne iliflkin eylemlerin planlanma-
s› ve uygulanmas› için Emek
Platformu bileflenlerinin kendi
Baflkanlar Kurullar›n›n ola¤a-
nüstü toplanmas›na ve ard›n-
dan da Emek Platformu Bafl-
kanlar Kurulu’nun toplan-
mas›na karar verilmifltir.”

“Acil Eylem Plan›n› uygulama karar› verildi”
“SSK Hastanelerine Sahip Ç›kma

Ziyareti”, “Baflbakanl›¤a Siyah Çelenk koy-
ma, TBMM’ne Yürüyüfl, Grup Baflkan Vekilleri-
ni Ziyaret ve Bas›n Toplant›s›”, “Üretimden Ge-
len Gücün Kullan›lmas›” eylemleri sürecinde
söz konusu Kanun Tasar›lar› TBMM Komisyon-
lar›nda görüflülmeye bafllanmas› halinde, Tür-
kiye genelinde bir saat süreyle ‹fi BIRAKMA
EYLEM‹ yap›lmas›, görüflmelere devam edilme-
si halinde ise ülke genelinde ÜRET‹MDEN GE-
LEN GÜCÜN kullan›lmas› ve tasar›lar çekilene

kadar devam ettirilmesi kararlaflt›r›ld›.

Emek Platformu’nca TÜRK-‹fi,
D‹SK, KESK, HAK-‹fi ve BASK yöne-
ticilerinin de kat›l›m›yla düzenlenen
eylemlerde, SSK hastanelerinin Sa¤-
l›k Bakanl¤›’na devrini öngören yasa
tasar›s›n›n geri çekilmesi istendi.

Ankara’da Sa¤l›k Bakanl›¤› önünde
ö¤le tatilinde toplanan çal›flanlar,
“SSK hastaneleri bizimdir, sat›la-
maz” pankart› açarak, taleplerine ilifl-
kin çeflitli sloganlar att›lar. Türk-‹fl Ge-
nel Baflkan› Salih K›l›ç, Köy Hizmetle-
ri’nin kapat›lmas› ve SSK hastaneleri-
nin devrine iliflkin ilk tasar›n›n da geri
çekilmesi gerekti¤ini söyledi. SSK’n›n
hizmet standard›n›n düflük olmad›¤›n›
vurgulayan K›l›ç, SSK’y› yönetmeye
talip olduklar›n› ve daha iyi yönetecek-
lerini kaydetti. D‹SK Genel Baflkan›
Süleyman Çelebi, “Art›k söz bitti, s›-
ra eylemde” diye bafllad›¤› konuflma-
s›nda, tasar›n›n geri çekilmesini istedi.

KESK Genel Baflkan› Sami Evren de
SSK’nin asl›nda özellefltirilmek istendi-
¤ini, kurumun kötü yönetilmesinden ifl-
çilerin de¤il, AKP ve önceki iktidarlar›n
sorumlu oldu¤unu söyledi.

Emek Platformu üyeleri, SSK has-
tanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devre-
dilmesi karar›n›, ‹stanbul’da da SSK
Göztepe Hastanesi’ne yapt›klar› yürü-
yüflle protesto etti. Hastane önünde
aç›klama yapan D‹SK Genel Baflkan
Yard›mc›s› Adnan Serdaro¤lu, SSK
hastanelerinin devredilmesinin aç›k
biçimde anayasaya, yasalara ayk›r›
oldu¤unu savundu. Adana’daki ey-
lemde Emek Platformu ad›na aç›kla-
ma yapan Adana Tabip Odas› Baflka-
n› Dr. Osman Küçükosmano¤lu,
“AKP’nin, halk›n sa¤l›k hakk›n›
gasp etmeye çal›flt›¤›n›” söyledi. 

Öte yandan ‹zmir’deki eylemde
Emek Platformu’nun aç›klamas›n›n

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

TÜRK-‹fi Yönetimi, çal›flma ha-
yat›n› ilgilendiren yasalar› masaya
yat›rmak üzere, sendika avukatlar›
ve akademisyenler ile bir araya gel-
di. Toplant›da, Çal›flma Bakanl›-
¤›’n›n 2821 Say›l› Sendikalar Yasa-
s› ve 2822 Say›l› Toplu ‹fl Sözlefl-
mesi, Grev ve Lokavt Yasas›’nda
yapt›¤› düzenlemeler masaya yat›-
r›ld›. 

Konfederasyon Genel Merke-
zi’nde 4 Eylül 2004 günü ifl hukuku
alan›nda uzman olan Ankara Üni-
versitesi’nden Prof. Dr. Sarper Sü-
zek ve ‹stanbul Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Polat Savafl, Prof. Dr.
Savafl Taflkent, Prof. Dr. Devrim
Ulucan, Prof. Dr. Öner Eyrenci,
Prof. Dr. Murat Demircio¤lu,

TÜRK-‹fi’e ba¤l› sendikalar›n avu-
katlar› ve TÜRK-‹fi Yönetim Kuru-
lu’nun kat›l›m›yla yap›lan toplant›-
dan önce bir aç›klama yapan Genel
Baflkan Salih K›l›ç, HAK-‹fi’in hü-
kümetle olan iliflkilerini elefltirdi. 

K›l›ç, çal›flma hayat›n›n içinde
bulundu¤u, sosyal ve ekonomik ko-
flullar›n ciddi anlamda de¤iflime u¤-
rad›¤›, AB’yle entegre sürecinin tar-
t›fl›ld›¤› bir dönemde, sa¤l›kl› bir fle-
kilde Türkiye iflçi hareketinin sorun-
lar›na cevap verebilecek noktaya
gelmesi için, toplu ifl sözleflmeleri
konusundaki aksakl›klar›n gideril-
mesi gerekti¤ini söyledi. K›l›ç,  top-
lant›dan ç›kacak görüfllerin TÜRK-
‹fi Baflkanlar Kurulu’na altyap› olufl-
turaca¤›n› da sözlerine ekledi.

TÜRK-‹fi, BAKANLI⁄IN YASALAR ‹LE ‹LG‹L‹
DÜZENLEMELER‹N‹ MASAYA YATIRDI

okunmas› s›ras›nda kamera ve foto¤-
raf makinelerini yere b›rakan bas›n
mensuplar›, bir önceki eylemde ç›kan

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

EMEK PLATFORMU BAfiKANLAR KURULU TOPLANDI
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Ayn› gün akflam üzeri Ardahan’a geçen Yönetici-
ler, Ardahan Tar›m ‹l Müdürlü¤ü’ne geldiler. ‹flyeri
Müdürünü ziyaretin ard›ndan da, Ar›c›l›k Araflt›rma
Enstitüsü Müdürlü¤ü çal›flanlar› ile ‹flyeri Müdürleri-
nin de kat›l›m›yla, yemekli bir toplant› gerçeklefltirildi.
Yeme¤in ard›ndan da, her iki iflyerinde çal›flan üyeler-
le toplant›ya devam edildi.

Perflembe günü Erzurum’a geçildi. Sabah ilk ola-
rak Erzurum Veteriner Kontrol Araflt›rma Enstitü-
süMüdürü ziyaret edildi. Saat 10.00’da kahvalt›l› top-
lant› yap›ld›. Saat 11.30’da Erzurum Tar›m ‹l Müdür-
lü¤ü’negeçilerek, iflyeri müdürü  makam›nda ziyaret
edildi.Saat 12.00’de ise üyelerle birlikte yemek yenildi
ve ard›ndan toplant› yap›ld›. Ö¤lenden sonra Do¤u
Anadolu Tar›msal Araflt›rma Enstitüsü Müdürlü-
¤ü’negidilerek, Enstitü müdür ve Müdür Yard›mc›s›
ziyaret edildi. Daha sonra bu iflyerinde çal›flan üyeler-
le bir araya gelinerek bir toplant› yap›ld›. Akflam ise,
Erzurum Evleri’nde iflyeri müdürleri ve sendika tem-
silcilerinin kat›ld›¤› yemek düzenlendi. 

Teflkilat gezisine, 24 Eylül 2004 Cuma günü Bay-
burt’ta Tar›m ‹lMüdürlü¤üiflyeri ile devam edildi.
Burada da, ‹l Müdürü ziyaret edilerek, üyelerle bir ara-
ya gelindi.

Bayburt’tan Gümüflhane’ye geçen Yöneticiler,
Tar›m ‹l Müdürüve Müdür Muavinini makamlar›nda
ziyaretin ard›ndan, üyelerle topluca ö¤le yeme¤i yiye-
rek bir toplant› gerçeklefltirdiler.

Ayn› gün 15.30’da Erzincan’da olan Yöneticiler,
Zirai Üretim ‹flletmesi,Tar›m Meslek Lisesive Bah-
çe Kültürleri Arfl. Enst.Müdürlerini makamlar›nda
ayr› ayr› ziyaret ederek, her iflyerinde üyelerle toplan-
t› yapt›.

25 Eylül 2004 Cumartesi günü de Erzincan’›n
Üzümlü ‹lçesiiflyerinde çal›flan üyelerle birlikte
Üzüm Festivali’ne de kat›lan Yöneticiler, daha sonra
üzüm ba¤lar›nda piknik yapt›lar.

Pazar günü Erzincan Merkez  ‹lçeye ba¤l› Girve-
lek fielalesi gezilip, yöresel yemekler yenilmesinin ar-
d›ndan,fiube binas›nda, fiube Yönetici ve ‹flyeri Tem-
silcileriyle sohbet toplant›s› düzenlendi.

Erzincan fiube faaliyet alan› iflyeri gezisi Erzincan
Tar›m ‹lMüdür Yard›mc›s›n› makam›nda ziyaret, da-
ha sonra ‹l Müdürlü¤ü ve ‹l Kontrol Lab. Müdürlü-
¤üiflyerinde çal›flan üyelerle ö¤len yeme¤i ve müflte-
rek toplant› ile sona erdi.

TARIM-‹fi Genel Baflkan› Bedrettin Kaykaç,Ge-
nel Mali Sekreter Ziya Elmas ile Genel E¤itim ve
Araflt›rma Sekreteri Mustafa Çardakc›28-30 Eylül
2004 tarihlerinde Amasya fiube faaliyet alan›nda bu-
lunan Sivas, Tokat, Amasya ve Çorum‹llerindeki ifl-
yerlerini ziyaret etti.

fiube Baflkan› Hüseyin Kargaile birlikte gerçekle-
flen iflyeri gezilerine 28 Eylül 2004 Sal› günü Sivas
Tar›m ‹l Müdürlü¤üiflyeri ile baflland›. ‹lk olarak ‹l
Müdürü Özkan Kayacan’› ziyaret eden Yöneticeler,
daha sonra üyelerle bir araya geldiler. 

Saat 11.00’de Ulafl Tar›m ‹flletmesi Müdürlü-
¤ü’ne geçen Yöneticiler, burada da ‹flletme Müdürü
Cevat Gençile görüfltükten sonra, ö¤le yeme¤inde
üyelerle birlikte yemek yiyerek bir toplant› yapt›lar. 

Ayn› gün Tokat’a geçen Yöneticiler, Tar›m ‹l Müdür-
lü¤üiflyerinde haz›r bulunan üyelerle bir araya geldi.

29 Eylül 2004 Çarflamba günü Amasya’da sabah
08.30’da Tar›m ‹l Müdür MuaviniRumi fiengör’ü zi-
yaretle bafllayan iflyeri gezisi, ayn› gün saat 11.00’de
Gökhöyük Tar›m ‹flletmesi Müdürlü¤ü’nü ziyaret ile
sürdü. Burada da ‹flletme Müdürü Ahmet Uzunile gö-
rüflmenin ard›ndan, üyelerle birlikte ö¤len yeme¤i ye-
nilerek, bir toplant› gerçeklefltirildi.

30 Eylül 2004 Perflembe günü Çorum’a geçen yö-
neticiler, Tar›m ‹l Müdürlü¤üiflyerini ziyaret ederek,
Mali ‹fller fiube Müdürü Ali Yi¤itile görüflmenin ard›n-
dan, üyelerle bir araya geldiler. Toplant›n›n ard›ndan
ise üyelerle birlikte ö¤le yeme¤i yiyerek ayr›ld›lar.

Bursa fiube Baflkan› fiaban Tu¤’un k›z›n›n dü¤ün
törenine kat›lmak üzere 02 Ekim 2004 Sal› günü Bur-
sa’ya giden TARIM-‹fi Genel Baflkan› Bedrettin Kay-
kaç,Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri; Genel
Sekreter ‹. Sabri Keskin, Genel Mali Sekreter Ziya
Elmas, Genel Teflkilatland›rma Sekreteri Mustafa
Demir, Genel E¤itim ve Araflt›rma Sekreteri Mustafa
Çardakc›ile Bursa fiube Baflkan› fiaban Tu¤ve çok
say›da TARIM-‹fi fiube Baflkan› ayn› gün saat
12.00’de Karacabey Tar›m ‹flletmesi Müdürlü¤üifl-
yerini ziyaret edip, burada bulunan üyelerle bir toplan-
t› yapt›lar. Ayn› gün akflam da, yine dü¤ün için gelen
Çanakkale/Kumkale Tar›m ‹flletmesi Müdürlü¤üifl-
yeri çal›flanlar› üyelerle bir sohbet toplant›s› yap›ld›.

AMASYA fiUBE AMASYA fiUBE

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

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

TARIM-‹fi YÖNET‹C‹LER‹ TEfiK‹LATI GEZD‹

TARIM-‹fi Genel Baflkan› Bedrettin Kaykaç,Genel Mali
Sekreter Ziya Elmas ile Genel E¤itim ve Araflt›rma Sekreteri
Mustafa Çardakc›14-16 Eylül 2004 tarihlerinde Diyarbak›r
fiube faaliyet alan›nda bulunan Diyarbak›r, Batman, Siirt,
fi›rnak veMardin‹llerindeki iflyerlerini ziyaret etti.

fiube Baflkan› Nevaf Uçarile birlikte gerçekleflen iflyeri ge-
zilerine 14 Eylül 2004 Sal› günü Diyarbak›r’dan baflland›ve
s›ras›yla;‹l Kontrol Laboratuar› Müdürlü¤ü, Zirai Mücadele
Araflt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü, Tar›m ‹l Müdürlü¤ü ve
Güneydo¤u Tar›msal Araflt›rma Enstitüsü Müdürlü¤üifl-
yerleri ziyaret edildi.

‹flyeri gezisinin ikinci günü, BatmanTar›m ‹l Müdürlü¤ü,
SiirtTar›m ‹l Müdürlü¤üve fi›rnakTar›m ‹l Müdürlü¤üifl-
yerleri ziyaret eden Yöneticiler, akflam Mardin’e geçtiler.

Mardin AkarsuBelediye Baflkan›Zeyni Aydeniztaraf›n-
dan TARIM-‹fi Genel Baflkan› Bedrettin Kaykaçve Merkez
Yönetim Kurulu Üyeleri onuruna, akflam yeme¤i verildi. 

Ertesi günü ilk olarak Mardin Valisi Temel Çoçaklarma-
kam›nda ziyaret edildi.Daha sonra Mardin Tar›m ‹l Müdürlü-
¤ü’ne geçen Yöneticiler, üyelerle bir toplant› yapt›.

fiube Baflkan› Uçar, iflyeri gezilerinin çok olumlu geçti¤ini
belirterek, TARIM-‹fi tarihinde ilk defa bir Genel Baflkan ile be-
raberinde merkez yöneticilerinin bölgeyi ziyaret etmelerinin,
bütün üyeleri sevince bo¤du¤unu bildirdi.

TARIM-‹fi Genel Baflkan› Bedrettin Kaykaç,Genel Mali
Sekreter Ziya Elmas ile Genel E¤itim ve Araflt›rma Sekreteri
Mustafa Çardakc›17-19 Eylül 2004 tarihlerinde Ceylanp›nar
fiubefaaliyet alan›nda bulunan iflyerlerini ziyaret etti.

fiube Baflkan› Hasan Ergünile birlikte gerçekleflen iflyeri
gezilerine 17 Eylül 2004 Cuma günü Ceylanp›nar Tar›m ‹fllet-
mesi Müdürlü¤üBeyazkule ‹flletme Amirli¤iiflyeri ile bafl-
land›. Yemekhanede üyelerle bir araya gelen TARIM-‹fi Genel
Baflkan› ve Merkez Yöneticileri, daha sonra ‹flletme Müdürü
Davut Akdeniz’i ziyaret ettiler. 

Ertesi gün sabah 07.00’de Merkez iflletme Amirli¤iYe-
mekhanesi’nde, üyelerle birlikte olan Yöneticiler, ayn› gün Gü-
müflsuyu ‹flletme Amirli¤iiflyerine geçtiler. Burada da, ‹fllet-
me Amiri’ni ziyaretin ard›ndan, üyelerle birlikte yemek yiyerek,
bir toplant› gerçeklefltirildi. Ö¤lenden sonra  Gökçay›r Sulu Zi-
raat ‹flletmesiziyaret edildi. Akflam saatlerinde bu iflletmede
bulunan üyeleri bir araya getiren Yöneticiler, ayn› gün akflam
iflyerinden ayr›ld›lar.

TARIM-‹fi Genel Baflkan› Bedrettin Kaykaç,Genel Mali
Sekreter Ziya Elmas ile Genel E¤itim ve Araflt›rma Sekreteri
Mustafa Çardakc›20-22 Eylül 2004 tarihlerinde Mufl fiube fa-
aliyet alan›nda bulunan Mufl, Van, Hakkari, I¤d›r‹l’lerindeki
iflyerlerini ziyaret etti.

fiube Baflkan› Beflir Ifl›kile birlikte gerçekleflen iflyeri ge-
zilerine 20 Eylül 2004 Pazartesi günü Mufl Tar›m ‹l Müdürlü-
¤üiflyeri ile baflland›. ‹lk olarak ‹l Müdürü Abdurrahim Özas-
lan’› ziyaret eden Yöneticeler, daha sonra üyelerle bir araya
geldiler. Saat 10.00’da El Sanatlar› Müdürlü¤ü’ne geçen Yö-
neticiler, burada da iflyeri Müdürü Lütfü Ifl›kile görüfltükten
sonra üyelerle bir toplant› yapt›lar. Alpaslan Tar›m ‹flletmesi
Müdürlü¤üiflyerinde de, Müdür Cuma Gürdal ve Müdür Mu-
avini Sinan Kocaziyaret edildi ve üyelerle beraber ö¤len ye-
me¤i yenilerek, bir toplant› gerçeklefltirildi. 

Ayn› gün Bitlis’e geçen Yöneticiler, Bitlis Tar›m ‹l Müdürü
Hidayet Aktafl’› ziyaret edip, üyelerle bir toplant› yaparak,
Van’a geçtiler.

21 Eylül 2004 Sal› günü sabah Van Tar›m ‹l Müdür Muavi-
niDr. Adnan Yaviç’i ziyaretle bafllayan iflyeri gezisi, Van Zi-
raat Okulu, daha sonra da Hakkari’ye geçilerek, Hakkari Ta-
r›m ‹l Müdür Muavinifievket Kurt’u ziyaret ve üyelerle yap›-
lan toplant›larla tamamland›.

Çarflamba günü I¤d›r’a geçen TARIM-‹fi Yöneticileri, Ta-
r›m ‹l MüdürüMehmet K›skaç’› ziyaret ederek, üyelerle bir
araya geldiler. Kaz›m Karabekir Tar›m ‹flletmesiiflyerinde
de, Müdür Vekili ‹smail Aklan ile görüflen Yöneticiler, ö¤le ye-
me¤ini üyelerle birlikte yedikten sonra bir toplant› yaparak,
Kars’a geçtiler.

Mufl fiube faaliyet alan› iflyeri gezisi Kars Tar›m ‹l Müdür-
lü¤üziyareti ve üyelerle yap›lan toplant› ile tamamland›.

TARIM-‹fi Genel Baflkan› Bedrettin Kaykaç veGenel Ma-

li Sekreter Ziya Elmas 22-27 Eylül 2004 tarihlerinde Erzincan
fiube faaliyet alan›nda bulunan Kars, Ardahan, Erzurum,
Bayburt, Gümüflhane veErzincan‹llerindeki iflyerlerini ziya-
ret etti.

fiube Baflkan› Bekir fievki Y›lmazile birlikte gerçekleflen ifl-
yeri gezilerine 22 Eylül 2004 Çarflamba günü Kars’dan bafllan-
d›.Kars Tar›m ‹l Müdürlü¤üiflyerine gelen Yöneticiler, ‹l Mü-
dürünü ziyaretin ard›ndan, ‹l Müdürlü¤üve ‹l Kontrol Lab. Mü-
dürlü¤üiflyerlerindeki üyelerle müflterek toplant› yapt›lar.

D‹YARBAKIR fiUBE D‹YARBAKIR fiUBE

CEYLANPINAR fiUBE CEYLANPINAR fiUBE

MUfi fiUBE MUfi fiUBE

ERZ‹NCAN fiUBE ERZ‹NCAN fiUBE

BURSA fiUBE BURSA fiUBE



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

E
ylül ay›n›n ikinci yar›s› ile Ekim ay›n›n ilk
yar›s›nda, yaklafl›k bir ay süreyle arka-

dafllar›mla birlikte, dokuz flubemizin faaliyet ala-
n›nda bulunan iflyerlerini gezdik. Bir süredir mer-
kezdeki di¤er ifllerimizden f›rsat bulup, teflkilat
gezisi yapamam›flt›k. Bu k›sa süreyi en iyi flekilde
de¤erlendirip, arkadafllar›m›zla buluflup, hasret
giderdik. Gezimizde, iflyeri müdürlerimizi de ziya-
ret ederek, mahalli sorunlara iliflkin görüflmelerde
bulunduk.

Ço¤unlukla Do¤u ve Güney Do¤u Anadolu
Bölgesi’nde toplam 29 ilimizde gerçeklefltirdi¤i-
miz teflkilat gezilerimiz, yorucu, ancak çok keyifli
geçti. Gitti¤imiz yerlerde arkadafllar›m›z›n bizlere
göstermifl oldu¤u s›cak ilgi ve sevgileri gerçekten
bizleri duyguland›rd›. Onlarla buluflman›n, kucak-
laflman›n mutlulu¤unu yaflad›k. 

Bu vesileyle, iflyeri müdür, müdür muavini ve
amiri dostlar›m›za, teflkilat yöneticisi ve üye arka-
dafllar›m›za, gezimiz s›ras›nda bizlere göstermifl
oldu¤u yak›n ilgiden dolay›, bir kez daha teflekkür
ediyorum.

Gitti¤imiz yerlerde bizleri iflyerlerinde görmek-
ten duyduklar› memnuniyeti ifade eden arkadaflla-
r›m›z, Sendikas›na ve bizlere duydu¤u güveni ya-
p›lan toplant›larda flöyle ifade ediyorlard›; “TA-
RIM-‹fi, tar›m iflçisine güven veriyor. Bu ne-
denle, iletilen sorunlar›n çözümü için gereken-
lerin yap›laca¤›ndan eminiz”.

Bedrettin KAYKAÇ
Genel Baflkan

Baflyaz› Baflyaz›
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Devam› Sayfa 2’de

Haberi Sayfa 8’de

TEfiK‹LATIMIZLA EL ELE…

Teflkilat›m›z›n ve tüm üyelerimizin aileleriyle bir-
likte, Ramazan-› fierifini tebrik eder, Mübarek Ra-
mazan Bayramlar›n› kutlar, Yüce Allah’tan bütün
insanl›¤a hay›rlar getirmesi dile¤iyle, sa¤l›kl› ve
mutlu günler temenni eder, sayg›lar sunar›z.

TARIM-‹fi SEND‹KASI
Yönetim Kurulu

TARIM-‹fi WEB S‹TES‹ H‹ZMETE G‹RD‹

tarimis.org.tr

TARIM-‹fi Sendikas› Web Sitesi04 Ekim 2004 tarihinden
itibaren hizmete girdi. tarimis.org.tradresinden girilebilen si-
tenin ilk aç›l›m›nda, Sendika Genel Merkez binas› yer ald›.
Anasayfa’da ise çal›flma hayat›ndaki güncel geliflmeler ile
Sendikan›n çal›flmalar›ndan görüntülü haberler ile ba¤lant›
sayfalar› s›raland›. 

Web Sitesi’nde, Teflkilat, Bas›n-Yay›n, Hukuk, Ulusla-
raras› ‹liflkiler, Önemli Bilgiler, linkler veiletiflimsayfalar›
oluflturuldu.

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

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

TARIM-‹fi YÖNET‹C‹LER‹ TEfiK‹LATI GEZD‹

Haberi Sayfa 4-5-6’da

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

‹flçi SSK için meydanda

ÇALIfiMA MECL‹S‹ TOPLANDI ÇALIfiMA MECL‹S‹ TOPLANDI
Toplant›da, ‹stihdam›n Artt›r›lmas›, Kay›td›fl› ‹flçili¤in ÖnlenmesiveK›dem Tazminat› Fonu görüflüldü.Haberi Sayfa 2’de

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

EMEK PLATFORMU
BAfiKANLAR KURULU TOPLANDI

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

Haberi Sayfa 8’de
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Emek Platformu’nun eylem
ve uyar›lar›na ra¤men, Sosyal
Sigortalar Kurumu hastaneleri-
nin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devrini
öngören kanun tasar›s› ile Köy
Hizmetleri Genel Müdürlü-
¤ü’nün kapat›lmas›na iliflkin ka-
nun tasar›s›n›n Hükümet tara-
f›ndan Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne sevkedilmesi üzeri-
ne, Emek Platformu Baflkan-
lar Kurulu2 Kas›m 2004 Sal›
günü TÜRK-‹fi Genel Merke-
zi’nde topland›. Toplant› sonun-
da yay›nlanan Baflkanlar Kurulu
Sonuç Bildirisinde, Acil Eylem
Plan›n›n program çerçevesinde
uygulamas›na  karar verildi¤i
aç›kland›. Bildiri aynen flöyle:

“Emek Platformu Baflkanlar
Kurulu, Acil Eylem Plan›n› afla-
¤›daki program çerçevesinde
uygulamaya karar vermifltir.

1- 9 Kas›m 2004 Sal› günü
Emek Platformunu oluflturan
örgütlerin yöneticilerinin Anka-
ra’ya gelmesine ve Güven-
park’ta Eylem Koordinasyon
Merkezi’nin kurulmas›na,

2- 11 Kas›m 2004 Perflem-
be günü tüm Türkiye’de SSK
Hastanelerine Sahip Ç›kma
Ziyaretiyap›lmas›na,

3- 18 Kas›m 2004 Perflem-
be günü Emek Platformu bile-
flenlerinin baflkan ve yöneticile-
rinin, Baflbakanl›¤a Siyah Çe-
lenkB›rakarak TBMM’ne yü-

rüyüflüne, TBMM Grup Bafl-
kan Vekillerinin ziyaret edile-
rek, bas›n aç›klamas›yap›l-
mas›na,

4- 20 Kas›m 2004 tarihinde,

Emek Platformu bileflenleri, si-
yasi partiler ve kitle örgütlerinin
kat›l›m› ile Ankara’da Büyük
Bir Mitingdüzenlenmesine, 

Yap›lacak olan bu eylemler

sürecinde söz konusu Kanun
Tasar›lar›n›n TBMM Komis-
yonlar›nda görüflülmeye bafl-
lanmas› halinde Türkiye gene-
linde bir saat süreyle ‹fl B›rak-
ma Eylemiyap›lmas›na,

Görüflmelere devam edil-
mesi halinde ise ülke genelinde
ÜRET‹MDEN GELEN GÜCÜN
kullan›lmas›na ve tasar›lar geri
çekilene kadar devam etmesi-
ne iliflkin eylemlerin planlanma-
s› ve uygulanmas› için Emek
Platformu bileflenlerinin kendi
Baflkanlar Kurullar›n›n ola¤a-
nüstü toplanmas›na ve ard›n-
dan da Emek Platformu Bafl-
kanlar Kurulu’nun toplan-
mas›na karar verilmifltir.”

“Acil Eylem Plan›n› uygulama karar› verildi”
“SSK Hastanelerine Sahip Ç›kma

Ziyareti”, “Baflbakanl›¤a Siyah Çelenk koy-
ma, TBMM’ne Yürüyüfl, Grup Baflkan Vekilleri-
ni Ziyaret ve Bas›n Toplant›s›”, “Üretimden Ge-
len Gücün Kullan›lmas›” eylemleri sürecinde
söz konusu Kanun Tasar›lar› TBMM Komisyon-
lar›nda görüflülmeye bafllanmas› halinde, Tür-
kiye genelinde bir saat süreyle ‹fi BIRAKMA
EYLEM‹ yap›lmas›, görüflmelere devam edilme-
si halinde ise ülke genelinde ÜRET‹MDEN GE-
LEN GÜCÜN kullan›lmas› ve tasar›lar çekilene

kadar devam ettirilmesi kararlaflt›r›ld›.

Emek Platformu’nca TÜRK-‹fi,
D‹SK, KESK, HAK-‹fi ve BASK yöne-
ticilerinin de kat›l›m›yla düzenlenen
eylemlerde, SSK hastanelerinin Sa¤-
l›k Bakanl¤›’na devrini öngören yasa
tasar›s›n›n geri çekilmesi istendi.

Ankara’da Sa¤l›k Bakanl›¤› önünde
ö¤le tatilinde toplanan çal›flanlar,
“SSK hastaneleri bizimdir, sat›la-
maz” pankart› açarak, taleplerine ilifl-
kin çeflitli sloganlar att›lar. Türk-‹fl Ge-
nel Baflkan› Salih K›l›ç, Köy Hizmetle-
ri’nin kapat›lmas› ve SSK hastaneleri-
nin devrine iliflkin ilk tasar›n›n da geri
çekilmesi gerekti¤ini söyledi. SSK’n›n
hizmet standard›n›n düflük olmad›¤›n›
vurgulayan K›l›ç, SSK’y› yönetmeye
talip olduklar›n› ve daha iyi yönetecek-
lerini kaydetti. D‹SK Genel Baflkan›
Süleyman Çelebi, “Art›k söz bitti, s›-
ra eylemde” diye bafllad›¤› konuflma-
s›nda, tasar›n›n geri çekilmesini istedi.

KESK Genel Baflkan› Sami Evren de
SSK’nin asl›nda özellefltirilmek istendi-
¤ini, kurumun kötü yönetilmesinden ifl-
çilerin de¤il, AKP ve önceki iktidarlar›n
sorumlu oldu¤unu söyledi.

Emek Platformu üyeleri, SSK has-
tanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devre-
dilmesi karar›n›, ‹stanbul’da da SSK
Göztepe Hastanesi’ne yapt›klar› yürü-
yüflle protesto etti. Hastane önünde
aç›klama yapan D‹SK Genel Baflkan
Yard›mc›s› Adnan Serdaro¤lu, SSK
hastanelerinin devredilmesinin aç›k
biçimde anayasaya, yasalara ayk›r›
oldu¤unu savundu. Adana’daki ey-
lemde Emek Platformu ad›na aç›kla-
ma yapan Adana Tabip Odas› Baflka-
n› Dr. Osman Küçükosmano¤lu,
“AKP’nin, halk›n sa¤l›k hakk›n›
gasp etmeye çal›flt›¤›n›”söyledi. 

Öte yandan ‹zmir’deki eylemde
Emek Platformu’nun aç›klamas›n›n

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

TÜRK-‹fi Yönetimi, çal›flma ha-
yat›n› ilgilendiren yasalar› masaya
yat›rmak üzere, sendika avukatlar›
ve akademisyenler ile bir araya gel-
di. Toplant›da, Çal›flma Bakanl›-
¤›’n›n 2821 Say›l› Sendikalar Yasa-
s› ve 2822 Say›l› Toplu ‹fl Sözlefl-
mesi, Grev ve Lokavt Yasas›’nda
yapt›¤› düzenlemeler masaya yat›-
r›ld›. 

Konfederasyon Genel Merke-
zi’nde 4 Eylül 2004 günü ifl hukuku
alan›nda uzman olan Ankara Üni-
versitesi’nden Prof. Dr. Sarper Sü-
zekve ‹stanbul Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Polat Savafl, Prof. Dr.
Savafl Taflkent, Prof. Dr. Devrim
Ulucan, Prof. Dr. Öner Eyrenci,
Prof. Dr. Murat Demircio¤lu,

TÜRK-‹fi’e ba¤l› sendikalar›n avu-
katlar› ve TÜRK-‹fi Yönetim Kuru-
lu’nun kat›l›m›yla yap›lan toplant›-
dan önce bir aç›klama yapan Genel
Baflkan SalihK›l›ç, HAK-‹fi’in hü-
kümetle olan iliflkilerini elefltirdi. 

K›l›ç, çal›flma hayat›n›n içinde
bulundu¤u, sosyal ve ekonomik ko-
flullar›n ciddi anlamda de¤iflime u¤-
rad›¤›, AB’yle entegre sürecinin tar-
t›fl›ld›¤› bir dönemde, sa¤l›kl› bir fle-
kilde Türkiye iflçi hareketinin sorun-
lar›na cevap verebilecek noktaya
gelmesi için, toplu ifl sözleflmeleri
konusundaki aksakl›klar›n gideril-
mesi gerekti¤ini söyledi. K›l›ç,  top-
lant›dan ç›kacak görüfllerin TÜRK-
‹fi Baflkanlar Kurulu’na altyap› olufl-
turaca¤›n› da sözlerine ekledi.

TÜRK-‹fi, BAKANLI⁄IN YASALAR ‹LE ‹LG‹L‹
DÜZENLEMELER‹N‹ MASAYA YATIRDI

okunmas› s›ras›nda kamera ve foto¤-
raf makinelerini yere b›rakan bas›n
mensuplar›, bir önceki eylemde ç›kan

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

EMEK PLATFORMU BAfiKANLAR KURULU TOPLANDI

4    KASIM 2004 / SAYI: 29 KASIM 2004 / SAYI: 29       5TARIM - ‹fi

✔✔ ✔✔

Ayn› gün akflam üzeri Ardahan’a geçen Yönetici-
ler, Ardahan Tar›m ‹l Müdürlü¤ü’ne geldiler. ‹flyeri
Müdürünü ziyaretin ard›ndan da, Ar›c›l›k Araflt›rma
Enstitüsü Müdürlü¤ü çal›flanlar› ile ‹flyeri Müdürleri-
nin de kat›l›m›yla, yemekli bir toplant› gerçeklefltirildi.
Yeme¤in ard›ndan da, her iki iflyerinde çal›flan üyeler-
le toplant›ya devam edildi.

Perflembe günü Erzurum’a geçildi. Sabah ilk ola-
rak Erzurum Veteriner Kontrol Araflt›rma Enstitü-
sü Müdürü ziyaret edildi. Saat 10.00’da kahvalt›l› top-
lant› yap›ld›. Saat 11.30’da Erzurum Tar›m ‹l Müdür-
lü¤ü’ne geçilerek, iflyeri müdürü  makam›nda ziyaret
edildi.Saat 12.00’de ise üyelerle birlikte yemek yenildi
ve ard›ndan toplant› yap›ld›. Ö¤lenden sonra Do¤u
Anadolu Tar›msal Araflt›rma Enstitüsü Müdürlü-
¤ü’ne gidilerek, Enstitü müdür ve Müdür Yard›mc›s›
ziyaret edildi. Daha sonra bu iflyerinde çal›flan üyeler-
le bir araya gelinerek bir toplant› yap›ld›. Akflam ise,
Erzurum Evleri’nde iflyeri müdürleri ve sendika tem-
silcilerinin kat›ld›¤› yemek düzenlendi. 

Teflkilat gezisine, 24 Eylül 2004 Cuma günü Bay-
burt’ta Tar›m ‹l Müdürlü¤ü iflyeri ile devam edildi.
Burada da, ‹l Müdürü ziyaret edilerek, üyelerle bir ara-
ya gelindi.

Bayburt’tan Gümüflhane’ye geçen Yöneticiler,
Tar›m ‹l Müdürü ve Müdür Muavinini makamlar›nda
ziyaretin ard›ndan, üyelerle topluca ö¤le yeme¤i yiye-
rek bir toplant› gerçeklefltirdiler.

Ayn› gün 15.30’da Erzincan’da olan Yöneticiler,
Zirai Üretim ‹flletmesi, Tar›m Meslek Lisesi ve Bah-
çe Kültürleri Arfl. Enst. Müdürlerini makamlar›nda
ayr› ayr› ziyaret ederek, her iflyerinde üyelerle toplan-
t› yapt›.

25 Eylül 2004 Cumartesi günü de Erzincan’›n
Üzümlü ‹lçesi iflyerinde çal›flan üyelerle birlikte
Üzüm Festivali’ne de kat›lan Yöneticiler, daha sonra
üzüm ba¤lar›nda piknik yapt›lar.

Pazar günü Erzincan Merkez  ‹lçeye ba¤l› Girve-
lek fielalesi gezilip, yöresel yemekler yenilmesinin ar-
d›ndan,fiube binas›nda, fiube Yönetici ve ‹flyeri Tem-
silcileriyle sohbet toplant›s› düzenlendi.

Erzincan fiube faaliyet alan› iflyeri gezisi Erzincan
Tar›m ‹l Müdür Yard›mc›s›n› makam›nda ziyaret, da-
ha sonra ‹l Müdürlü¤ü ve ‹l Kontrol Lab. Müdürlü-
¤ü iflyerinde çal›flan üyelerle ö¤len yeme¤i ve müflte-
rek toplant› ile sona erdi.

TARIM-‹fi Genel Baflkan› Bedrettin Kaykaç, Ge-
nel Mali Sekreter Ziya Elmas ile Genel E¤itim ve
Araflt›rma Sekreteri Mustafa Çardakc› 28-30 Eylül
2004 tarihlerinde Amasya fiube faaliyet alan›nda bu-
lunan Sivas, Tokat, Amasya ve Çorum ‹llerindeki ifl-
yerlerini ziyaret etti.

fiube Baflkan› Hüseyin Karga ile birlikte gerçekle-
flen iflyeri gezilerine 28 Eylül 2004 Sal› günü Sivas
Tar›m ‹l Müdürlü¤ü iflyeri ile baflland›. ‹lk olarak ‹l
Müdürü Özkan Kayacan’› ziyaret eden Yöneticeler,
daha sonra üyelerle bir araya geldiler. 

Saat 11.00’de Ulafl Tar›m ‹flletmesi Müdürlü-
¤ü’ne geçen Yöneticiler, burada da ‹flletme Müdürü
Cevat Genç ile görüfltükten sonra, ö¤le yeme¤inde
üyelerle birlikte yemek yiyerek bir toplant› yapt›lar. 

Ayn› gün Tokat’a geçen Yöneticiler, Tar›m ‹l Müdür-
lü¤ü iflyerinde haz›r bulunan üyelerle bir araya geldi.

29 Eylül 2004 Çarflamba günü Amasya’da sabah
08.30’da Tar›m ‹l Müdür Muavini Rumi fiengör’ü zi-
yaretle bafllayan iflyeri gezisi, ayn› gün saat 11.00’de
Gökhöyük Tar›m ‹flletmesi Müdürlü¤ü’nü ziyaret ile
sürdü. Burada da ‹flletme Müdürü Ahmet Uzun ile gö-
rüflmenin ard›ndan, üyelerle birlikte ö¤len yeme¤i ye-
nilerek, bir toplant› gerçeklefltirildi.

30 Eylül 2004 Perflembe günü Çorum’a geçen yö-
neticiler, Tar›m ‹l Müdürlü¤ü iflyerini ziyaret ederek,
Mali ‹fller fiube Müdürü Ali Yi¤it ile görüflmenin ard›n-
dan, üyelerle bir araya geldiler. Toplant›n›n ard›ndan
ise üyelerle birlikte ö¤le yeme¤i yiyerek ayr›ld›lar.

Bursa fiube Baflkan› fiaban Tu¤’un k›z›n›n dü¤ün
törenine kat›lmak üzere 02 Ekim 2004 Sal› günü Bur-
sa’ya giden TARIM-‹fi Genel Baflkan› Bedrettin Kay-
kaç, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri; Genel
Sekreter ‹. Sabri Keskin, Genel Mali Sekreter Ziya
Elmas, Genel Teflkilatland›rma Sekreteri Mustafa
Demir, Genel E¤itim ve Araflt›rma Sekreteri Mustafa
Çardakc› ile Bursa fiube Baflkan› fiaban Tu¤ ve çok
say›da TARIM-‹fi fiube Baflkan› ayn› gün saat
12.00’de Karacabey Tar›m ‹flletmesi Müdürlü¤ü ifl-
yerini ziyaret edip, burada bulunan üyelerle bir toplan-
t› yapt›lar. Ayn› gün akflam da, yine dü¤ün için gelen
Çanakkale/Kumkale Tar›m ‹flletmesi Müdürlü¤ü ifl-
yeri çal›flanlar› üyelerle bir sohbet toplant›s› yap›ld›.

AMASYA fiUBEAMASYA fiUBE

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

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

TARIM-‹fi YÖNET‹C‹LER‹ TEfiK‹LATI GEZD‹

TARIM-‹fi Genel Baflkan› Bedrettin Kaykaç, Genel Mali
Sekreter Ziya Elmas ile Genel E¤itim ve Araflt›rma Sekreteri
Mustafa Çardakc› 14-16 Eylül 2004 tarihlerinde Diyarbak›r
fiube faaliyet alan›nda bulunan Diyarbak›r, Batman, Siirt,
fi›rnak ve Mardin ‹llerindeki iflyerlerini ziyaret etti.

fiube Baflkan› Nevaf Uçar ile birlikte gerçekleflen iflyeri ge-
zilerine 14 Eylül 2004 Sal› günü Diyarbak›r’dan baflland› ve
s›ras›yla; ‹l Kontrol Laboratuar› Müdürlü¤ü, Zirai Mücadele
Araflt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü, Tar›m ‹l Müdürlü¤ü ve
Güneydo¤u Tar›msal Araflt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü ifl-
yerleri ziyaret edildi.

‹flyeri gezisinin ikinci günü, Batman Tar›m ‹l Müdürlü¤ü,
Siirt Tar›m ‹l Müdürlü¤ü ve fi›rnak Tar›m ‹l Müdürlü¤ü ifl-
yerleri ziyaret eden Yöneticiler, akflam Mardin’e geçtiler.

Mardin Akarsu Belediye Baflkan› Zeyni Aydeniz taraf›n-
dan TARIM-‹fi Genel Baflkan› Bedrettin Kaykaç ve Merkez
Yönetim Kurulu Üyeleri onuruna, akflam yeme¤i verildi. 

Ertesi günü ilk olarak Mardin Valisi Temel Çoçaklar ma-
kam›nda ziyaret edildi.Daha sonra Mardin Tar›m ‹l Müdürlü-
¤ü’ne geçen Yöneticiler, üyelerle bir toplant› yapt›.

fiube Baflkan› Uçar, iflyeri gezilerinin çok olumlu geçti¤ini
belirterek, TARIM-‹fi tarihinde ilk defa bir Genel Baflkan ile be-
raberinde merkez yöneticilerinin bölgeyi ziyaret etmelerinin,
bütün üyeleri sevince bo¤du¤unu bildirdi.

TARIM-‹fi Genel Baflkan› Bedrettin Kaykaç, Genel Mali
Sekreter Ziya Elmas ile Genel E¤itim ve Araflt›rma Sekreteri
Mustafa Çardakc› 17-19 Eylül 2004 tarihlerinde Ceylanp›nar
fiube faaliyet alan›nda bulunan iflyerlerini ziyaret etti.

fiube Baflkan› Hasan Ergün ile birlikte gerçekleflen iflyeri
gezilerine 17 Eylül 2004 Cuma günü Ceylanp›nar Tar›m ‹fllet-
mesi Müdürlü¤ü Beyazkule ‹flletme Amirli¤i iflyeri ile bafl-
land›. Yemekhanede üyelerle bir araya gelen TARIM-‹fi Genel
Baflkan› ve Merkez Yöneticileri, daha sonra ‹flletme Müdürü
Davut Akdeniz’i ziyaret ettiler. 

Ertesi gün sabah 07.00’de Merkez iflletme Amirli¤i Ye-
mekhanesi’nde, üyelerle birlikte olan Yöneticiler, ayn› gün Gü-
müflsuyu ‹flletme Amirli¤i iflyerine geçtiler. Burada da, ‹fllet-
me Amiri’ni ziyaretin ard›ndan, üyelerle birlikte yemek yiyerek,
bir toplant› gerçeklefltirildi. Ö¤lenden sonra  Gökçay›r Sulu Zi-
raat ‹flletmesi ziyaret edildi. Akflam saatlerinde bu iflletmede
bulunan üyeleri bir araya getiren Yöneticiler, ayn› gün akflam
iflyerinden ayr›ld›lar.

TARIM-‹fi Genel Baflkan› Bedrettin Kaykaç, Genel Mali
Sekreter Ziya Elmas ile Genel E¤itim ve Araflt›rma Sekreteri
Mustafa Çardakc› 20-22 Eylül 2004 tarihlerinde Mufl fiube fa-
aliyet alan›nda bulunan Mufl, Van, Hakkari, I¤d›r ‹l’lerindeki
iflyerlerini ziyaret etti.

fiube Baflkan› Beflir Ifl›k ile birlikte gerçekleflen iflyeri ge-
zilerine 20 Eylül 2004 Pazartesi günü Mufl Tar›m ‹l Müdürlü-
¤ü iflyeri ile baflland›. ‹lk olarak ‹l Müdürü Abdurrahim Özas-
lan’› ziyaret eden Yöneticeler, daha sonra üyelerle bir araya
geldiler. Saat 10.00’da El Sanatlar› Müdürlü¤ü’ne geçen Yö-
neticiler, burada da iflyeri Müdürü Lütfü Ifl›k ile görüfltükten
sonra üyelerle bir toplant› yapt›lar. Alpaslan Tar›m ‹flletmesi
Müdürlü¤ü iflyerinde de, Müdür Cuma Gürdal ve Müdür Mu-
avini Sinan Koca ziyaret edildi ve üyelerle beraber ö¤len ye-
me¤i yenilerek, bir toplant› gerçeklefltirildi. 

Ayn› gün Bitlis’e geçen Yöneticiler, Bitlis Tar›m ‹l Müdürü
Hidayet Aktafl’› ziyaret edip, üyelerle bir toplant› yaparak,
Van’a geçtiler.

21 Eylül 2004 Sal› günü sabah Van Tar›m ‹l Müdür Muavi-
ni Dr. Adnan Yaviç’i ziyaretle bafllayan iflyeri gezisi, Van Zi-
raat Okulu, daha sonra da Hakkari’ye geçilerek, Hakkari Ta-
r›m ‹l Müdür Muavini fievket Kurt’u ziyaret ve üyelerle yap›-
lan toplant›larla tamamland›.

Çarflamba günü I¤d›r’a geçen TARIM-‹fi Yöneticileri, Ta-
r›m ‹l Müdürü Mehmet K›skaç’› ziyaret ederek, üyelerle bir
araya geldiler. Kaz›m Karabekir Tar›m ‹flletmesi iflyerinde
de, Müdür Vekili ‹smail Aklan ile görüflen Yöneticiler, ö¤le ye-
me¤ini üyelerle birlikte yedikten sonra bir toplant› yaparak,
Kars’a geçtiler.

Mufl fiube faaliyet alan› iflyeri gezisi Kars Tar›m ‹l Müdür-
lü¤ü ziyareti ve üyelerle yap›lan toplant› ile tamamland›.

TARIM-‹fi Genel Baflkan› Bedrettin Kaykaç ve Genel Ma-

li Sekreter Ziya Elmas 22-27 Eylül 2004 tarihlerinde Erzincan
fiube faaliyet alan›nda bulunan Kars, Ardahan, Erzurum,
Bayburt, Gümüflhane ve Erzincan ‹llerindeki iflyerlerini ziya-
ret etti.

fiube Baflkan› Bekir fievki Y›lmaz ile birlikte gerçekleflen ifl-
yeri gezilerine 22 Eylül 2004 Çarflamba günü Kars’dan bafllan-
d›. Kars Tar›m ‹l Müdürlü¤ü iflyerine gelen Yöneticiler, ‹l Mü-
dürünü ziyaretin ard›ndan, ‹l Müdürlü¤ü ve ‹l Kontrol Lab. Mü-
dürlü¤ü iflyerlerindeki üyelerle müflterek toplant› yapt›lar.
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Kamu Yönetiminin Temel ‹lkeleri ve Yeniden Yap›lan-
d›r›lmas› Hakk›nda Kanun’un (5227 say›l› Kanun) baz›
maddelerinin Cumhurbaflkan› Say›n Ahmet Necdet Se-
zer taraf›ndan yeniden görüflülmek üzere Meclis’e iade
edilmesinin ard›ndan, AKP hükümeti bu yasay› bütünüy-
le tekrar gündeme almak yerine parça parça yasalaflt›r-
ma yolunu seçti. 21 Ekim 2004 günü Meclis’e gönderilen
Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün kapat›lmas›na ilifl-
kin yasa tasar›s› bu yönde at›lan ilk ad›m oldu. 5227 sa-
y›l› yasan›n Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün kald›r›l-
mas›n› düzenleyen Geçici 2. maddesi Cumhurbaflka-
n›’n›n yeniden görüflülmesini istedi¤i maddeler aras›nda
yer almam›flt›. 

5227 say›l› yasadaki düzenlemeyi aynen getiren ta-
sar›, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün kald›r›lmas›n›,
görev ve yetkilerinin ‹stanbul ve Kocaeli illerinde büyük-
flehir belediyelerine, di¤er illerde il özel idarelerine devre-
dilmesini öngörmektedir. Taflra teflkilat›n›n bütün araç,
gereç, bina, ödenek ve personeli de yine ayn› flekilde
devredilirken, merkez teflkilat› ile ulusal veya bölgesel
düzeyde faaliyet gösteren araflt›rma enstitüleri ve Tar›m-
sal Hidroloji Araflt›rma ve E¤itim Merkezi Müdürlü¤ü, Ta-
r›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›’na aktar›lmaktad›r. Tasar› ya-
salafl›rsa, devir ifllemlerinin 1 y›l içinde tamamlanmas›
gerekecektir.

Bugün Köy Hizmetleri için Meclis’e sunulan tasar›y›,
yar›n tek tek baz› Bakanl›klar›n taflra teflkilatlar›n›n dev-
riyle ilgili tasar›lar izleyebilir. Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›
taflra teflkilat› (ulusal ve bölgesel düzeyde faaliyet göste-
ren araflt›rma enstitüleri ve laboratuvarlar hariç) da bu
tehlikeyle karfl› karfl›yad›r. 

Asl›nda Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› taflra teflkilat›n›n
baz› birimlerini kapatma ve kiralama çal›flmas› bir süredir
devam etmektedir. 18 May›s 2002 tarihli Resmi Gaze-
te’de yay›mlanan “Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›na tahsis-
li olan baz› yerler ile Hazineye ait tar›m arazilerinin müte-
flebbislere tahsisinde ve de¤erlendirilmesinde uygulana-
cak esas ve usullere iliflkin tebli¤” çerçevesinde yürütü-
len özel sektöre kiralama ifllemlerinde arzu edilen h›za
ulafl›lamam›fl olsa gerek ki, 25 Eylül 2003 ve 28 fiubat
2004 tarihlerinde tebli¤de yap›lan de¤ifliklikle, tar›m ara-
zilerinin kiralanmas› önemli ölçüde kolaylaflt›r›ld›.

25 Eylül 2003 tarihli tebli¤ ile, tafl›nmaz mal›n harca
esas de¤erinin % 2’si olarak belirlenmifl olan ön izin be-
deli, en az % 0,5 (bindebefl)’e düflürüldü; proje maliyet
bedelinin en az % 2’si olan kira bedeli ise en az % 0,25
(binde yirmibefl)’e indirildi. 28 fiubat 2004 tarihli tebli¤ ile,
kiralamaya konu tafl›nmaz mal›n üzerinde gerçeklefltiri-
len tesis iflletmeye geçtikten sonra elde edece¤i y›ll›k
toplam has›lattan Hazine’ye ödenmesi gereken pay %2-
%4’ten % 1’e; irtifak hakk›na konu olan tafl›nmaz için ön-
görülen ödeme %1-%3’ten % 1’e; kalk›nmada öncelikli
yörelerde kiralanan ya da irtifak hakk› tesis edilen yerler-
de ise % 0,5’e düflürüldü. Ayn› tebli¤ ile, tar›m arazilerini
kiralayanlar›n, iflletme has›lat›ndan Hazine’ye ödeyecek-
leri pay›n % 20’sine kadar olan bir bölümünü o yöredeki
tar›m teflkilat›n›n döner sermaye iflletmesine hizmet (de-
netim, gelifltirme, e¤itim, gözetim hizmetleri) bedeli ola-
rak ödemesi zorunlulu¤u da kald›r›ld›.

Kiralama koflullar›n›n hafifletilmesinin ard›ndan, daha
önce birbiri ard› s›ra Bakanlar Kurulu kararlar›yla kapat›-
lan Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› Üretme ‹stasyonlar› özel
kiflilere ve flirketlere kiralanmaya baflland›. 37 Üretme ‹s-
tasyonunun 31’i kapat›ld›. Kapat›lanlar›n 12’si kiraland›;
7’sinin kiralanma ifllemleri ise son aflamadad›r.

Üretme ‹stasyonlar›nda yaflanan süreç flimdi de
Araflt›rma Enstitüleri’nde bafllad›. Baz› Araflt›rma Ensti-
tüleri birlefltirilirken, baz›lar› Bakanlar Kurulu karar›yla
kapat›lmaktad›r. Bu kapatmalar›n nereye kadar gidece¤i-
nin yan›t›n› Tar›m ve Köyiflleri Bakan› vermektedir. Ba-
kan, Isparta Milletvekili Mevlüt Coflkuner’in yaz›l› soru
önergesine verdi¤i yan›tta, flöyle demektedir: “Kamu Yö-
netimi Temel Yasa Tasar›s› kapsam›nda, Tar›msal Arafl-
t›rmalar Genel Müdürlü¤ü bünyesinde araflt›rmalar›n ye-
niden yap›land›r›lmas› ile ilgili baz› çal›flmalar sürdürül-
mektedir. Bu yap›lanma ile flu anda 52 adet olan enstitü
say›s›n›n 10’a düflürülmesi öngörülmektedir. Bu ba¤lam-
da altyap›s› yetersiz, ifllevini kaybetmifl enstitüler kapat›-
lacak ya da özel idarelere devredilecek veya baflka ens-
titülerle iliflkilendirilerek ifllevsel hale getirilecektir.”

Üretme ‹stasyonlar›n›n kapat›lmas›nda, özel sektörün
art›k bu ifli daha iyi yapt›¤›, Devletin önderlik görevinin
sona erdi¤i, kamuda iflçilik maliyetleri yüksek oldu¤un-
dan özel sektörün daha ucuza üretim yapt›¤› gibi gerek-
çeler ileri sürülmektedir. Bu gerekçeleri hakl› ve kabul
edilebilir saymak mümkün de¤ildir.

Canan KOÇ
Genel Baflkan Dan›flman›

KAMU YÖNET‹M‹ REFORMUNDA
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TARIM-‹fi Genel Baflkan› Bedrettin
Kaykaç,Genel E¤itim ve Araflt›rma Sekre-
teri Mustafa Çardakc›ile 04-05 Ekim 2004
tarihlerinde Antalya fiubefaaliyet alan›n-
da bulunan Antalya, Isparta veBurdur
‹llerindeki iflyerlerini ziyaret etti.

fiube Baflkan› Mehmet Çelimliile bir-
likte gerçekleflen iflyeri gezilerine 04 Ekim
2004 Perflembe günü Antalya’dan bafllan-
d›ve s›ras›yla; Boztepe Tar›m ‹flletmesi
Müdürlü¤ü, Kepez Su Ürünleri Müdürlü-
¤ü, Bat› Akdeniz Tar›msal Araflt›rma
Enstitüsü Müdürlü¤ü iflyerleri ziyaret
edildi.

05 Ekim Cuma, Antalya fiube faaliyet
alan› iflyeri gezisinin ikinci günü ise; Antal-
ya Tar›m ‹l Müdürlü¤ü, Isparta Tar›m ‹l
Müdürlü¤ü ve Burdur Tar›m ‹l Müdürlü-
¤üiflyerlerini ziyaret eden Yöneticiler, gezi-
lerinde iflyeri müdürleri ile görüflüp, üyeler-
le toplant›lar yapt›lar. 

TARIM-‹fi Genel Sekreteri ‹. Sabri Kes-
kinve Genel Mali Sekreter Ziya Elmas,
04-07 Ekim 2004 tarihlerinde ‹zmir fiube
faaliyet alan›nda bulunan ‹zmir, Manisa,
Ayd›nve Denizli‹llerindeki iflyerlerini ziya-
ret etti.

‹zmir fiube Baflkan› Mehmet Gökkaya
ile birlikte gerçekleflen iflyeri gezisi, Mani-
sa’dan bafllad›. Manisa Tar›m ‹l Müdürlü-
¤ü, Beydere Tohum Sertifikasyon Test
Müdürlü¤ü,Ba¤c›l›k Araflt›rma Enstitü-
sü Müdürlü¤üve Tavuk Hastal›klar›
Araflt›rma, Afl› Üretme Enstitüsü Müdür-
lü¤üiflyerleri ziyaret edilerek iflyeri Müdür-
leri ile görüflüldü, üyelerle toplant›lar dü-
zenlendi.

Gezinin ikinci günü, ‹zmir’deki iflyerlerini
ziyaret eden TARIM-‹fi Yöneticileri, ‹zmir
Tar›m ‹l Müdürlü¤ü, Zeytincilik Araflt›rma
Enstitüsü Müdürlü¤ü,‹l Kontrol Labora-
tuar› Müdürlü¤ü’nde çal›flan üyelerle, ‹z-
mir Tar›m ‹l Müdürlü¤ü Toplant› Salo-
nu’nda bir araya geldiler. Daha sonra Zirai
Mücadele Araflt›rma Enstitüsü Müdürlü-
¤üve Veteriner Kontrol Araflt›rma Ensti-
tüsü Müdürlü¤üiflyerleri ziyaret edilerek,
üyelerle görüflmeler gerçeklefltirildi. ‹zmir ifl-
yerlerinde yap›lan iflyeri ziyaretlerine, fiube
Yönetim Kurulu Üyeleride ifltirak etti.

06 Ekim 2004 Çarflamba günü, Ayd›n
Tar›m ‹l Müdürlü¤ü, Erbeyli ‹ncir Arafl-
t›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü, Nazilli Pa-
muk Araflt›rma Enstitüsü Müdürlü¤üve
Denizli Tar›m ‹l Müdürlü¤ü‹flyerleri ziya-
ret edildi.

TARIM-‹fi Genel Sekreteri ‹. Sabri Kes-
kinve Genel Mali Sekreter Ziya Elmas,
07-08 Ekim 2004 tarihlerinde Dalaman fiu-
be faaliyet alan›nda bulunan iflyerlerini zi-
yaret etti.

Dalaman fiube Baflkan› fiükrü Elmas
ile birlikte gerçekleflen iflyeri gezisi; Dala-
man Tar›m ‹flletmesi Müdürlü¤ü, Mu¤la
Tar›m ‹l Müdürlü¤ü,Dalko Dalyan Su
Ürünleri Kooperatifive ‹lçe Tar›m Müdür-
lükleri iflyerleri ziyaret edilerek gerçekleflti.
Ziyaretlerde iflyeri Müdürleri ile görüflüldü
ve üyelerle toplant›lar düzenlendi.

ANTALYA fiUBE ANTALYA fiUBE

‹ZM‹R fiUBE ‹ZM‹R fiUBE

DALAMAN fiUBE DALAMAN fiUBE

TÜRK-‹fi Baflkanlar Kurulu, 21
Ekim 2004 Perflembe günü Konfede-
rasyon Genel Merkezi’nde Ola¤anüstü
topland›. Baflkanlar Kurulu, Bakanlar
Kurulu’nun 18 Ekim 2004 günü yapt›¤›
toplant›da, Sosyal Sigortalar Kurumu
sa¤l›k tesislerinin, bedeli karfl›l›¤›nda
Sa¤l›k Bakanl›¤›na devredilmesine ilifl-
kin haz›rlanan ve imzaya aç›lan yasa
tasar›s› ile Köy Hizmetleri Genel Mü-
dürlü¤ü’nün kapat›lmas› konular›n›
de¤erlendirdi.

Baflkanlar Kurulu toplant›s›n› bir

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

TÜRK-‹fi BAfiKANLAR KURULU OLA⁄ANÜSTÜ TOPLANDI TÜRK-‹fi BAfiKANLAR KURULU OLA⁄ANÜSTÜ TOPLANDI

TÜRK-‹fi EYLEM KARARI ALDI TÜRK-‹fi Baflkanlar Kurulu, öncelikle Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, Adana ve Bursa’da kit-
lesel eylemler yap›lmas›, hastanelere sahip ç›k›lmas› karar› ald›.

Hükümetin bu uyar› eylemlerine ra¤men, tasar›lar› geri çekmemesi halinde, üretim-
den gelen gücü kullanmak da dahil olmak üzere, her türlü eylemi gündemine alacak.

“Baflkanlar Kurulumuz, bu tasar› ile iflçinin ve iflçi ad›na iflverenin ödedi-
¤i primler ile oluflan, özel mülk niteli¤indeki hastanelerin Anayasam›z›n çer-
çeveledi¤i hukuk anlay›fl›na ayk›r› olarak Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devredilmek is-
tendi¤ini savunmaktad›r.

Baflkanlar Kurumuz, mülkiyet hakk› iflçi ve iflverenlere ait olan Kurum te-
sislerinin SSK’n›n kurulufl kanununa ayk›r› olarak Hükümetin yetkisini aflan
bir tasarrufla devrini kabul etmemektedir.

Üçlü yap› d›fllanarak, kurumun asli sahipleri sosyal taraflar sürecin d›fl›n-
da tutularak toplumun tüm kesimlerinin tepkisini alan sosyal güvenlik reform
paketinin içinden yaln›zca sigorta hastanelerinin devri ele al›narak as›l yap›l-
mak istenenin taraflardan gizlendi¤ini savunan Baflkanlar Kurulumuz, IMF ile
yap›lacak yeni stand-by anlaflmas›n›n önkoflulu olarak dayat›lan bu ifllemin
haks›z ve hukuksuz oldu¤unu kamuoyuna aç›klamaktad›r.

Bu devrin ard›ndan SSK hastanelerinin verimli, karl› iflletilip iflletilmedi¤i
tart›flmas› bafllat›l›p özellefltirilmeleri gündeme gelecektir. Hastanelerin önce
devri ard›ndan da özellefltirilmesi de çal›flanlar›n ve emeklilerin sa¤l›k hizmet-
lerinden yararlanma hakk›n› tahrip edecektir.

Baflkanlar Kurulumuz, ayn› Bakanlar Kurulu toplant›s›nda al›nan bir bafl-
ka karar sonucu olan, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün kapat›larak kuru-
mun taflra teflkilat›n›n il özel idarelerine devri konusunu da ele alm›flt›r.

Köy hizmetleri gibi, köylüye hizmet götüren dev bir kuruluflu, kaynaklar›
son derece s›n›rl› olan il özel idarelerine devretmek bu kuruluflun hizmetleri-
ni fiilen yok etme anlam›na gelmektedir. Köye ve köylüye götürülecek altya-
p› hizmetlerini yerel siyasetçilerin, yerel güç odaklar›n›n inisiyatifine terk et-
mek, ülkemizde onar›lmas› güç bir tahribata neden olacakt›r.

Baflkanlar Kurulumuz, SSK hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devri ve
Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün kapat›lma kararlar›na karfl› mücadele-
mizin etkin olarak sürdürülmesi karar› alm›flt›r.

Baflkanlar Kurulumuz, konunun di¤er muhataplar›ndan oluflan Emek
Platformu’nun da toplant›ya ça¤r›lmas›n› ve ortak mücadele y›llar›n›n belir-
lenmesini kararlaflt›rm›flt›r.

TÜRK-‹fi Baflkanlar Kurulu öncelikle Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, Adana ve
Bursa’da kitlesel eylemler yap›lmas›, hastanelere sahip ç›k›lmas› karar› al›n-
m›flt›r.

Hükümetin bu uyar› eylemlerine ra¤men tavr›n› sürdürmesi ve tasar›lar›
geri çekmemesi halinde Baflkanlar Kurulumuz yeniden toplanacak ve üretim-
den gelen gücümüzü kullanmak da dahil olmak üzere, her türlü eylemi gün-
demine alacakt›r.”

BAfiKANLAR KURULU SONUÇ B‹LD‹R‹S‹

Türkiye Çimse-ifl Sendikas› Ola¤anüstü Genel
Kurulu 2-3 Ekim 2004 günlerinde Ankara’da yap›l-
d›. Genel Baflkan Tamer Eralan’›n vefat›n›n ard›n-
dan yap›lan Genel Kurulda Divan Baflkanl›¤›na
Ayhan Zeybekli, Baflkan Vekilliklerine Kaz›m Be-
lekve Mehmet Sayan, Katip üyeliklere de, Fehim
Kosaçile Sadi K›z›ltaflseçildiler.

Genel Kurul sonunda yap›lan seçimlerde
Türkiye Çimse-‹fl Sendikas› Genel Baflkanl›¤›na
Ramazan fiafakgetirildi.

Yap›lan seçimler sonucunda yeni Genel Yöne-
tim Kurulu afla¤›daki gibi olufltu:

Ç‹MSE GENEL YÖNET‹M KURULU
Genel Baflkan: Ramazan fiAFAK
Genel Sekreter: Yusuf ÇIRAK
Genel Mali Sekreter: Halik ALANBAY
Genel E¤t. Sekreteri: Metin BOZKURT
Genel Teflk. Sekreteri: Ramadan ÖZTÜRK

Ç‹MSE-‹fi SEND‹KASI OLA⁄ANÜSTÜ
GENEL KURULU YAPILDI

Ba¤c› Su Ürünleri ve Enerji Üretimi Sanayi ve
Ticaret Anonim fiirketi’nin, Köyce¤iz Beyobas›
Alabal›k Üretim Tesisi’nde çal›flan TARIM-‹fi
Sendikas›üyesi olan yaklafl›k 75 iflçinin iflten ç›-
kar›lmas› sonras›, Köyce¤iz ‹fl Mahkemesi’nde,
2001 y›l› içerisinde iflveren taraf›ndan ödenme-
yen alacaklar›n›n tahsil edilmesi için dava aç›ld›. 

Ancak, bu iflçilerden bir k›sm› davalar›ndan fe-
ragat etti. Geriye kalan 33 üyenin gasp edilen hak-
lar›n› koruma mücadelesi önce ilk davalar ve son-
ra ek davalarla sürdürüldü. Davalar kazan›ld› ve
kararlar kesinleflti.

Bu kararlar ‹cra marifetiyle iflleme konuldu ve
uzun u¤rafllardan sonra, borçlu flirketin TEDAfi
müessesesindeki alacaklar›n›n haczi yoluyla, tah-
sil olundu.

33 üyenin tahsil olunan alacaklar›, Ekim ay›
içerisinde bölgede teflkilat gezisi yapmakta olan
TARIM-‹fiGenel Sekreteri ‹. Sabri Keskin, Genel
Mali Sekreter Ziya Elmasve Dalaman fiube Bafl-
kan› fiükrü Elmas’›n haz›r bulundu¤u toplant›da,
hak sahiplerine Hukuk Müflaviri Av. Ahmet Vefa
Güntürküntaraf›ndan da¤›t›ld›.

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

Köyce¤iz Beyobas› Alabal›k Üretim Tesisi’nde haks›zl›¤a
u¤rayan iflçiler, TARIM-‹fi’in sahip ç›kmas›yla, iflverenin
ödemedi¤i alacaklar›n› icra yoluyla tahsil etti.

✔✔

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

Mehmet KAYA
02.08.2004 tarihinde geçirmifl oldu¤u elim bir trafik kazas› sonucu Hakk’›n rah-

metine kavufltu.

9. Çal›flma Meclisi, 15-16 Eylül
2004 tarihlerinde “‹stihdam›n Artt›r›l-
mas›”, “Kay›td›fl› ‹flçili¤in Önlenme-
si” ve “K›dem Tazminat› Fonu” gün-
dem maddeleriyle Ankara’da topland›.

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan›
Murat Baflesgio¤lu’nun baflkanl›¤›nda
toplanan Çal›flma Meclisi’ne, T‹SK,
TÜRK-‹fi, HAK-‹fi, Kamu Görevlileri
Konfederasyonlar› Baflkan ve Yönetici-
leri, TOBB, TESK, TÜS‹AD, MÜS‹AD,
T‹M, TYD, ASO, ATO, ‹SO, ‹TO temsil-
cileri, Bakanl›klardan yetkililer, DPT,
Türkiye ‹fl Kurumu, Sosyal Güvenlik
Kurumu temsilcileri ile üniversite ö¤re-
tim üyeleri ifltirak etti.

D‹SK, örgütlenme ve toplu pazarl›k
hakk›, grev hakk› konular› gündeme
al›nmadan K›dem Tazminat› Fonu Ya-
sa Tasla¤›’n›n görüflülmesini kabul
edemeyecekleri gerekçesiyle Çal›flma
Meclisi’ne kat›lmad›.

Toplant›n›n aç›l›fl›nda konuflan Ça-
l›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Murat
Baflesgio¤lu, ülkemizde sosyal taraflar
aras›nda kurumsallaflmaya do¤ru giden
sosyal diyalog için Çal›flma Meclisi’nin
önemli bir platform oldu¤unu ve bugüne
kadar 8 kez toplanan Çal›flma Mecli-
si’nin çal›flma hayat›n›n gündemindeki
önemli konular› ele ald›¤›n› belirtti.

Aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan, Ba-
kan Dan›flmanlar› Dr. M. Cem Toker
ve Mehmet Tekinarslan taraf›ndan
Bakanl›kça gündem konular›na iliflkin

olarak haz›rlanan “Türkiye’de ‹flsizli-
¤in Önlenmesi ve ‹stihdam›n Art›r›l-
mas›” ve “Kay›td›fl› ‹stihdam ve Ya-
banc› Kaçak ‹flçi ‹stihdam›” bafll›kl›
raporlar›n sunumu yap›ld›.

K›dem Tazminat› Fonu Kanun Tas-
la¤› hakk›nda da Prof. Dr. Metin Kutal
taraf›ndan aç›klamalarda bulunuldu.

Daha sonra gündem maddeleri ile il-
gili görüflmelere geçildi.

TÜRK-‹fi Genel Baflkan› Salih K›-
l›ç, toplant›da yapt›¤› konuflmada, ifl-
sizli¤in; yoksullu¤un ve gelir da¤›l›m›n-
daki adaletsizli¤in temel sebeplerinden
birisi oldu¤unu; iflsizli¤in azalt›lmas›nda
en etkili çözümün; ekonominin büyüme-
si, yeni yat›r›mlar›n yap›lmas› ve ifl
alanlar›n›n aç›lmas› oldu¤unu; siyasal
iktidar›n öncelikli hedefinin istihdam› ar-
t›r›c› ve iflsizli¤i önleyici politikalar olma-
s› gerekti¤ini; iflsizli¤in azalt›lmas› so-
rumlulu¤unun sadece özel sektöre b›ra-
k›lamayaca¤›n›; kay›td›fl› istihdam›n
yayg›nlaflt›¤›n› ve kay›td›fl› çal›flanlar›n
sendikal haklardan mahrum kald›¤›n›
söyledi.

K›l›ç, k›dem tazminat› fonu ile ilgili
olarak TÜRK-‹fi’in kazan›lm›fl haklarda
kayba yol açmayacak ve k›dem tazmi-
nat› hakk›n› garanti alt›na alacak düzen-
lemeleri tart›flabilece¤ini; Fon Tasla¤›n-
da yer alan sak›ncalar› giderecek ve tam
güvence sa¤layacak düzenlemeler yap›-
l›ncaya kadar bu hakk›n özüne dokunul-
mas›na karfl› ç›k›laca¤›n› ifade etti.
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Av. Ahmet Vefa GÜNTÜRKÜN
Tar›m-‹fl Sendikas› Hukuk Müflaviri

HUKUK

▲

YARGITAY 9. DA‹RES‹
ESAS NO : 2003/18733
KARAR NO : 2003/18729
TAR‹H : 06.11.2003

DAVA : Davac›, ifle iadesine ka-
rar verilmesini istemifltir.

Yerel Mahkeme, iste¤i k›smen
hüküm alt›na alm›flt›r.

Hüküm duruflmal› olarak süresi içerisinde daval› avukat› taraf›ndan temyiz edilmifl
ise de; iflin mahiyeti itibar›yla duruflma isteminin reddine, incelemenin evrak üzerinde
yap›lmas›na karar verildikten sonra dosya incelendi, gere¤i konuflulup düflünüldü:

KARAR : Davac› ifl sözleflmesinin geçerli  bir sebep bulunmadan feshedildi¤ini
ileri sürerek feshin geçersizli¤ine, ifle iadesine, ifle bafllat›lmamas› halinde bir y›ll›k üc-
reti tutar›nda tazminat belirlenmesine ve dört ayl›k ücretin hüküm alt›na al›nmas›n› is-
temifltir.

Daval› iflveren ifl sözleflmesinin geçerli sebeple feshedildi¤ini ileri sürerek davan›n
reddine karar verilmesini talep etmifltir.

Mahkemece, feshin geçersizli¤ine, davac›n›n ifle iadesine, yasal sürede baflvur-
mas›na ra¤men ifle bafllat›lmamas› halinde ödenmesi gereken tazminat miktar›n›n se-
kiz ayl›k brüt ücreti tutar› olan 26.820.000.000.TL. olarak belirlenmesine ve dört ayl›k
ücret alaca¤›n›n 3.410.000.000.TL. olarak belirlenip, taleple ba¤l› kal›narak
10.000.000.000.TL’nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile tahsiline karar verilmifl-
tir.

Mahkemece verilen feshin geçersizli¤ine ve davac›n›n ifle iadesine iliflkin karar
dosya içeri¤ine, usul ve yasaya uygun bulunmufltur. Ancak;

1475 Say›l› Kanun’un 4773 Say›l› Kanun’la de¤iflik 13/D maddesinde tazminat›n
alt ve üst s›n›rlar› gösterilmifltir. Davac›n›n k›demi 4 y›l 6 ay 12 gündür. Buna göre ge-
rekçe dahi gösterilmeden tazminat›n alt s›n›rdan ayr›larak 8 ay olarak belirlenmesi
fazlad›r.

Tazminat miktar› belirlenirken davac›n›n brüt ücreti üzerinden hesaplama yap›lma-
l›; ikramiye ve di¤er haklar dikkate al›nmamal›d›r.

Öte yandan en çok 4 ayl›k ücret alaca¤› iflçinin iflverence ifle bafllat›lmas› halinde
muaccel olaca¤›ndan faiz bafllang›c› da bu tarih olmal›d›r. Yazl› flekilde ücret alaca¤›-
na dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesi de hatal›d›r.

Aç›klanan nedenlerle, karar›n bu yönlerden bozularak ortadan kald›r›lmas›na ve
1475 Say›l› ‹fl Kanunu’nun 13/C maddesinin son cümlesi gere¤ince afla¤›daki flekilde
dairemizce karar vermek gerekmifltir. 

SONUÇ : Yukar›da gösterilen nedenlerle;
1. Kartal 1. ‹fl Mahkemesinin 01.10.2003 gün ve 2003/277-398 Esas, Karar say›l›

karar›n›n bozularak ortadan kald›r›lmas›na,
2. ‹flverence yap›lan feshin geçersizli¤ine ve davac›n›n ifle iadesine,
3. Davac›n›n yasal sürede baflvurmas›na ra¤men, iflverenin süresi içinde ifle bafl-

latmamas› halinde ödenmesi gereken tazminat miktar›n›n iflçinin alt› ayl›k ücreti ola-
rak belirlenmesine;

4. Davac›n›n ifle iade için iflverene süresi içinde müracaat› halinde hak kazan›la-
cak olan ve karar›n kesinleflmesine kadar en çok dört aya kadar ücretinin ve di¤er
haklar›n›n daval›dan al›narak davac›ya ödenmesine,

5. Dava mahiyeti itibar›yla maktu harca tabi oldu¤undan yat›r›lan harçtan maktu
karar harc›n›n mahsubu ile fazla yat›r›lan harc›n talep halinde ilgilisine iadesine,

6. Davac› vekille temsil edildi¤inden karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre
200.000.000.TL vekalet ücretinin daval›dan al›n›p davac›ya verilmesine,

7. Davac›n›n yapt›¤› 27.700.000.TL masraf›n daval›dan al›n›p davac›ya verilmesi-
ne,

8. Peflin al›nan temyiz harc›n›n istek halinde ilgiliye iadesine, oybirli¤iyle kesin
olarak 06.11.2003 gününde karar verildi.

KÖfiES‹

‹fi AKD‹N‹N FESH‹-‹fiE ‹ADE-TAZM‹NAT
ÖZET : Feshin geçersizli¤i nedeniyle
tazminat miktar›n›n hesab›nda brüt ücret
esas al›narak, ikramiye ve di¤er sosyal 
haklar dikkate al›nmadan hüküm kurul-
mamal›d›r.
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Bedrettin KAYKAÇ
Genel Baflkan

TEfiK‹LATIMIZLA EL ELE…
Biz de arkadafllar›m›za; “1961 y›l›nda kurulan TARIM-‹fi Sendikas›’n›n

geride kalan 43 y›l boyunca, a¤›r çal›flma koflullar› alt›nda ezilen yüzbin-
lerce tar›m iflçisini daha iyi koflullara kavuflturmak için mücadele etti¤ini
ve pek çok baflar›ya imza at›ld›¤›n›” anlatt›k.

Arkadafllar›m›zla yapt›¤›m›z toplant›larda, ülkemizin içinde bulundu¤u siyasi
ve ekonomik durum, çal›flma hayat›m›zdaki geliflmeler, Sendikam›z›n faaliyet-
leri, toplu ifl sözleflmesi çal›flmalar›m›z gibi konularda bilgi verip, kendilerinden
genel ve mahalli sorunlara iliflkin bilgi ald›k.

Çal›flma hayat›nda hükümetlerin izledi¤i politikalardan kaynaklanan ciddi
sorunlar olsa da, arkadafllar›m›z› sendikal disiplin içerisinde, sorunlar›n
çözümünün güç birli¤ine ba¤l› oldu¤unun bilinci ve kararl›l›¤› ile tek yürek, tek
bilek görmenin bir Genel Baflkan olarak gururunu yaflad›m.

Teflkilat›m›zdan ve üyelerimizden ald›¤›m›z güçle, üstesinden gele-
meyece¤imiz sorun, aflamayaca¤›m›z engel yoktur. 

Ramazan ay› münasebetiyle kesti¤imiz teflkilat gezilerini, belli bir program
içerisinde sürdürece¤iz. Görüflme imkan› bulamad›¤›m›z arkadafllar›m›zla en
k›sa sürede buluflup görüflmek dile¤iyle, teflkilat›m›z›n ve tüm üyelerimizin
Mübarek Ramazan Bayram›n› kutlar, sa¤l›kl› ve mutlu günler diler, say-
g›lar sunar›m.

Bafltaraf› Sayfa 1’de

Sahibi :
Bedrettin KAYKAÇ
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ÇALIfiMA MECL‹S‹ TOPLANDIÇALIfiMA MECL‹S‹ TOPLANDI
Toplant›da, ‹stihdam›n Artt›r›lmas›, Kay›td›fl› ‹flçili¤in Önlenmesi ve K›dem Tazminat› Fonu görüflüldü.

TÜRK-‹fi: “KIDEM TAZM‹NATI’NDAN ÖDÜN VERMEY‹Z”
DOKUZUNCU ÇALIfiMA MECL‹S‹ SONUÇ B‹LD‹RGES‹

‹ki gün süren Çal›flma Meclisi toplant›s› sonunda yay›nlanan sonuç bildirge-
sinde yer alan tespit ve öneriler flöyle:

1- 12 y›l aradan sonra toplanan 9. Çal›flma Meclisi’nin; “sosyal taraflar” anlay›fl›n-
dan “sosyal ortaklar” anlay›fl›na geçilmesine katk› sa¤lad›¤› de¤erlendirilmifltir.

2- Çal›flma Meclisi’nin gündem maddelerini oluflturan konularda Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan önceden haz›rlan›p sunulan raporlar, meclis çal›flmalar›-
na çok olumlu katk› sa¤lam›flt›r.

3- ‹flsizlikle mücadele ve istihdam art›r›lmas›; sadece bakanl›klar ile kamu kurum ve
kurulufllar›n›n bir misyonu olmay›p, sosyal ortaklar›n, meslek kurulufllar›n›n, üniversite-
lerin, sivil toplum örgütlerinin ve k›sacas› tüm toplumun topyekün mücadelesini gerekti-
ren bir iflbirli¤i ve koordinasyon alan›d›r. Bu nedenle, hem sorunlar›n tespitinde hem de
çözüm yollar› ve politikalar›n gelifltirilmesinde bu alanda tüm aktörlerin güç birli¤i ile ha-
reket etmesi gerekti¤i düflünülmektedir.

Avrupa ‹stihdam Stratejisi ile uyumlu bir Ulusal ‹stihdam Stratejisi; hükümet-iflçi-ifl-
veren kesimlerinin ortak çal›flmas›yla belirlenip uygulanmal›d›r.

‹stihdam odakl› sürdürülebilir büyüme sa¤layan ekonomik ve sosyal politikalar›n bü-
tünsellik içinde yürütülmesi gerekti¤i kabul edilmektedir.

‹stihdam›n art›r›lmas›nda sürekli, verimli ve “düzgün ifl”lerin oluflturulmas› esas
al›nmal›d›r.

Sosyal ortaklar›n mutabakata vard›klar› istihdam›n art›r›lmas›nda engel olarak kabul
edilen unsurlar›n biran önce kald›r›lmas›na yönelik düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

4- Ülkemizin kalk›nmas›n› ve ekonomimizin kurumsallaflmas›n› engelleyen boyutla-
ra ulaflan kay›td›fl› ekonomi ve istihdam›n önlenmesi ve sosyal güvenlik sisteminde at›-
lacak ad›mlar›n hedefine ulaflmas› için kurallara dayal› ekonomik yap›n›n egemen k›l›n-
mas› ve gelifltirilmifl olan kurallara özenle uyulmas›, vergi ve sigorta prim taban›n›n ge-
niflletilmesi gerekmektedir.

Kay›td›fl› istihdamla mücadelenin; kat›l›mc›lar›n paylafl›mc›l›k, esneklik, tart›fl›labilir-
lik ve denetlenebilirlik ilkelerini esas alan, ekonomik geliflme ve dengeleri gözeten poli-
tikalar›n uygulanmas› gerekmektedir.

Kay›td›fl› istihdamla mücadelede, yabanc› kaçak iflçi çal›flt›r›lmas›n›n önlenmesine
özel önem verilmelidir.

Kay›td›fl› istihdam›n kay›t içine çekilebilmesi için “karma politika yaklafl›m›” esas
al›nmal›d›r. Bu yönde, üretim ve istihdam üzerindeki yüklerin kay›td›fl›l›¤› teflvik etmeye-
cek seviyelere indirilmesi, bürokratik formalitelerin azalt›lmas›, kay›tl›l›¤›n vergi ve kredi
kolayl›klar›yla teflvik edilmesi, kamuoyunun bilinçlendirilmesi, denetim ve yapt›r›mlar›n
etkin olarak uygulanmas› gereklidir.

Kay›td›fl› istihdamla mücadele çal›flmalar› ve gerçeklefltirilecek projelerin hedefle-
nen sonuçlara ulaflabilmesinin temel koflulunun; kamu yönetiminin, sosyal ortaklar›n ve
sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket etmeleri ve kay›td›fl› istihdam›n önlenmesi konu-
sunda toplumsal mutabakat›n sa¤lanmas› oldu¤u, yap›lan analiz ve de¤erlendirmelerin
ortak sonucudur. Özellikle meslek oda ve kurumlar›n›n mücadelede öncü rol oynama-
s›n›n önemi aç›kt›r. Bu yönde ilgili tüm kesimlerin katk›lar›yla bir platform oluflturulmas›
önerilmektedir.

5- K›dem Tazminat› Fonunun iflçilerimizin müktesep haklar›n› ve iflletmelerimizin re-
kabet gücünü koruyacak flekilde, sürdürülebilir bir aktüeryal denge içerisinde oluflturu-
labilmesi için sosyal ortaklarca kapsaml› bir flekilde tart›fl›l›p de¤erlendirilerek kamuoyu-
nun gündemine getirilmesinin uygun olaca¤› yönünde görüfl birli¤ine var›lm›flt›r. 

ACI KAYIPLARIMIZ

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

Yusuf ATALAY
O¤lu Oktay Atalay ile birlikte geçirmifl oldu¤u elim bir

trafik kazas› sonucu 08.08.2004 tarihinde baba-o¤ul Hakk›n
rahmetine kavufltular. Genç  yaflta aram›zdan ayr›lan Koç,
1952 do¤umlu, evli ve dört çocuk babas›yd›.

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

fierif TAKA
Nöbete gelirken geçirmifl oldu¤u elim bir trafik kazas› so-

nucu iflyeri kap›s› önünde beyin kanamas›ndan 03.08.2004
tarihinde Hakk›n rahmetine kavufltu. 

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

Hüsamettin KOÇ
Geçirmifl oldu¤u elim bir trafik kazas› sonucu 29.07.2004

tarihinde Hakk›n rahmetine kavufltu. Genç  yaflta aram›zdan
ayr›lan Koç, 1962 do¤umlu, evli ve iki çocuk babas›yd›. 

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

Mehmet ÇET‹N
12.07.2004 tarihinde vefat etti. Genç yaflta hayata veda

eden Çetin, evli ve üç çocuk babas›yd›.

TARIM-‹fi Sendikas› Genel Teflkilatlanma Sekreteri
Mustafa Demir’in k›z› Ayfle Demir, Ahmet Ya¤l›can ile
28 A¤ustos 2004 günü Elaz›¤ Veteriner Kont. Arfl.
Enst. Müd. Lokali ve 4 Eylül 2004 Cumartesi günü
Eskiflehir Emek Otel’de düzenlenen törenlerle
yaflamlar›n› birlefltirdiler.

TARIM-‹fi Teflkilatland›rma Uzman› Kemalettin
Derince’nin o¤lu O¤uz Derince, Nermin Toprak ile 24
Temmuz 2004 tarihinde Ankara Vedat Dalokay Nikah
Salonu’nda yap›lan nikah ve Antalya Grand Adonis
Hotel’de yap›lan dü¤ün töreni ile yaflamlar›n›
birlefltirdiler.

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

GENÇ Ç‹FTLERE
ÖMÜR BOYU

MUTLULUKLAR
D‹LER‹Z.

TARIM-‹fi
SEND‹KASI
YÖNET‹M
KURULU

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

TARIM-‹fi SEND‹KASI YÖNET‹M KURULU

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

TARIM-‹fi (Türkiye Orman, Topraksu, Tar›m ve Tar›m Sanayi ‹flçileri
Sendikas›), kendi Denetleme Kurulu taraf›ndan denetlendi.

Denetleme Kurulu Üyeleri, Baflkan Ali Dalk›l›ç, Raportör Abdurrah-
man Do¤an ve Üye Fikret Alt›ndal, 11 Ekim 2004 tarihinde Ankara’da
Genel Merkez binas›nda toplanarak, denetim çal›flmalar›na bafllad›.

TARIM-‹fi’in 01 Mart-31 A¤ustos 2004 tarihleri aras›ndaki çal›flmala-
r›n› idari ve mali yönden denetleyen Kurul, Sendika Ana Tüzü¤ünün 24.
maddesine göre, denetim çal›flmalar›n› 13 Ekim 2004 tarihine kadar ara-
l›ks›z sürdürdü.

Denetleme Kurulu, yapm›fl oldu¤u çal›flmalar sonucu haz›rlad›¤› Ra-
porunu da, Genel Baflkanl›¤a sundu. Denetleme Kurulu Raporu’nun son
bölümünde; idari ve mali konularda gerekli hassasiyetin gösterildi¤i, ya-
sa, tüzük ve yönetmeliklere uygun harcamalar yap›ld›¤› belirtilerek,
“Gösterilen bu hassasiyetten dolay›, Genel Yönetim Kurulu’na te-
flekkür eder, baflar›l› çal›flmalar›n›z›n devam›n› dileriz” denildi.

TARIM-‹fi DENETLEND‹

Baflyaz›Baflyaz›



Kamu Yönetiminin Temel ‹lkeleri ve Yeniden Yap›lan-
d›r›lmas› Hakk›nda Kanun’un (5227 say›l› Kanun) baz›
maddelerinin Cumhurbaflkan› Say›n Ahmet Necdet Se-
zer taraf›ndan yeniden görüflülmek üzere Meclis’e iade
edilmesinin ard›ndan, AKP hükümeti bu yasay› bütünüy-
le tekrar gündeme almak yerine parça parça yasalaflt›r-
ma yolunu seçti. 21 Ekim 2004 günü Meclis’e gönderilen
Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün kapat›lmas›na ilifl-
kin yasa tasar›s› bu yönde at›lan ilk ad›m oldu. 5227 sa-
y›l› yasan›n Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün kald›r›l-
mas›n› düzenleyen Geçici 2. maddesi Cumhurbaflka-
n›’n›n yeniden görüflülmesini istedi¤i maddeler aras›nda
yer almam›flt›. 

5227 say›l› yasadaki düzenlemeyi aynen getiren ta-
sar›, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün kald›r›lmas›n›,
görev ve yetkilerinin ‹stanbul ve Kocaeli illerinde büyük-
flehir belediyelerine, di¤er illerde il özel idarelerine devre-
dilmesini öngörmektedir. Taflra teflkilat›n›n bütün araç,
gereç, bina, ödenek ve personeli de yine ayn› flekilde
devredilirken, merkez teflkilat› ile ulusal veya bölgesel
düzeyde faaliyet gösteren araflt›rma enstitüleri ve Tar›m-
sal Hidroloji Araflt›rma ve E¤itim Merkezi Müdürlü¤ü, Ta-
r›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›’na aktar›lmaktad›r. Tasar› ya-
salafl›rsa, devir ifllemlerinin 1 y›l içinde tamamlanmas›
gerekecektir.

Bugün Köy Hizmetleri için Meclis’e sunulan tasar›y›,
yar›n tek tek baz› Bakanl›klar›n taflra teflkilatlar›n›n dev-
riyle ilgili tasar›lar izleyebilir. Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›
taflra teflkilat› (ulusal ve bölgesel düzeyde faaliyet göste-
ren araflt›rma enstitüleri ve laboratuvarlar hariç) da bu
tehlikeyle karfl› karfl›yad›r. 

Asl›nda Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› taflra teflkilat›n›n
baz› birimlerini kapatma ve kiralama çal›flmas› bir süredir
devam etmektedir. 18 May›s 2002 tarihli Resmi Gaze-
te’de yay›mlanan “Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›na tahsis-
li olan baz› yerler ile Hazineye ait tar›m arazilerinin müte-
flebbislere tahsisinde ve de¤erlendirilmesinde uygulana-
cak esas ve usullere iliflkin tebli¤” çerçevesinde yürütü-
len özel sektöre kiralama ifllemlerinde arzu edilen h›za
ulafl›lamam›fl olsa gerek ki, 25 Eylül 2003 ve 28 fiubat
2004 tarihlerinde tebli¤de yap›lan de¤ifliklikle, tar›m ara-
zilerinin kiralanmas› önemli ölçüde kolaylaflt›r›ld›.

25 Eylül 2003 tarihli tebli¤ ile, tafl›nmaz mal›n harca
esas de¤erinin % 2’si olarak belirlenmifl olan ön izin be-
deli, en az % 0,5 (bindebefl)’e düflürüldü; proje maliyet
bedelinin en az % 2’si olan kira bedeli ise en az % 0,25
(binde yirmibefl)’e indirildi. 28 fiubat 2004 tarihli tebli¤ ile,
kiralamaya konu tafl›nmaz mal›n üzerinde gerçeklefltiri-
len tesis iflletmeye geçtikten sonra elde edece¤i y›ll›k
toplam has›lattan Hazine’ye ödenmesi gereken pay %2-
%4’ten % 1’e; irtifak hakk›na konu olan tafl›nmaz için ön-
görülen ödeme %1-%3’ten % 1’e; kalk›nmada öncelikli
yörelerde kiralanan ya da irtifak hakk› tesis edilen yerler-
de ise % 0,5’e düflürüldü. Ayn› tebli¤ ile, tar›m arazilerini
kiralayanlar›n, iflletme has›lat›ndan Hazine’ye ödeyecek-
leri pay›n % 20’sine kadar olan bir bölümünü o yöredeki
tar›m teflkilat›n›n döner sermaye iflletmesine hizmet (de-
netim, gelifltirme, e¤itim, gözetim hizmetleri) bedeli ola-
rak ödemesi zorunlulu¤u da kald›r›ld›.

Kiralama koflullar›n›n hafifletilmesinin ard›ndan, daha
önce birbiri ard› s›ra Bakanlar Kurulu kararlar›yla kapat›-
lan Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› Üretme ‹stasyonlar› özel
kiflilere ve flirketlere kiralanmaya baflland›. 37 Üretme ‹s-
tasyonunun 31’i kapat›ld›. Kapat›lanlar›n 12’si kiraland›;
7’sinin kiralanma ifllemleri ise son aflamadad›r.

Üretme ‹stasyonlar›nda yaflanan süreç flimdi de
Araflt›rma Enstitüleri’nde bafllad›. Baz› Araflt›rma Ensti-
tüleri birlefltirilirken, baz›lar› Bakanlar Kurulu karar›yla
kapat›lmaktad›r. Bu kapatmalar›n nereye kadar gidece¤i-
nin yan›t›n› Tar›m ve Köyiflleri Bakan› vermektedir. Ba-
kan, Isparta Milletvekili Mevlüt Coflkuner’in yaz›l› soru
önergesine verdi¤i yan›tta, flöyle demektedir: “Kamu Yö-
netimi Temel Yasa Tasar›s› kapsam›nda, Tar›msal Arafl-
t›rmalar Genel Müdürlü¤ü bünyesinde araflt›rmalar›n ye-
niden yap›land›r›lmas› ile ilgili baz› çal›flmalar sürdürül-
mektedir. Bu yap›lanma ile flu anda 52 adet olan enstitü
say›s›n›n 10’a düflürülmesi öngörülmektedir. Bu ba¤lam-
da altyap›s› yetersiz, ifllevini kaybetmifl enstitüler kapat›-
lacak ya da özel idarelere devredilecek veya baflka ens-
titülerle iliflkilendirilerek ifllevsel hale getirilecektir.”

Üretme ‹stasyonlar›n›n kapat›lmas›nda, özel sektörün
art›k bu ifli daha iyi yapt›¤›, Devletin önderlik görevinin
sona erdi¤i, kamuda iflçilik maliyetleri yüksek oldu¤un-
dan özel sektörün daha ucuza üretim yapt›¤› gibi gerek-
çeler ileri sürülmektedir. Bu gerekçeleri hakl› ve kabul
edilebilir saymak mümkün de¤ildir.

Canan KOÇ
Genel Baflkan Dan›flman›

KAMU YÖNET‹M‹ REFORMUNDA
YEN‹ YÖNTEM
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TARIM-‹fi Genel Baflkan› Bedrettin
Kaykaç, Genel E¤itim ve Araflt›rma Sekre-
teri Mustafa Çardakc› ile 04-05 Ekim 2004
tarihlerinde Antalya fiube faaliyet alan›n-
da bulunan Antalya, Isparta ve Burdur
‹llerindeki iflyerlerini ziyaret etti.

fiube Baflkan› Mehmet Çelimli ile bir-
likte gerçekleflen iflyeri gezilerine 04 Ekim
2004 Perflembe günü Antalya’dan bafllan-
d› ve s›ras›yla; Boztepe Tar›m ‹flletmesi
Müdürlü¤ü, Kepez Su Ürünleri Müdürlü-
¤ü, Bat› Akdeniz Tar›msal Araflt›rma
Enstitüsü Müdürlü¤ü iflyerleri ziyaret
edildi.

05 Ekim Cuma, Antalya fiube faaliyet
alan› iflyeri gezisinin ikinci günü ise; Antal-
ya Tar›m ‹l Müdürlü¤ü, Isparta Tar›m ‹l
Müdürlü¤ü ve Burdur Tar›m ‹l Müdürlü-
¤ü iflyerlerini ziyaret eden Yöneticiler, gezi-
lerinde iflyeri müdürleri ile görüflüp, üyeler-
le toplant›lar yapt›lar. 

TARIM-‹fi Genel Sekreteri ‹. Sabri Kes-
kin ve Genel Mali Sekreter Ziya Elmas,
04-07 Ekim 2004 tarihlerinde ‹zmir fiube
faaliyet alan›nda bulunan ‹zmir, Manisa,
Ayd›n ve Denizli ‹llerindeki iflyerlerini ziya-
ret etti.

‹zmir fiube Baflkan› Mehmet Gökkaya
ile birlikte gerçekleflen iflyeri gezisi, Mani-
sa’dan bafllad›. Manisa Tar›m ‹l Müdürlü-
¤ü, Beydere Tohum Sertifikasyon Test
Müdürlü¤ü, Ba¤c›l›k Araflt›rma Enstitü-
sü Müdürlü¤ü ve Tavuk Hastal›klar›
Araflt›rma, Afl› Üretme Enstitüsü Müdür-
lü¤ü iflyerleri ziyaret edilerek iflyeri Müdür-
leri ile görüflüldü, üyelerle toplant›lar dü-
zenlendi.

Gezinin ikinci günü, ‹zmir’deki iflyerlerini
ziyaret eden TARIM-‹fi Yöneticileri, ‹zmir
Tar›m ‹l Müdürlü¤ü, Zeytincilik Araflt›rma
Enstitüsü Müdürlü¤ü, ‹l Kontrol Labora-
tuar› Müdürlü¤ü’nde çal›flan üyelerle, ‹z-
mir Tar›m ‹l Müdürlü¤ü Toplant› Salo-
nu’nda bir araya geldiler. Daha sonra Zirai
Mücadele Araflt›rma Enstitüsü Müdürlü-
¤ü ve Veteriner Kontrol Araflt›rma Ensti-
tüsü Müdürlü¤ü iflyerleri ziyaret edilerek,
üyelerle görüflmeler gerçeklefltirildi. ‹zmir ifl-
yerlerinde yap›lan iflyeri ziyaretlerine, fiube
Yönetim Kurulu Üyeleri de ifltirak etti.

06 Ekim 2004 Çarflamba günü, Ayd›n
Tar›m ‹l Müdürlü¤ü, Erbeyli ‹ncir Arafl-
t›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü, Nazilli Pa-
muk Araflt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü ve
Denizli Tar›m ‹l Müdürlü¤ü ‹flyerleri ziya-
ret edildi.

TARIM-‹fi Genel Sekreteri ‹. Sabri Kes-
kin ve Genel Mali Sekreter Ziya Elmas,
07-08 Ekim 2004 tarihlerinde Dalaman fiu-
be faaliyet alan›nda bulunan iflyerlerini zi-
yaret etti.

Dalaman fiube Baflkan› fiükrü Elmas
ile birlikte gerçekleflen iflyeri gezisi; Dala-
man Tar›m ‹flletmesi Müdürlü¤ü, Mu¤la
Tar›m ‹l Müdürlü¤ü, Dalko Dalyan Su
Ürünleri Kooperatifi ve ‹lçe Tar›m Müdür-
lükleri iflyerleri ziyaret edilerek gerçekleflti.
Ziyaretlerde iflyeri Müdürleri ile görüflüldü
ve üyelerle toplant›lar düzenlendi.

ANTALYA fiUBEANTALYA fiUBE

‹ZM‹R fiUBE‹ZM‹R fiUBE

DALAMAN fiUBEDALAMAN fiUBE

TÜRK-‹fi Baflkanlar Kurulu, 21
Ekim 2004 Perflembe günü Konfede-
rasyon Genel Merkezi’nde Ola¤anüstü
topland›. Baflkanlar Kurulu, Bakanlar
Kurulu’nun 18 Ekim 2004 günü yapt›¤›
toplant›da, Sosyal Sigortalar Kurumu
sa¤l›k tesislerinin, bedeli karfl›l›¤›nda
Sa¤l›k Bakanl›¤›na devredilmesine ilifl-
kin haz›rlanan ve imzaya aç›lan yasa
tasar›s› ile Köy Hizmetleri Genel Mü-
dürlü¤ü’nün kapat›lmas› konular›n›
de¤erlendirdi.

Baflkanlar Kurulu toplant›s›n› bir

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

TÜRK-‹fi BAfiKANLAR KURULU OLA⁄ANÜSTÜ TOPLANDITÜRK-‹fi BAfiKANLAR KURULU OLA⁄ANÜSTÜ TOPLANDI

TÜRK-‹fi EYLEM KARARI ALDI
TÜRK-‹fi Baflkanlar Kurulu, öncelikle Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, Adana ve Bursa’da kit-
lesel eylemler yap›lmas›, hastanelere sahip ç›k›lmas› karar› ald›.

Hükümetin bu uyar› eylemlerine ra¤men, tasar›lar› geri çekmemesi halinde, üretim-
den gelen gücü kullanmak da dahil olmak üzere, her türlü eylemi gündemine alacak.

“Baflkanlar Kurulumuz, bu tasar› ile iflçinin ve iflçi ad›na iflverenin ödedi-
¤i primler ile oluflan, özel mülk niteli¤indeki hastanelerin Anayasam›z›n çer-
çeveledi¤i hukuk anlay›fl›na ayk›r› olarak Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devredilmek is-
tendi¤ini savunmaktad›r.

Baflkanlar Kurumuz, mülkiyet hakk› iflçi ve iflverenlere ait olan Kurum te-
sislerinin SSK’n›n kurulufl kanununa ayk›r› olarak Hükümetin yetkisini aflan
bir tasarrufla devrini kabul etmemektedir.

Üçlü yap› d›fllanarak, kurumun asli sahipleri sosyal taraflar sürecin d›fl›n-
da tutularak toplumun tüm kesimlerinin tepkisini alan sosyal güvenlik reform
paketinin içinden yaln›zca sigorta hastanelerinin devri ele al›narak as›l yap›l-
mak istenenin taraflardan gizlendi¤ini savunan Baflkanlar Kurulumuz, IMF ile
yap›lacak yeni stand-by anlaflmas›n›n önkoflulu olarak dayat›lan bu ifllemin
haks›z ve hukuksuz oldu¤unu kamuoyuna aç›klamaktad›r.

Bu devrin ard›ndan SSK hastanelerinin verimli, karl› iflletilip iflletilmedi¤i
tart›flmas› bafllat›l›p özellefltirilmeleri gündeme gelecektir. Hastanelerin önce
devri ard›ndan da özellefltirilmesi de çal›flanlar›n ve emeklilerin sa¤l›k hizmet-
lerinden yararlanma hakk›n› tahrip edecektir.

Baflkanlar Kurulumuz, ayn› Bakanlar Kurulu toplant›s›nda al›nan bir bafl-
ka karar sonucu olan, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün kapat›larak kuru-
mun taflra teflkilat›n›n il özel idarelerine devri konusunu da ele alm›flt›r.

Köy hizmetleri gibi, köylüye hizmet götüren dev bir kuruluflu, kaynaklar›
son derece s›n›rl› olan il özel idarelerine devretmek bu kuruluflun hizmetleri-
ni fiilen yok etme anlam›na gelmektedir. Köye ve köylüye götürülecek altya-
p› hizmetlerini yerel siyasetçilerin, yerel güç odaklar›n›n inisiyatifine terk et-
mek, ülkemizde onar›lmas› güç bir tahribata neden olacakt›r.

Baflkanlar Kurulumuz, SSK hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devri ve
Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün kapat›lma kararlar›na karfl› mücadele-
mizin etkin olarak sürdürülmesi karar› alm›flt›r.

Baflkanlar Kurulumuz, konunun di¤er muhataplar›ndan oluflan Emek
Platformu’nun da toplant›ya ça¤r›lmas›n› ve ortak mücadele y›llar›n›n belir-
lenmesini kararlaflt›rm›flt›r.

TÜRK-‹fi Baflkanlar Kurulu öncelikle Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, Adana ve
Bursa’da kitlesel eylemler yap›lmas›, hastanelere sahip ç›k›lmas› karar› al›n-
m›flt›r.

Hükümetin bu uyar› eylemlerine ra¤men tavr›n› sürdürmesi ve tasar›lar›
geri çekmemesi halinde Baflkanlar Kurulumuz yeniden toplanacak ve üretim-
den gelen gücümüzü kullanmak da dahil olmak üzere, her türlü eylemi gün-
demine alacakt›r.”

BAfiKANLAR KURULU SONUÇ B‹LD‹R‹S‹

Türkiye Çimse-ifl Sendikas› Ola¤anüstü Genel
Kurulu 2-3 Ekim 2004 günlerinde Ankara’da yap›l-
d›. Genel Baflkan Tamer Eralan’›n vefat›n›n ard›n-
dan yap›lan Genel Kurulda Divan Baflkanl›¤›na
Ayhan Zeybekli, Baflkan Vekilliklerine Kaz›m Be-
lek ve Mehmet Sayan, Katip üyeliklere de, Fehim
Kosaç ile Sadi K›z›ltafl seçildiler.

Genel Kurul sonunda yap›lan seçimlerde
Türkiye Çimse-‹fl Sendikas› Genel Baflkanl›¤›na
Ramazan fiafak getirildi.

Yap›lan seçimler sonucunda yeni Genel Yöne-
tim Kurulu afla¤›daki gibi olufltu:

Ç‹MSE GENEL YÖNET‹M KURULU
Genel Baflkan : Ramazan fiAFAK
Genel Sekreter : Yusuf ÇIRAK
Genel Mali Sekreter : Halik ALANBAY
Genel E¤t. Sekreteri : Metin BOZKURT
Genel Teflk. Sekreteri: Ramadan ÖZTÜRK

Ç‹MSE-‹fi SEND‹KASI OLA⁄ANÜSTÜ
GENEL KURULU YAPILDI

Ba¤c› Su Ürünleri ve Enerji Üretimi Sanayi ve
Ticaret Anonim fiirketi’nin, Köyce¤iz Beyobas›
Alabal›k Üretim Tesisi’nde çal›flan TARIM-‹fi
Sendikas› üyesi olan yaklafl›k 75 iflçinin iflten ç›-
kar›lmas› sonras›, Köyce¤iz ‹fl Mahkemesi’nde,
2001 y›l› içerisinde iflveren taraf›ndan ödenme-
yen alacaklar›n›n tahsil edilmesi için dava aç›ld›. 

Ancak, bu iflçilerden bir k›sm› davalar›ndan fe-
ragat etti. Geriye kalan 33 üyenin gasp edilen hak-
lar›n› koruma mücadelesi önce ilk davalar ve son-
ra ek davalarla sürdürüldü. Davalar kazan›ld› ve
kararlar kesinleflti.

Bu kararlar ‹cra marifetiyle iflleme konuldu ve
uzun u¤rafllardan sonra, borçlu flirketin TEDAfi
müessesesindeki alacaklar›n›n haczi yoluyla, tah-
sil olundu.

33 üyenin tahsil olunan alacaklar›, Ekim ay›
içerisinde bölgede teflkilat gezisi yapmakta olan
TARIM-‹fi Genel Sekreteri ‹. Sabri Keskin, Genel
Mali Sekreter Ziya Elmas ve Dalaman fiube Bafl-
kan› fiükrü Elmas’›n haz›r bulundu¤u toplant›da,
hak sahiplerine Hukuk Müflaviri Av. Ahmet Vefa
Güntürkün taraf›ndan da¤›t›ld›.

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

Köyce¤iz Beyobas› Alabal›k Üretim Tesisi’nde haks›zl›¤a
u¤rayan iflçiler, TARIM-‹fi’in sahip ç›kmas›yla, iflverenin
ödemedi¤i alacaklar›n› icra yoluyla tahsil etti.

✔✔

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

Mehmet KAYA
02.08.2004 tarihinde geçirmifl oldu¤u elim bir trafik kazas› sonucu Hakk’›n rah-

metine kavufltu.

9. Çal›flma Meclisi, 15-16 Eylül
2004 tarihlerinde “‹stihdam›n Artt›r›l-
mas›”, “Kay›td›fl› ‹flçili¤in Önlenme-
si”ve “K›dem Tazminat› Fonu”gün-
dem maddeleriyle Ankara’da topland›.

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan›
Murat Baflesgio¤lu’nun baflkanl›¤›nda
toplanan Çal›flma Meclisi’ne, T‹SK,
TÜRK-‹fi, HAK-‹fi, Kamu Görevlileri
Konfederasyonlar› Baflkan ve Yönetici-
leri, TOBB, TESK, TÜS‹AD, MÜS‹AD,
T‹M, TYD, ASO, ATO, ‹SO, ‹TO temsil-
cileri, Bakanl›klardan yetkililer, DPT,
Türkiye ‹fl Kurumu, Sosyal Güvenlik
Kurumu temsilcileri ile üniversite ö¤re-
tim üyeleri ifltirak etti.

D‹SK, örgütlenme ve toplu pazarl›k
hakk›, grev hakk› konular› gündeme
al›nmadan K›dem Tazminat› Fonu Ya-
sa Tasla¤›’n›n görüflülmesini kabul
edemeyecekleri gerekçesiyle Çal›flma
Meclisi’ne kat›lmad›.

Toplant›n›n aç›l›fl›nda konuflan Ça-
l›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Murat
Baflesgio¤lu, ülkemizde sosyal taraflar
aras›nda kurumsallaflmaya do¤ru giden
sosyal diyalog için Çal›flma Meclisi’nin
önemli bir platform oldu¤unu ve bugüne
kadar 8 kez toplanan Çal›flma Mecli-
si’nin çal›flma hayat›n›n gündemindeki
önemli konular› ele ald›¤›n› belirtti.

Aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan, Ba-
kan Dan›flmanlar› Dr. M. Cem Toker
ve Mehmet Tekinarslantaraf›ndan
Bakanl›kça gündem konular›na iliflkin

olarak haz›rlanan “Türkiye’de ‹flsizli-
¤in Önlenmesi ve ‹stihdam›n Art›r›l-
mas›” ve“Kay›td›fl› ‹stihdam ve Ya-
banc› Kaçak ‹flçi ‹stihdam›”bafll›kl›
raporlar›n sunumu yap›ld›.

K›dem Tazminat› Fonu Kanun Tas-
la¤› hakk›nda da Prof. Dr. Metin Kutal
taraf›ndan aç›klamalarda bulunuldu.

Daha sonra gündem maddeleri ile il-
gili görüflmelere geçildi.

TÜRK-‹fi Genel Baflkan› Salih K›-
l›ç, toplant›da yapt›¤› konuflmada, ifl-
sizli¤in; yoksullu¤un ve gelir da¤›l›m›n-
daki adaletsizli¤in temel sebeplerinden
birisi oldu¤unu; iflsizli¤in azalt›lmas›nda
en etkili çözümün; ekonominin büyüme-
si, yeni yat›r›mlar›n yap›lmas› ve ifl
alanlar›n›n aç›lmas› oldu¤unu; siyasal
iktidar›n öncelikli hedefinin istihdam› ar-
t›r›c› ve iflsizli¤i önleyici politikalar olma-
s› gerekti¤ini; iflsizli¤in azalt›lmas› so-
rumlulu¤unun sadece özel sektöre b›ra-
k›lamayaca¤›n›; kay›td›fl› istihdam›n
yayg›nlaflt›¤›n› ve kay›td›fl› çal›flanlar›n
sendikal haklardan mahrum kald›¤›n›
söyledi.

K›l›ç, k›dem tazminat› fonu ile ilgili
olarak TÜRK-‹fi’in kazan›lm›fl haklarda
kayba yol açmayacak ve k›dem tazmi-
nat› hakk›n› garanti alt›na alacak düzen-
lemeleri tart›flabilece¤ini; Fon Tasla¤›n-
da yer alan sak›ncalar› giderecek ve tam
güvence sa¤layacak düzenlemeler yap›-
l›ncaya kadar bu hakk›n özüne dokunul-
mas›na karfl› ç›k›laca¤›n› ifade etti.
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Av. Ahmet Vefa GÜNTÜRKÜN
Tar›m-‹fl Sendikas› Hukuk Müflaviri

HUKUK

▲

YARGITAY 9. DA‹RES‹
ESAS NO: 2003/18733
KARAR NO: 2003/18729
TAR‹H: 06.11.2003

DAVA :Davac›, ifle iadesine ka-
rar verilmesini istemifltir.

Yerel Mahkeme, iste¤i k›smen
hüküm alt›na alm›flt›r.

Hüküm duruflmal› olarak süresi içerisinde daval› avukat› taraf›ndan temyiz edilmifl
ise de; iflin mahiyeti itibar›yla duruflma isteminin reddine, incelemenin evrak üzerinde
yap›lmas›na karar verildikten sonra dosya incelendi, gere¤i konuflulup düflünüldü:

KARAR :Davac› ifl sözleflmesinin geçerli  bir sebep bulunmadan feshedildi¤ini
ileri sürerek feshin geçersizli¤ine, ifle iadesine, ifle bafllat›lmamas› halinde bir y›ll›k üc-
reti tutar›nda tazminat belirlenmesine ve dört ayl›k ücretin hüküm alt›na al›nmas›n› is-
temifltir.

Daval› iflveren ifl sözleflmesinin geçerli sebeple feshedildi¤ini ileri sürerek davan›n
reddine karar verilmesini talep etmifltir.

Mahkemece, feshin geçersizli¤ine, davac›n›n ifle iadesine, yasal sürede baflvur-
mas›na ra¤men ifle bafllat›lmamas› halinde ödenmesi gereken tazminat miktar›n›n se-
kiz ayl›k brüt ücreti tutar› olan 26.820.000.000.TL. olarak belirlenmesine ve dört ayl›k
ücret alaca¤›n›n 3.410.000.000.TL. olarak belirlenip, taleple ba¤l› kal›narak
10.000.000.000.TL’nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile tahsiline karar verilmifl-
tir.

Mahkemece verilen feshin geçersizli¤ine ve davac›n›n ifle iadesine iliflkin karar
dosya içeri¤ine, usul ve yasaya uygun bulunmufltur. Ancak;

1475 Say›l› Kanun’un 4773 Say›l› Kanun’la de¤iflik 13/D maddesinde tazminat›n
alt ve üst s›n›rlar› gösterilmifltir. Davac›n›n k›demi 4 y›l 6 ay 12 gündür. Buna göre ge-
rekçe dahi gösterilmeden tazminat›n alt s›n›rdan ayr›larak 8 ay olarak belirlenmesi
fazlad›r.

Tazminat miktar› belirlenirken davac›n›n brüt ücreti üzerinden hesaplama yap›lma-
l›; ikramiye ve di¤er haklar dikkate al›nmamal›d›r.

Öte yandan en çok 4 ayl›k ücret alaca¤› iflçinin iflverence ifle bafllat›lmas› halinde
muaccel olaca¤›ndan faiz bafllang›c› da bu tarih olmal›d›r. Yazl› flekilde ücret alaca¤›-
na dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesi de hatal›d›r.

Aç›klanan nedenlerle, karar›n bu yönlerden bozularak ortadan kald›r›lmas›na ve
1475 Say›l› ‹fl Kanunu’nun 13/C maddesinin son cümlesi gere¤ince afla¤›daki flekilde
dairemizce karar vermek gerekmifltir. 

SONUÇ :Yukar›da gösterilen nedenlerle;
1. Kartal 1. ‹fl Mahkemesinin 01.10.2003 gün ve 2003/277-398 Esas, Karar say›l›

karar›n›n bozularak ortadan kald›r›lmas›na,
2. ‹flverence yap›lan feshin geçersizli¤ine ve davac›n›n ifle iadesine,
3. Davac›n›n yasal sürede baflvurmas›na ra¤men, iflverenin süresi içinde ifle bafl-

latmamas› halinde ödenmesi gereken tazminat miktar›n›n iflçinin alt› ayl›k ücreti ola-
rak belirlenmesine;

4. Davac›n›n ifle iade için iflverene süresi içinde müracaat› halinde hak kazan›la-
cak olan ve karar›n kesinleflmesine kadar en çok dört aya kadar ücretinin ve di¤er
haklar›n›n daval›dan al›narak davac›ya ödenmesine,

5. Dava mahiyeti itibar›yla maktu harca tabi oldu¤undan yat›r›lan harçtan maktu
karar harc›n›n mahsubu ile fazla yat›r›lan harc›n talep halinde ilgilisine iadesine,

6. Davac› vekille temsil edildi¤inden karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre
200.000.000.TL vekalet ücretinin daval›dan al›n›p davac›ya verilmesine,

7. Davac›n›n yapt›¤› 27.700.000.TL masraf›n daval›dan al›n›p davac›ya verilmesi-
ne,

8. Peflin al›nan temyiz harc›n›n istek halinde ilgiliye iadesine, oybirli¤iyle kesin
olarak 06.11.2003 gününde karar verildi.

KÖfiES‹

‹fi AKD‹N‹N FESH‹-‹fiE ‹ADE-TAZM‹NAT
ÖZET : Feshin geçersizli¤i nedeniyle
tazminat miktar›n›n hesab›nda brüt ücret
esas al›narak, ikramiye ve di¤er sosyal 
haklar dikkate al›nmadan hüküm kurul-
mamal›d›r.
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Bedrettin KAYKAÇ
Genel Baflkan

TEfiK‹LATIMIZLA EL ELE…
Biz de arkadafllar›m›za; “1961 y›l›nda kurulan TARIM-‹fi Sendikas›’n›n

geride kalan 43 y›l boyunca, a¤›r çal›flma koflullar› alt›nda ezilen yüzbin-
lerce tar›m iflçisini daha iyi koflullara kavuflturmak için mücadele etti¤ini
ve pek çok baflar›ya imza at›ld›¤›n›”anlatt›k.

Arkadafllar›m›zla yapt›¤›m›z toplant›larda, ülkemizin içinde bulundu¤u siyasi
ve ekonomik durum, çal›flma hayat›m›zdaki geliflmeler, Sendikam›z›n faaliyet-
leri, toplu ifl sözleflmesi çal›flmalar›m›z gibi konularda bilgi verip, kendilerinden
genel ve mahalli sorunlara iliflkin bilgi ald›k.

Çal›flma hayat›nda hükümetlerin izledi¤i politikalardan kaynaklanan ciddi
sorunlar olsa da, arkadafllar›m›z› sendikal disiplin içerisinde, sorunlar›n
çözümünün güç birli¤ine ba¤l› oldu¤unun bilinci ve kararl›l›¤› ile tek yürek, tek
bilek görmenin bir Genel Baflkan olarak gururunu yaflad›m.

Teflkilat›m›zdan ve üyelerimizden ald›¤›m›z güçle, üstesinden gele-
meyece¤imiz sorun, aflamayaca¤›m›z engel yoktur. 

Ramazan ay› münasebetiyle kesti¤imiz teflkilat gezilerini, belli bir program
içerisinde sürdürece¤iz. Görüflme imkan› bulamad›¤›m›z arkadafllar›m›zla en
k›sa sürede buluflup görüflmek dile¤iyle, teflkilat›m›z›n ve tüm üyelerimizin
Mübarek Ramazan Bayram›n› kutlar, sa¤l›kl› ve mutlu günler diler, say-
g›lar sunar›m.

Bafltaraf› Sayfa 1’de
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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

ÇALIfiMA MECL‹S‹ TOPLANDI ÇALIfiMA MECL‹S‹ TOPLANDI
Toplant›da, ‹stihdam›n Artt›r›lmas›, Kay›td›fl› ‹flçili¤in ÖnlenmesiveK›dem Tazminat› Fonu görüflüldü.

TÜRK-‹fi: “KIDEM TAZM‹NATI’NDAN ÖDÜN VERMEY‹Z”
DOKUZUNCU ÇALIfiMA MECL‹S‹ SONUÇ B‹LD‹RGES‹

‹ki gün süren Çal›flma Meclisi toplant›s› sonunda yay›nlanan sonuç bildirge-
sinde yer alan tespit ve öneriler flöyle:

1- 12 y›l aradan sonra toplanan 9. Çal›flma Meclisi’nin; “sosyal taraflar”anlay›fl›n-
dan “sosyal ortaklar”anlay›fl›na geçilmesine katk› sa¤lad›¤› de¤erlendirilmifltir.

2- Çal›flma Meclisi’nin gündem maddelerini oluflturan konularda Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan önceden haz›rlan›p sunulan raporlar, meclis çal›flmalar›-
na çok olumlu katk› sa¤lam›flt›r.

3- ‹flsizlikle mücadele ve istihdam art›r›lmas›; sadece bakanl›klar ile kamu kurum ve
kurulufllar›n›n bir misyonu olmay›p, sosyal ortaklar›n, meslek kurulufllar›n›n, üniversite-
lerin, sivil toplum örgütlerinin ve k›sacas› tüm toplumun topyekün mücadelesini gerekti-
ren bir iflbirli¤i ve koordinasyon alan›d›r. Bu nedenle, hem sorunlar›n tespitinde hem de
çözüm yollar› ve politikalar›n gelifltirilmesinde bu alanda tüm aktörlerin güç birli¤i ile ha-
reket etmesi gerekti¤i düflünülmektedir.

Avrupa ‹stihdam Stratejisi ile uyumlu bir Ulusal ‹stihdam Stratejisi; hükümet-iflçi-ifl-
veren kesimlerinin ortak çal›flmas›yla belirlenip uygulanmal›d›r.

‹stihdam odakl› sürdürülebilir büyüme sa¤layan ekonomik ve sosyal politikalar›n bü-
tünsellik içinde yürütülmesi gerekti¤i kabul edilmektedir.

‹stihdam›n art›r›lmas›nda sürekli, verimli ve “düzgün ifl”lerin oluflturulmas› esas
al›nmal›d›r.

Sosyal ortaklar›n mutabakata vard›klar› istihdam›n art›r›lmas›nda engel olarak kabul
edilen unsurlar›n biran önce kald›r›lmas›na yönelik düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

4- Ülkemizin kalk›nmas›n› ve ekonomimizin kurumsallaflmas›n› engelleyen boyutla-
ra ulaflan kay›td›fl› ekonomi ve istihdam›n önlenmesi ve sosyal güvenlik sisteminde at›-
lacak ad›mlar›n hedefine ulaflmas› için kurallara dayal› ekonomik yap›n›n egemen k›l›n-
mas› ve gelifltirilmifl olan kurallara özenle uyulmas›, vergi ve sigorta prim taban›n›n ge-
niflletilmesi gerekmektedir.

Kay›td›fl› istihdamla mücadelenin; kat›l›mc›lar›n paylafl›mc›l›k, esneklik, tart›fl›labilir-
lik ve denetlenebilirlik ilkelerini esas alan, ekonomik geliflme ve dengeleri gözeten poli-
tikalar›n uygulanmas› gerekmektedir.

Kay›td›fl› istihdamla mücadelede, yabanc› kaçak iflçi çal›flt›r›lmas›n›n önlenmesine
özel önem verilmelidir.

Kay›td›fl› istihdam›n kay›t içine çekilebilmesi için “karma politika yaklafl›m›”esas
al›nmal›d›r. Bu yönde, üretim ve istihdam üzerindeki yüklerin kay›td›fl›l›¤› teflvik etmeye-
cek seviyelere indirilmesi, bürokratik formalitelerin azalt›lmas›, kay›tl›l›¤›n vergi ve kredi
kolayl›klar›yla teflvik edilmesi, kamuoyunun bilinçlendirilmesi, denetim ve yapt›r›mlar›n
etkin olarak uygulanmas› gereklidir.

Kay›td›fl› istihdamla mücadele çal›flmalar› ve gerçeklefltirilecek projelerin hedefle-
nen sonuçlara ulaflabilmesinin temel koflulunun; kamu yönetiminin, sosyal ortaklar›n ve
sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket etmeleri ve kay›td›fl› istihdam›n önlenmesi konu-
sunda toplumsal mutabakat›n sa¤lanmas› oldu¤u, yap›lan analiz ve de¤erlendirmelerin
ortak sonucudur. Özellikle meslek oda ve kurumlar›n›n mücadelede öncü rol oynama-
s›n›n önemi aç›kt›r. Bu yönde ilgili tüm kesimlerin katk›lar›yla bir platform oluflturulmas›
önerilmektedir.

5- K›dem Tazminat› Fonunun iflçilerimizin müktesep haklar›n› ve iflletmelerimizin re-
kabet gücünü koruyacak flekilde, sürdürülebilir bir aktüeryal denge içerisinde oluflturu-
labilmesi için sosyal ortaklarca kapsaml› bir flekilde tart›fl›l›p de¤erlendirilerek kamuoyu-
nun gündemine getirilmesinin uygun olaca¤› yönünde görüfl birli¤ine var›lm›flt›r. 

ACI KAYIPLARIMIZ

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

Yusuf ATALAY
O¤lu Oktay Atalay ile birlikte geçirmifl oldu¤u elim bir

trafik kazas› sonucu 08.08.2004 tarihinde baba-o¤ul Hakk›n
rahmetine kavufltular. Genç  yaflta aram›zdan ayr›lan Koç,
1952 do¤umlu, evli ve dört çocuk babas›yd›.

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

fierif TAKA
Nöbete gelirken geçirmifl oldu¤u elim bir trafik kazas› so-

nucu iflyeri kap›s› önünde beyin kanamas›ndan 03.08.2004
tarihinde Hakk›n rahmetine kavufltu. 

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

Hüsamettin KOÇ
Geçirmifl oldu¤u elim bir trafik kazas› sonucu 29.07.2004

tarihinde Hakk›n rahmetine kavufltu. Genç  yaflta aram›zdan
ayr›lan Koç, 1962 do¤umlu, evli ve iki çocuk babas›yd›. 

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

Mehmet ÇET‹N
12.07.2004 tarihinde vefat etti. Genç yaflta hayata veda

eden Çetin, evli ve üç çocuk babas›yd›.

TARIM-‹fi Sendikas› Genel Teflkilatlanma Sekreteri
Mustafa Demir’in k›z› Ayfle Demir, Ahmet Ya¤l›can ile
28 A¤ustos 2004 günü Elaz›¤ Veteriner Kont. Arfl.
Enst. Müd. Lokali ve 4 Eylül 2004 Cumartesi günü
Eskiflehir Emek Otel’de düzenlenen törenlerle
yaflamlar›n› birlefltirdiler.

TARIM-‹fi Teflkilatland›rma Uzman› Kemalettin
Derince’nin o¤lu O¤uz Derince, Nermin Toprak ile 24
Temmuz 2004 tarihinde Ankara Vedat Dalokay Nikah
Salonu’nda yap›lan nikah ve Antalya Grand Adonis
Hotel’de yap›lan dü¤ün töreni ile yaflamlar›n›
birlefltirdiler.

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

GENÇ Ç‹FTLERE
ÖMÜR BOYU

MUTLULUKLAR
D‹LER‹Z.

TARIM-‹fi
SEND‹KASI
YÖNET‹M
KURULU

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

TARIM-‹fi SEND‹KASI YÖNET‹M KURULU

TARIM-‹fi Denetleme Kurulu , Genel Mali SekreterZiya Elmasve Muhase-
be MüdürüSerdar Kodaman’dan çal›flmalara iliflkin bilgi al›rken görülüyor. 

TARIM-‹fi (Türkiye Orman, Topraksu, Tar›m ve Tar›m Sanayi ‹flçileri
Sendikas›), kendi Denetleme Kurulu taraf›ndan denetlendi.

Denetleme Kurulu Üyeleri, Baflkan Ali Dalk›l›ç, Raportör Abdurrah-
man Do¤anve Üye Fikret Alt›ndal, 11 Ekim 2004 tarihinde Ankara’da
Genel Merkez binas›nda toplanarak, denetim çal›flmalar›na bafllad›.

TARIM-‹fi’in 01 Mart-31 A¤ustos 2004 tarihleri aras›ndaki çal›flmala-
r›n› idari ve mali yönden denetleyen Kurul, Sendika Ana Tüzü¤ünün 24.
maddesine göre, denetim çal›flmalar›n› 13 Ekim 2004 tarihine kadar ara-
l›ks›z sürdürdü.

Denetleme Kurulu, yapm›fl oldu¤u çal›flmalar sonucu haz›rlad›¤› Ra-
porunu da, Genel Baflkanl›¤a sundu. Denetleme Kurulu Raporu’nun son
bölümünde; idari ve mali konularda gerekli hassasiyetin gösterildi¤i, ya-
sa, tüzük ve yönetmeliklere uygun harcamalar yap›ld›¤› belirtilerek,
“Gösterilen bu hassasiyetten dolay›, Genel Yönetim Kurulu’na te-
flekkür eder, baflar›l› çal›flmalar›n›z›n devam›n› dileriz”denildi.

TARIM-‹fi DENETLEND‹

Baflyaz› Baflyaz›


