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2009 y›l› kamu kesimi toplu ifl sözleflmesi
görüflmeleri Temmuz ay› içinde sonuç-

land›. TÜRK-‹fi ile kamu iflveren sendikalar› ve
ilgili bakan aras›ndaki çerçeve anlaflma proto-
kolü, iflyerlerinde 1 saatlik ifl b›rakma eyleminin
gerçekleflti¤i 7 Temmuz günü imzaland›.  

Protokol ile düflük ücretlerde iyilefltirme, ücret
zamm›, ücrete ba¤l› ödemeler ve maktu ödeme-
lerle ilgili kurallar belirlendi; yetki ihtilaf› nedeniy-
le toplu sözleflme görüflmelerine bafllanamayan
iflyerlerindeki iflçilere protokol hükümlerine göre
uygulama yap›lmas› öngörüldü; zam farklar›n›n
ise “kurumlar›n bütçe imkanlar› göz önüne al›na-
rak gecikmeden” ödenmesi karara ba¤land›.

2009 sözleflme görüflmeleri ekonomik kriz
ortam›nda yürütüldü. Bafllang›çta, görüflmele-
rin 29 Mart yerel seçimlerinden önce sonuçlan-
d›r›lmas› hedeflenmiflti. TÜRK-‹fi bünyesinde
oluflturulan Kamu Kesimi Toplu ‹fl Sözleflmele-
ri Koordinasyon Kurulu çal›flmalar›na 2008 y›l›
sonlar›nda bafllam›fl ve ortak talepleri belirle-
miflti. Buna karfl›n hükümet uzun süre hiçbir
teklif getirmedi.

May›s ay› bafl›nda Bakanlar Kurulunda ya-
p›lan de¤ifliklik de sürecin uzamas›nda etkili ol-
du. Kamu toplu ifl sözleflmelerinden sorumlu
Devlet Bakan› Murat Baflesgio¤lu ile bafllayan
görüflmeler, onun yerini alan Hayati Yaz›c› ile
sonuçland›r›ld›. 

Hükümet ilk teklifini ancak Haziran ay› ba-
fl›nda verdi. Yetersiz bulunan bu teklifin yüksel-
tilmesi için yap›lan görüflmelerin sonuç verme-
mesi üzerine kaç›n›lmaz olarak eylem kararlar›
gündeme geldi. 

Kamuda sözleflmesi olan sendikalar›n bafl-
kanlar›ndan oluflan ve benim de içinde bulun-
du¤um koordinasyon kurulu, görüflmeler bo-
yunca defalarca bir araya gelerek durumu ger-
çekçi bir biçimde de¤erlendirdi. Çerçeve anlafl-
ma protokolü, ikinci toplu eylemin hemen ard›n-
dan ortak kararla imzaland›.

Bedrettin KAYKAÇ
Genel Baflkan
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Devam› Sayfa 2’de

2009 SÖZLEfiMELER‹ MASA BAfiINDA
SONUÇLANDI

TOPLU ‹fi SÖZLEfiMELER‹ ‹MZALANDI

Zorlu Sürecin Sonunda Hükümet ile Türk-‹fl Anlaflt›

Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› Merkez ve Taflra Teflkilat› ‹flyerleri, Tar›m ‹flletmeleri Genel Müdürlü¤ü, Atatürk Orman Çift-
li¤i, ‹stanbul ‹l Özel ‹daresi Tar›m ve Orman Hizmetleri Daire Baflkanl›¤› Tar›msal Hizmetler Müdürlü¤ü, Dalko-Dalyan Su
Ürünleri Kooperatifi, Baflak Ticaret iflyerleri toplu ifl sözleflmeleri taraflarca imzaland›.

2009-2010 y›llar›n›
kapsayan, 26 iflko-
lunda yaklafl›k 270
bin iflçiyi ilgilendiren,
111 iflyeri/iflletmede
uygulanacak kamu
kesimi toplu ifl söz-
leflmeleri anlaflmayla
sonuçland›. 

Türk-ifl Koordinas-
yon Kurulu Eylem ka-
rarlar›n›n ilk ad›m›
olarak 2 Temmuz
2009 günü TÜRK-
‹fi’e ba¤l› sendikala-
r›n tüm üyeleri, saat
18.00’de ifl ç›k›fl›nda
81 ildeki AK Parti ‹l
Baflkanl›klar› önünde
bas›n aç›klamalar›
yapt›. Ankara’da ise,
Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤›
önünde toplan›larak,
sloganlar eflli¤inde
AK Parti Genel Mer-
kezine yüründü.

�� Haberi Sayfa 5-6-7’de

Haberi Sayfa 2-3-4’te

Bir Saatlik “Uyar›” Eylemi
Kamu kesiminde

toplu ifl sözleflmesi
görüflmelerinde uzlafl-
ma sa¤lanamamas›
üzerine, TÜRK-‹fi Ka-
mu Toplu ‹fl Sözlefl-
melerini Koordinas-
yon Kurulu’nun alm›fl
oldu¤u karar çerçeve-
sinde 7 Temmuz 2009
Sal› günü kamu iflçile-
ri Türkiye genelinde
bir saatlik uyar› eylemi
yapt›.

Ak Parti ‹l Baflkanl›klar› Önünde Bas›n Aç›klamas›Ak Parti ‹l Baflkanl›klar› Önünde Bas›n Aç›klamas›



2009-2010 y›llar›n› kapsayan, 26 iflkolunda yaklafl›k 270 bin iflçiyi ilgilen-
diren, 111 iflyeri/iflletmede uygulanacak kamu kesimi toplu ifl sözleflmeleri an-
laflmayla sonuçland›. 

TÜRK-‹fi ile Hükümet aras›nda aylard›r süren toplu pazarl›k görüflmeleri
7 Temmuz 2009 günü imzalanan çerçeve anlaflmas›yla sonuçland›. Buna göre
ücretlere birinci alt› ay yüzde 3, ikinci alt› ay yüzde 5,5, ikinci y›l ise her iki alt›
ayda yüzde 2,5 oran›nda art›fl sa¤land›. 1100 TL’nin alt›ndaki ücretlere ise 60
TL iyilefltirme sa¤land›.

Koordinasyon Kurulu’nun çal›flmalar›
28 Ekim 2008 günü yap›lan TÜRK-‹fi Baflkanlar Kurulu, kamu kesimi top-

lu ifl sözleflmeleri için ço¤unluk tespiti baflvurular›n›n 10 Kas›m 2008 günü top-
luca yap›lmas›n› benimsedi. 1989 y›l›ndan bu yana her sözleflme döneminde
oldu¤u gibi bu y›l da kamu kesimi toplu ifl sözleflmeleri için üye sendikalardan
“Kamu Kesimi Toplu ‹fl Sözleflmeleri Koordinasyon Kurulu” oluflturdu.

Kamu Kesimi Toplu ‹fl Sözleflmelerini yürütmekle görevli Koordinasyon
Kurulu, ilk toplant›s›n› 29 Aral›k 2009 tarihinde yapt›. Toplant›ya, TÜRK-‹fi Yö-
netim Kurulu üyeleri yan›nda Koordinasyon Kurulu üyeleri, Tar›m-‹fl, Genel

Maden-‹fl, Petrol-‹fl, fieker-‹fl, Yol-‹fl, Tezkoop-‹fl, Türk Harb-‹fl sendikalar›-
m›z›n genel baflkanlar› kat›ld›.

Koordinasyon Kurulu, ikinci toplant›s›n› 20 Ocak 2009, üçüncü toplant›s›-
n› 19 Mart 2009, dördüncü toplant›s›n› 15 Nisan 2009 tarihlerinde yapt› ve ge-
liflmeleri de¤erlendirdi. 15 Nisan 2009 günü toplanan Koordinasyon Kurulu, o
dönemde kamu toplu ifl sözleflmelerinden sorumlu olan Devlet Bakan› Murat
Baflesgio¤lu ile görüfltü.

Hükümetteki de¤iflikli¤i takiben Devlet Bakan› Hayati Yaz›c› kamu kesi-
mi toplu ifl sözleflmelerini yürütmekle görevlendirildi. 15 May›s 2009 günü Ko-
ordinasyon Kurulu ad›na TÜRK-‹fi Yönetim Kurulu, Devlet Bakan› Hayati Ya-
z›c› ile görüfltü ve 2009 y›l› kamu toplu ifl sözleflmeleriyle ilgili TÜRK-‹fi’in ta-
leplerini iletti.

Görüflme sonras› bir aç›klama yapan TÜRK-‹fi Genel Baflkan› Mustafa
Kumlu ücret d›fl›ndaki maddelerde toplu sözleflmelerde belli bir noktaya gelin-
di¤ini vurgulayarak, “Say›n Bakan’dan bu iflin uzat›lmadan bitirilmesini ta-
lep ediyoruz. Bar›fl ve huzur içinde, çal›flanlar›n ç›karlar›n› gözetecek fle-
kilde görüflmelerin bitirilece¤ini düflünüyorum. Umuyorum ve diliyorum
ki görüflmeler k›sa sürede masa bafl›nda bitecektir” diye konufltu.
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Görüflmeler s›ras›nda kazan›lm›fl baz› haklarda de¤iflikli¤e gidilmesi
yönünde iflveren teklifleri ile karfl›lafl›lm›fl olsa da, genel olarak sahip olu-
nan haklar›n korunmas› ve gelifltirilmesi sa¤lanabildi. 

Baz› iflyerlerinin kapand›¤›, çok say›da iflçinin iflten ç›kart›ld›¤›, iflsizlik
sorununun büyüdü¤ü ve özel sektörde ciddi hak kay›plar›n›n yafland›¤› bir
ortamda üyelerimizin haklar›n›n korunmas› için elden gelen yap›lmaya ça-
l›fl›ld›. Görüflme sürecinin bafl›ndan sonuna kadar üyelerin istekleri ve çe-
flitli kayg›lar› hep göz önünde bulunduruldu. 

1990’l› y›llarda 700 binden fazla kamu iflçisi için toplu sözleflme görüfl-
meleri sürdürülür, yap›lan her eylem büyük ses getirirdi. 2001 y›l›nda bu
say› 500 binin, 2009’da ise 300 binin alt›na indi. Özellefltirme, d›flar›dan
hizmet al›m›, emekli olanlar›n yerine iflçi almama gibi uygulamalarla kamu
iflçisinin gücü k›r›lmaya çal›fl›ld›. 

Ancak 2 ve 7 Temmuz eylemleri, say›m›z azalm›fl olsa da gücümüzün
azalmad›¤›n›n kan›t› oldu. 7 Temmuz eyleminin Baflbakan›n restine ra¤-
men yap›lm›fl olmas› da ayr›ca önemliydi. 

Sendikal› olman›n hak de¤il ayr›cal›k gibi görüldü¤ü, kamu kesiminde
düzgün bir iflte sigortal› olarak çal›fl›yor olman›n flans say›ld›¤›, kazan›lm›fl
haklar› geriye götürme çabalar›n›n h›zland›¤› bir dönemden geçmekteyiz.
Bu koflullarda kamu sözleflmelerinde sendikalar›n ortak karar›yla
gelinebilen nokta budur. 

Gündemimizde yaln›zca toplu ifl sözleflmeleri yoktur. Cumhurbaflkan›
taraf›ndan yeniden görüflülmek üzere Meclis’e iade edilen kiral›k iflçilikle
ilgili yasa de¤iflikli¤i, önümüzdeki dönemde hükümetin baflka konularda da
benzer giriflimlerde bulunabilece¤inin iflareti say›labilir. Hükümetin iflsizlik
sorununu çözmek için mevcut iflçi haklar›n› zedeleyen giriflimlerde bulun-
mamas› dile¤imizdir. ‹flçi hareketi kazan›lm›fl haklar› ortadan kald›rmaya
yönelik ad›mlar karfl›s›nda sessiz kalmayacakt›r.

Baflyaz›Baflyaz›
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Toplu ‹fl Sözleflmelerinde Hükümet ile Türk-‹fl Anlaflt›

TÜRK-‹fi’in Talepleri
Süresi 2009 y›l›nda sona eren

kamu kesimi toplu ifl sözleflmelerinin
ba¤›tlanmas›na iliflkin olarak Kamu
Kesimi Toplu ‹fl Sözleflmeleri Ko-
ordinasyon Kurulu taraf›ndan belir-
lenen ve Devlet Bakan› Hayati Yaz›-
c›’ya sunulan talepler flöyleydi:

1- ‹yilefltirme:
Ücretleri 1.230.-TL’nin alt›nda

olan iflçilerin ücretleri öncelikle bu
seviyeye getirilecektir.

2- Ücret Dengesi:
‹fle girifl skalalar›n›n düflük tu-

tulmas› vb. nedenlerle do¤mufl iflye-
ri/iflletme ücret dengesizliklerinin gi-
derilmesi sa¤lanmal›d›r.

3- Eflitlik:
Ücret ve eklerine iliflkin zam-

larda geçici- daimi iflçi ayr›m› yap›l-
mamal›d›r.

4- Ücret Zamm›:
Ücret zamlar›n›n toplu ifl söz-

leflmesinin 1. y›l› için enflasyon, re-
fah pay› ve verimlilik art›fllar› dikkate
al›narak yüzde 20 oran›nda; ikinci y›l
ise birinci y›lda gerçekleflen enflas-
yon üzerine 4 puan refah pay› ekle-
nerek belirlenmelidir.

5- Sosyal Yard›m Zamm›:
Sosyal yard›mlar yüzde 40

oran›nda art›r›larak belirlenmelidir.
6- Yetki konusu yarg›ya intikal

etmifl iflyeri/iflletmeler için de yukar›-
daki maddeler geçerli olmal›d›r.

7- 4/c kapsam›nda çal›flanla-
r›n sorunlar›na çözüm getirilmelidir.

Taleplerimizin gerekçeleri ise
flöyle s›raland›:

1- ‹flçiler Türkiye’nin 2001
ekonomik krizinden ç›kmas›nda ve
2002-2008 döneminde sürekli ve or-
talama yüzde 7 büyümesinde önde
gelen etkenlerden biri olmufllard›r.

‹flçiler daha çok çal›flarak, da-
ha verimli çal›flarak ve daha uzun

sürelerde çal›flarak krizden ç›k›fla ve
ekonominin büyümesine katk›da bu-
lunmufllard›r.

Ancak 2002-2008 döneminde
gösterdikleri çaban›n karfl›l›¤›n› ve
büyümeden paylar›na düfleni alama-
m›fllard›r.

2- 2003-2004, 2005-2006,
2007-2008 dönemi toplu ifl sözlefl-
melerinde belirlenmifl ücret zamlar›-
n›n enflasyonun alt›nda kalmas› ha-
linde enflasyon fark›n›n dönem so-
nunda ek bir zam olarak uygulana-
ca¤› düzenlemeleri devaml› iflledi¤i-
ne göre iflçiler bu dönemlerde ücret
kay›plar› yaflam›fllar, bu kay›plar› te-
lafi edilmeden dönem sonlar›nda üc-
ret zamm›=enflasyon eflitli¤i fleklen
sa¤lanm›flt›r. Ücretler reel olarak
kayba u¤ram›flt›r.

3- 2002-2008 döneminde iflçi-
ler için geçerli vergi dilimlerinin ara-
l›klar› düflen oranlar fleklinde (dar tu-
tularak) iflçiler aleyhine de¤ifltirilmifl-
tir.

4- 2006 y›l›nda gelir vergisi
mükelleflerine vergi indirimi yap›l›r-
ken iflçiler görece avantajlar›n› kay-
bettikleri gibi vergi oranlar›n›n de¤ifl-
tirilmesi nedeniyle de net ücret kay-
b›na u¤ram›fllard›r.

5- Literatürde iflçiler “sabit ge-
lirli” olarak tan›mlan›rlar ve enflas-
yondan birinci s›rada olumsuz etkile-
necek kesim olarak gösterilirler.

‹flçilerin tabi olduklar› vergi re-
jimi vergi oranlar›n›n yükseltilmesi,
vergi dilimleri aral›klar›n›n yetersiz
ayarlamalar› nedeniyle iflçiler azalan
gelirli haline gelmifllerdir.

6- 2008 y›l›nda yap›lan de¤i-
fliklikler ile sosyal güvenlik sigortas›
primi için belirlenmifl üst s›n›r› aflan
gelirlerin takip eden aylarda prime
tabi edilmesi ile ilave tediyelerden
prim kesilmeye bafllan›lmas› iflçiler
ile ilgili son olumsuzluklar olmufltur.
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Yürürlük bafllang›ç tarihleri 2009 y›l› içinde olan Kamu Kesimi Top-
lu ‹fl Sözleflmelerinin (TÜRK-‹fi Konfederasyonuna üye sendikalar›n ör-
gütlü bulundu¤u ve yetki ald›¤› iflyerlerine iliflkin olarak) afla¤›daki esaslar
dahilinde sonuçland›r›lmalar› kabul edilmifl ve iflbu protokol düzenlenerek
imza alt›na al›nm›flt›r.

1- ‹Y‹LEfiT‹RME
Toplu ifl sözleflmesinin yürürlük bafllang›ç tarihinde ayl›k brüt ç›plak

ücretleri 1.100,00 (Binyüzlira) TL’nin (Günlük ücret sisteminde 36,67
TL/Gün, saatlik ücret sisteminde 4,89 TL/Saat) alt›nda olan iflçilerin brüt
ç›plak ücretlerine, 1.100,00 (Binyüzlira) TL’s›n› geçmemek kayd›yla 60
TL/Ay (Günlük ücret sisteminde 2,00 TL/Gün, saatlik ücret sisteminde
0,27 TL/Saat) iyilefltirme yap›lacakt›r.

2- ÜCRET ZAMLARI:
a) Birinci Y›l Birinci Alt› ay Zamm›:
‹flçilerin (1.) f›kradaki iyilefltirme yap›ld›ktan sonra, toplu ifl sözlefl-

mesinin yürürlük bafllang›ç tarihindeki (ayl›k/günlük/saatlik) brüt ç›plak üc-
retlerine yürürlük bafllang›ç tarihinden itibaren geçerli olmak üzere birinci
alt› ay için %3 (Yüzdeüç) oran›nda zam yap›lacakt›r.

b) Birinci Y›l ‹kinci Alt› ay Zamm›:
‹flçilerin birinci alt› ay›n son günündeki brüt ç›plak ücretlerine (ay-

l›k/günlük/saatlik) ikinci alt› ay›n bafl›ndan geçerli olmak üzere %5,5 (Yüz-
debeflbuçuk) oran›nda zam yap›lacakt›r.

c) ‹kinci Y›I Birinci Alt› Ay Zamm›:
‹flçilerin toplu ifl sözleflmesinin birinci y›l›n›n son günündeki (ay-

l›k/günlük/saatlik) brüt ç›plak ücretlerine ikinci y›l birinci alt› ay›n›n birinci
gününden geçerli olmak üzere %2,5 (Yüzdeikibuçuk) oran›nda zam y›p›-
lacakt›r.

Ancak, T.C. Baflbakanl›k Türkiye ‹statistik Kurumu’nun 2003=100
Temel Y›ll› Tüketici Fiyatlar› Türkiye Geneli Haziran 2010 indeks say›s›-
n›n, Aral›k 2009 indeks say›s›na göre de¤iflim oran›n›n %2,5’i (Yüzdeiki-
buçuk) aflmas› halinde aflan k›sm›n tamam›, ikinci y›l ikinci alt› ay ücret
zamm› oran›na ilave edilecektir. (Bu örnek; yürürlük bafllang›c›
01.01.2009 tarihi olan toplu ifl sözleflmeleri için yap›lm›flt›r. ‹kinci y›l›n bi-
rinci alt› ay›nda gerçekleflecek enflasyon oran›; her toplu ifl sözleflmesinin
yürürlük bafllang›ç tarihi dikkate al›nmak suretiyle ifl bu örne¤e uygun bi-
çimde T.C.Baflbakanl›k Türkiye ‹statistik Kurumu ‘nun 2003= 100 Temel
Y›ll› Türkiye Geneli ‹ndeks say›s›ndaki alt› ayl›k de¤iflim oran›na göre be-
lirlenecektir.)

d) ‹kinci Y›l ‹kinci Alt› Ay Zamm›:
‹flçilerin toplu ifl sözleflmesinin ikinci y›l›n›n birinci alt› ay›n›n son gü-

nündeki (ayl›k/günlük/saatlik) brüt ç›plak ücretlerine, ikinci y›l ikinci alt›
ay›n›n birinci gününden geçerli olmak üzere %2,5 (Yüzdeikibuçuk) oran›n-
da zam yap›lacakt›r.

Ancak, T.C. Baflbakanl›k Türkiye ‹statistik Kurumu’nun 2003=100
Temel Y›ll› Tüketici Fiyatlar› Türkiye Geneli Aral›k 2010 indeks say›s›n›n,
Haziran 2010 indeks say›s›na göre de¤iflim oran›n›n %2,5’i (Yüzdeikibu-
çuk) aflmas› halinde aflan k›sm›n tamam›, ikinci y›l ikinci alt› ay›n›n son
günündeki ücrete takip eden ay›n birinci gününden geçerli olmak üzere
ilave edilecektir. (Bu örnek; yürürlük bafllang›c› 01.01.2009 tarihi olan top-
lu ifl sözleflmeleri için yap›lm›flt›r. ‹kinci y›l›n ikinci alt› ay›nda gerçeklefle-
cek enflasyon oran›; her toplu ifl sözleflmesinin yürürlük bafllang›ç tarihi
dikkate al›nmak suretiyle ifl bu örne¤e uygun biçimde T.C.Baflbakanl›k
Türkiye ‹statistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Y›ll› Türkiye Geneli ‹ndeks
say›s›ndaki alt› ayl›k de¤iflim oran›na göre belirlenecektir.)

NOT: Yukar›da belirlenen zam oranlar› her toplu ifl sözleflmesinin
madde metni esas al›narak düzenlenecektir.

3- ÜCRETE BA⁄LI ÖDEMELER – ORANSAL ÖDEMELER:
Toplu ifl sözleflmelerindeki ücrete ba¤l› olan (ikramiye vb.) ödeme-

ler ile ücretin % ‘si (ücretin yüzdesi) ile ifade edilen ya da ücret art›fl›na
ba¤l› olarak artan ödemelerde herhangi bir art›fl yap›lmayacakt›r.

4- MAKTU ÖDEMELER:
Toplu ifl sözleflmelerinde yer alan maktu ödemeler (ücrete ba¤l› ol-

mayan ödemeler, sosyal yard›m, do¤um, evlenme yard›mlar›, yemek yar-
d›m›, prim ve tazminat gibi) toplu ifl sözleflmelerinin ücret zamlar› oran›n-
da ve ücretin zamland›¤› tarih itibariyle art›r›larak ödenecektir.

5. Yetki ihtilaf› nedeniyle toplu ifl sözleflmesi görüflmelerine baflla-
namayan iflyerlerinde çal›flan iflçilere de Maliye Bakanl›¤› ‘n›n daha önce-
ki y›llarda verdi¤i görüfl do¤rultusunda; bu protokol hükümlerine göre uy-
gulama yap›l›r.

6. 5620 say›l› kanun kapsam›nda daimi kadroya geçirilen iflçilerden
imtihana girip de kazananlardan kadro ve derecelerinde de¤iflikli¤e hak
kazananlara, atand›klar› derecenin ücretlerinin verilmesi hususunda toplu
ifl sözleflmelerinde gerekli düzenlemeler yap›l›r.

7. GEÇ‹C‹ MADDE ( ... ) FARKLARIN ÖDENME ZAMANI:
Toplu ifl sözleflmelerinin yürürlük tarihi ile imza tarihi aras›nda olu-

flacak ücret ve di¤er tüm ödemelere iliflkin farklar kurumlar›n bütçe imkan-
lar› göz önüne al›narak gecikmeden ödenecektir. 

2009 Y›l› Kamu Toplu ‹fl Sözleflmeleri
Çerçeve Anlaflma Protokolü

(07 Temmuz 2009)

Bir Saatlik “Uyar›” Eylemi 

Kamu kesiminde toplu ifl sözleflmesi görüflmelerinde uzlaflma sa¤lana-
mamas› üzerine, TÜRK-‹fi Kamu Toplu ‹fl Sözleflmeleri Koordinasyon Kuru-
lu’nun alm›fl oldu¤u karar çerçevesinde 7 Temmuz 2009 Sal› günü kamu iflçi-
leri Türkiye genelinde bir saatlik uyar› eylemi yapt›.

Türk-‹fl Genel Baflkan› Mustafa Kumlu ve konfederasyonun yönetim ku-
rulu üyeleri eyleme Ankara’da TEDAfi iflyerinde kat›ld›. Türkiye Kamu-Sen Ge-
nel Baflkan› Bircan Aky›ld›z ile di¤er konfederasyonlara ba¤l› sendikalar da
eyleme destek verdi.

TARIM-‹fi Sendikas› Genel Baflkan› Bedrettin Kaykaç, Genel Merkez
Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara fiube Baflkan› ve fiube Yönetim Kurulu üyele-
ri ile TÜRK-‹fi’e ba¤l› Sendikalar›n Baflkan ve yöneticileri de eylemde haz›r bu-
lundu.

TÜRK-‹fi Genel Baflkan› Mustafa Kumlu, burada yapt›¤› konuflmada, bu
mücadelenin ekmek mücadelesi oldu¤unu belirterek, “Yani eve giren paran›n,
sofraya konan yeme¤in mücadelesidir. Çocuklar›m›z› okula gönderebil-
menin, hastalar›m›za ilaç alabilmenin, ev kiras› ödeyebilmenin, gaz alabil-
menin, elektrik, su faturalar›n› ödeyebilmenin mücadelesidir” dedi.

Sabah saat 8.30’da bafllayan eylem 09.30’da sona erdi. Daha sonra iflçi-
ler tekrar ifllerinin bafl›na döndu.

Ve Anlaflma...

Çal›flmama hakk›n› kullanma eyleminin ard›ndan Hükümet ile müzakere-
ler yeniden bafllad›. Toplu ifl sözleflmelerinden sorumlu Devlet Bakan› Hayati
Yaz›c› ile yeniden yap›lan görüflmenin ard›ndan TÜRK-‹fi Kamu Kesimi Toplu
‹fl Sözleflmeleri Koordinasyon Kurulu Genel Merkez’de topland› ve durum de-
¤erlendirmesi yapt›. Ard›ndan saat 15.30’da yeniden Bakan Yaz›c› ile bir araya
gelindi ve anlaflma sa¤land›.



1- MADDE 29- FAZLA ÇALIfiMALAR:
Maddenin ( f ) f›kras›nda de¤ifliklik

yap›larak, fazla çal›flmalar›n iflçinin ya-
z›l› iste¤i üzerine izin olarak kulland›r›-
labilece¤i kabul edilmifltir. 
2- MADDE 32- ÜCRET ZAMMI :

Günlük ç›plak brüt ücretlere toplu ifl
sözleflmesinin 1. y›l› birinci alt› ay› için %
3, ikinci alt› ay için % 5,5 oran›nda zam
yap›lm›flt›r. (Toplu sözleflme kapsam›n-
da ayl›k ç›plak brüt 1.100,00 TL’nin alt›n-
da ücret bulunmad›¤›ndan Hükümet’le
Türk-‹fl aras›nda imzalanan Protokol’un
“iyilefltirme” hükmü uygulanmam›flt›r.)
Bu zamlarla oluflacak farklar›n gecikme-
den ödenmesi kabul edilmifl olup, toplu
sözleflme farklar› imza tarihini takiben
süratle ödenmeye bafllanm›flt›r.

01.01.2009 – 30.06.2009 ve
01.07.2009 – 31.12.2009 tarihleri ara-
s›nda uygulanacak ücret skalalar›  afla-
¤›dad›r.

Toplu ifl sözleflmesinin 2. y›l›n›n bi-
rinci ve ikinci alt› ayl›k dilimlerinde %
2,5 oran›nda ücret zamm› yap›lacak.
Ancak ikinci y›l›n birinci alt› ay›nda ger-

çekleflecek enflasyonun % 2,5’i aflma-
s› halinde aflan k›sm›n tamam› ikinci y›l
ikinci alt› ay zamm› olan % 2,5’e ilave
edilecek. ‹kinci y›l›n 2. alt› ayl›k döne-
minde gerçekleflecek enflasyonun %
2,5’i aflmas› halinde de yine aflan k›s-
m›n tamam› 31.12.2009 tarihindeki üc-
retlere ilave edilecektir.

Kapat›lan Köy Hizmetleri Genel Mü-
dürlü¤ü’nden Tar›m ve Köyiflleri Ba-
kanl›¤›’na devredilen iflyerlerinde çal›-
flan üyelerimizin ücretleri de ayn› oran-
larda art›r›lm›flt›r.
3- MADDE 38- DO⁄UM YARDIMI:

Birinci y›l birinci alt› ay için 35,84-
TL, ikinci alt› ay için 37,81-TL olarak
tespit edilen bu yard›m, ikinci y›l 1. ve
2. alt›flar aylarda ücret zamm› oran›nda
art›r›lacakt›r.
4- MADDE 39- ÖLÜM YARDIMI :

‹flçinin ölümü halinde 1. y›l birinci
alt› ay için 179,25-TL, ikinci alt› ay için
189,11-TL

Ana, baba, efl ve çocuk ölümünde
1. y›l birinci alt› ay için 107,56-TL, ikin-
ci alt› ay için 113,48-TL

Olarak tespit edilmifl olup, ikinci y›l
1. ve 2. alt›flar aylarda ücret zamm›
oran›nda art›r›lacakt›r.
5- MADDE 40- ÖLÜM VE SAKATLIK
TAZM‹NATI :

‹flçinin ifl kazas› ile ölümü yada sa-
katlanmas› halinde 1. y›l birinci alt› ay
için 286,81-TL, ikinci alt› ay için
302,58-TL olarak tespit edilmifl olup,
ikinci y›l 1. ve 2. alt›flar aylarda ücret
zamm› oran›nda art›r›lacakt›r.
6-MADDE 41- EVLENME YARDIMI:

Evlenme yard›m› birinci y›l birinci al-
t› ay için 71,71-TL, ikinci alt› ay için
75,65-TL olarak tespit edilmifl olup,
ikinci y›l 1. ve 2. alt›flar aylarda ücret
zamm› oran›nda art›r›lacakt›r.
7- MADDE 42- YEMEK YARDIMI :

Yemek yard›m› birinci y›l birinci alt›
ay için günlük 3,56-TL, ikinci alt› ay için
günlük 3,76-TL olarak tespit edilmifl
olup, ikinci y›l 1. ve 2. alt›flar aylarda
ücret zamm› oran›nda art›r›lacakt›r.

Ayr›ca maddenin 3. f›kras›nda de¤i-
fliklik yap›larak seyyar görevli olup da
yemek imkan›ndan yararlanamayanla-

ra yemek paras› ödenmesi kabul edil-
mifltir.
8-MADDE 43- SOSYAL YARDIM :

Sosyal yard›m birinci y›l birinci alt›
ay için ayl›k 75,24-TL, ikinci alt› ay için
ayl›k 79,38-TL olarak tespit edilmifl
olup, ikinci y›l 1. ve 2. alt›flar aylarda
ücret zamm› oran›nda art›r›lacakt›r.
9-MADDE 44- G‹Y‹M YARDIMI :

Nakdi giyim yard›m› olarak y›lda bir
uygulanmak üzere birinci y›l için 75,65-
TL olarak tespit edilmifl olup, ikinci y›l
1. ve 2. alt›flar aylarda ücret zamm›
oran›nda art›r›lacakt›r.
10- MADDE 56- YILLIK ÜCRETL‹
‹Z‹NLER :

Mevsimlik iflçilerin y›ll›k ücretli izin
kullanabilmeleri için çal›flmalar› gere-
ken 180 günlük süre 170 güne düflürül-
müfltür.
11- MADDE 63- ÜCRETS‹Z MAZE-
RET ‹ZN‹ :

Madde metnine bir cümle eklene-
rek, do¤um yapan iflçilere istekleri ha-
linde 6 aya kadar ücretsiz izin verilece-
¤i kabul edilmifltir.

TEMMUZ 2009 / SAYI: 50 5TARIM - ‹fi

TARIM VE KÖY‹fiLER‹ BAKANLI⁄I MERKEZ VE TAfiRA TEfiK‹LATI TOPLU ‹fi SÖZLEfiMES‹NDE MEYDANA GELEN DE⁄‹fi‹KL‹KLER

TARIM-‹fi TOPLU ‹fi SÖZLEfiMELER‹ ‹MZALANDI
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› Merkez ve Taflra Teflkilat›
‹flyerleri, Tar›m ‹flletmeleri Genel Müdürlü¤ü, Atatürk Or-
man Çiftli¤i, ‹stanbul ‹l Özel ‹daresi Tar›m ve Orman Hiz-
metleri Daire Baflkanl›¤› Tar›msal Hizmetler Müdürlü¤ü,
Dalko-Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi, Baflak Ticaret ifl-
yerleri toplu ifl sözleflmeleri taraflarca imzaland›.

Milli E¤itim Bakanl›¤› Tar›m Meslek Liseleri ve Koç Tah-
mil Tahliye fiirketi toplu ifl sözleflmelerinde ise görüfl-
meler devam ediyor.

��

��
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1- MADDE 25- YILLIK ÜCRETL‹ ‹Z‹NLER :
Mevsimlik iflçilerin y›ll›k ücretli izin kullanabilmeleri için çal›flmalar› gereken

180 günlük süre 170 güne düflürülmüfltür.
2- MADDE 33- ÜCRET ZAMMI :

Toplu ifl sözleflmesinin 33. maddesi gere¤ince, önce 01.01.2009 tarihinde ç›p-
lak brüt ücreti 1.100,00- TL’nin alt›nda olanlar›n ücretlerine bu miktar› geçmemek
üzere ayl›k 60,00- TL iyilefltirme yap›ld›ktan sonra; 01.01.2009 – 30.06.2009 ta-
rihleri aras›nda uygulanmak üzere birinci alt› ay için % 3 oran›nda zam yap›lacak,
bu zamla oluflacak ücretlere 01.07.2009 – 31.12.2009 tarihleri aras›nda uygulan-
mak üzere ikinci alt› ay için % 5,5 oran›nda zam yap›lacak. Bu zamlarla oluflacak
farklar›n gecikmeden ödenmesi kabul edilmifltir.

Toplu ifl sözleflmesinin 2. y›l›n›n birinci ve ikinci alt› ayl›k dilimlerinde % 2,5
oran›nda ücret zamm› yap›lacak. Ancak ikinci y›l›n birinci alt› ay›nda gerçeklefle-
cek enflasyonun % 2,5’i aflmas› halinde aflan k›sm›n tamam› ikinci y›l ikinci alt› ay
zamm› olan % 2,5’e ilave edilecek. ‹kinci y›l›n 2. alt› ayl›k döneminde gerçeklefle-
cek enflasyonun % 2,5’i aflmas› halinde de yine aflan k›sm›n tamam› 31.12.2009
tarihindeki ücretlere ilave edilecektir.
3- MADDE 35- YIPRANMA PR‹M‹:

Maddenin daha önce “A¤›r Hizmet, Tehlike ve Sorumluluk Primi “ olan bafll›¤›
Y›pranma Primi olarak de¤ifltirilmifl madde metni aynen muhafaza edilmifltir.
4-MADDE 38- SOSYAL YARDIM :

Sosyal yard›m birinci y›l birinci alt› ay için ayl›k 75,24-TL, ikinci alt› ay için ay-
l›k 79,38-TL olarak tespit edilmifl olup, ikinci y›l 1. ve 2. alt›flar aylarda ücret zam-
m› oran›nda art›r›lacakt›r.
5- MADDE 39- DO⁄UM YARDIMI :

Birinci y›l birinci alt› ay için 35,84-TL, ikinci alt› ay için 37,81-TL olarak tespit
edilen bu yard›m, ikinci y›l 1. ve 2. alt›flar aylarda ücret zamm› oran›nda art›r›la-
cakt›r.
6- MADDE 40- PARASIZ YEMEK :

Yemek yard›m› birinci y›l birinci alt› ay için günlük 3,56-TL, ikinci alt› ay için
günlük 3,76-TL olarak tespit edilmifl olup, ikinci y›l 1. ve 2. alt›flar aylarda ücret
zamm› oran›nda art›r›lacakt›r.
7-MADDE 41- G‹Y‹M YARDIMI VE KORUMA MALZEMES‹:

Nakdi giyim yard›m› olarak y›lda bir uygulanmak üzere birinci y›l için 75,65-TL
olarak tespit edilmifl olup, ikinci y›l 1. ve 2. alt›flar aylarda ücret zamm› oran›nda
art›r›lacakt›r.
8-MADDE 43- EVLENME YARDIMI :

Evlenme yard›m› birinci y›l birinci alt› ay için 71,71-TL, ikinci alt› ay için 75,65-
TL olarak tespit edilmifl olup, ikinci y›l 1. ve 2. alt›flar aylarda ücret zamm› oran›n-
da art›r›lacakt›r.
9- MADDE 47- ÖLÜM YARDIMI :

‹flçinin ölümü halinde 1. y›l birinci alt› ay için 179,25-TL, ikinci alt› ay için
189,11-TL

‹flçinin efl ve çocuklar›n›n ölümünde 1. y›l birinci alt› ay için 107,56-TL, ikinci
alt› ay için 113,48-TL

‹flçinin ifl kazas› ile ölümü halinde 1. y›l birinci alt› ay için 286,81-TL, ikinci al-
t› ay için 302,58-TL
olarak tespit edilmifl olup, ikinci y›l 1. ve 2. alt›flar aylarda ücret zamm› oran›nda
art›r›lacakt›r.
10- MADDE 68- TUTUKLULUK GÖZET‹M ALTINA ALINMA VE MAHKUM‹YET
HAL‹NDE FES‹H VE TEKRAR ‹fiE BAfiLATMA :

Maddenin 1. f›kras›nda de¤ifliklik yap›larak daha önce bir aya kadar ücretsiz
izinli kabul edilen tutukluluk süresi ihbar önelleri süresine yükseltilmifltir. Bir bafl-
ka ifade ile 3 y›ldan k›demli bir iflçi için daha önce 30 güne kadar olan süre 8 haf-
taya yani 56 güne yükseltilmifltir.

11- ‹LK DEFA ‹fiE G‹RECEKLER‹N ÜCRETLER‹ :

GRUP NO     GRUP ÜCRET‹
01.01.2009 – 30.06.2009

I.GRUP (‹flçi Bafllar›) 29,49-TL / Gün
II.GRUP (Di¤er ‹flçiler) 28,36-TL / Gün

GRUP NO GRUP ÜCRET‹
01.07.2009 – 31.12.2009

I.GRUP (iflçi Bafllar›) 31,11-TL / Gün
II.GRUP (Di¤er ‹flçiler) 29,92-TL / Gün

Yukar›da belirtilen ifle girifl ücretleri toplu ifl sözleflmesinin ikinci y›l›n›n
birinci ve ikinci alt› aylar›nda ücret zamm› oran›nda art›r›lacakt›r.

1- MADDE 21- TUTUKLULUK GÖZET‹M ALTINA ALINMA VE MAHKUM‹-
YET HAL‹NDE FES‹H VE TEKRAR ‹fiE BAfiLATMA :

Maddenin 1. f›kras›nda de¤ifliklik yap›larak daha önce bir aya kadar ücretsiz
izinli kabul edilen tutukluluk süresi ihbar önelleri süresine yükseltilmifltir. Bir bafl-
ka ifade ile 3 y›ldan k›demli bir iflçi için daha önce 30 güne kadar olan süre 8 haf-
taya yani 56 güne yükseltilmifltir.

2- MADDE 25- GÜNLÜK VE HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES‹ :

Haftada bir gün hafta tatili yap›lan ba¤-bahçe, meyvecilik ve fidanl›k flubesi ifl-
yerlerinde çal›flan üyelerimizin haftal›k izin süresi bir buçuk güne ç›kar›lm›flt›r.

3- MADDE 38 GÜNDEL‹KLERE YAPILAN ZAM :

Türk-‹fl ile Hükümet aras›nda imzalanan protokol çerçevesinde yap›lan düzen-
leme ile düflük ücret alan arkadafllar›m›z›n daha yüksek oranda zam almalar›
sa¤lanm›flt›r. Zam oranlar›; 1. alt› ay % 3, 2. alt› ay % 5,5, 3 ve 4. alt› aylar % 2.5.

Örnek : Yevmiyesi;

33,00-TL olan›n yevmiyesi 33.00 + 2.00 x % 3 x % 5,5 = 38,03-TL olacak ar-
t›fl %15,2

44,56 -TL olan›n yevmiyesi 44.56 x %3 x % 5,5  = 48,42 -TL olacak Art›fl % 8,7 

51,00 -TL olan›n yevmiyesi 51.00 x %3 x % 5,5  = 55.42 -TL olacak Art›fl % 8,7

4-MADDE 40- A⁄IR H‹ZMET VE ÇALIfiMAYI TEfiV‹K PR‹M‹  :
Daha önceki uygulamada günlük 1,26 TL ile 1,89 TL aras›nda de¤iflen ve üye-

lerimizin % 90’›na günlük 1,26 TL olarak uygulanan prim ücretin yüzdesine dö-
nüfltürülerek tüm üyelerimizin günlük yevmiyelerinin % 6’s› oran›nda prim almala-
r› sa¤lanm›flt›r. Bu uygulama ile yevmiyesi 48,42 TL olan üyemiz günlük 2,91-TL,
ayl›k 75,66- TL prim alacak.

5 -  MADDE 41 -  EVLENME YARDIMI:

Birinci alt› ay 73,56-TL, ikinci alt› ay 77,61-TL
6 -  MADDE 43 -  DO⁄UM YARDIMI:

Birinci alt› ay 36,77-TL, ikinci alt› ay 38,79-TL
7- MADDE 44 - YEMEK VE YEMEK PARASI:

Birinci alt› ay 3,58-TL/GÜN, ikinci alt› ay 3,78-TL/GÜN
8- MADDE 45 - ÖLÜM YARDIMI :

‹flçinin ölümü halinde        : 183,92 -TL  -  194,04-TL
‹flçinin ifl kazas› ile ölümü : 294,28- TL  -   310,47-TL
Ana-Baba, Efl ve çocuk ölümünde: 110,33-TL  -   116,40-TL 
9 -MADDE 46 - B‹RLEfiT‹R‹LM‹fi SOSYAL YARDIMLAR:
Birinci alt› ay 75,53-TL/Ay, ikinci alt› ay 79,68-TL/Ay
Yukar›daki sosyal yard›m miktarlar› 2. y›l da ücret zamm› oran›nda

artt›r›lacakt›r.

TARIM ‹fiLETMELER‹ GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü TOPLU ‹fi 
SÖZLEfiMES‹NDE MEYDANA GELEN DE⁄‹fi‹KL‹KLER…

Türk-‹fl ile Hükümet aras›nda imzalanan Protokol çerçevesinde uzlaflma sa¤-
lanm›fl, ancak sözleflmenin tümü üzerinde henüz anlaflma sa¤lanamad›¤›ndan
müzakereler devam etmektedir. 

‹STANBUL ‹L ÖZEL ‹DARES‹ TARIM VE ORMAN H‹ZMETLER‹  
DA‹RE BAfiKANLI⁄I TARIMSAL H‹ZMETLER MÜDÜRLÜ⁄Ü

‹flverenle yap›lan müzakereler 8 Temmuz 2009 tarihinde anlaflma ile sonuçla-
narak toplu ifl sözleflmesi imzalanm›flt›r. Var›lan mutabakat sonucu günlük ç›plak
brüt ücretlere 1. y›l için % 10 ikinci y›l için % 6 oran›nda art›fl sa¤lanm›flt›r. Bu
zamlarla oluflacak farklar›n imza tarihini takip eden 1 ay içinde ödenmesi kabul
edilmifltir.

Toplu ifl sözleflmesinde yer alan sosyal yard›m miktarlar›nda da önemli oran-
larda art›fl sa¤lanm›flt›r.

DALKO-DALYAN SU ÜRÜNLER‹ KOOPERAT‹F‹
Dalko – Dalyan Su Ürünleri Kooperatifinde çal›flan üyelerimiz  ad›na 3 Haziran

2009 tarihinde Sendikam›zla iflveren aras›nda bafllayan toplu ifl sözleflmesi
müzakereleri 7 Temmuz 2009 tarihinde anlaflma ile sonuçlanarak toplu ifl
sözleflmesi imzalanm›flt›r.

‹mzalanan toplu ifl sözleflmesi ile idari maddelerde yürürlükteki yasal düzen-
lemelere paralel de¤ifliklikler yap›lm›fl, ücret ve sosyal yard›m ödemelerinde
iflyerinde çal›flan üyelerimizin de mutabakat› ile iflyeri flartlar› da dikkate al›narak
gerekli art›fllar sa¤lanm›flt›r.

M‹LL‹ E⁄‹T‹M BAKANLI⁄I TARIM MESLEK L‹SELER‹ 

ATATÜRK ORMAN Ç‹FTL‹⁄‹ (AOÇ)



TARIM-‹fi Sendikas› Üyesi, Samsun fiube faali-
yet alan›nda bulunan Gökhöyük Tar›m ‹flletmesi Mü-
dürlü¤ü iflyeri çal›flan›,

Ruhi MELETL‹
14 Nisan 2009 günü geçirmifl oldu¤u ani bir kalp

krizi sonucu vefat etti. 15 y›ldan buyana TARIM-‹fi
üyesi olan MELETL‹, 12 Mart 1962 do¤umluydu. 

TARIM-‹fi Sendikas› Üyesi, Samsun fiube faali-
yet alan›nda bulunan Çorum ‹l Tar›m Müdürlü¤ü ifl-
yeri çal›flan›,

Koray TAfiBEK
29 Nisan 2009 günü geçirmifl oldu¤u ani bir kalp

krizi sonucu vefat etti. TAfiBEK, 1 Ocak 1951 do-
¤umluydu. 

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

Salih ERKUL
3 May›s 2009 tarihinde Hakk›n rahmetine kavufltu.
ERKUL, 17 fiubat 1971 do¤umluydu.

TARIM-‹fi Sendikas› Üyesi, Ankara fiube faaliyet
alan›nda bulunan Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› ‹dari
ve Mali ‹fller Daire Baflkanl›¤› iflyeri çal›flan›,

Volkan SOYÖZ
14 May›s 2009 günü geçirmifl oldu¤u ani bir kalp

krizi sonucu vefat etti.
SOYÖZ, 3 Eylül 1959 do¤umluydu. 

TARIM-‹fi Sendikas› Üyesi, Ankara fiube faaliyet
alan›nda bulunan Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› ‹dari
ve Mali ‹fller Daire Baflkanl›¤› iflyeri çal›flan›,

Fatih SAYAR
Kosova’da görevli olarak çal›flmakta iken, 6 Tem-

muz 2009 günü geçirmifl oldu¤u ani bir kalp krizi so-
nucu vefat etti.

SAYAR, 1 Temmuz 1962 do¤umluydu. 

TARIM-‹fi Sendikas› Üyesi, Erzincan fiube faali-
yet alan›nda bulunan Gümüflhane ‹l Tar›m Müdürlü-
¤ü iflyeri çal›flan›,

Adnan SALANTUR
Son bir y›ld›r tedavi gördü¤ü akci¤er kanserine ye-

nik düflerek 8 Temmuz 2009 günü vefat etti.
28.12.1990 tarihinden buyana tar›m iflçisi kadrosunda
çal›flan SALANTUR, evli ve 1 Ocak 1959 do¤umluydu. 
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ACI KAYIPLARIMIZ

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

TARIM-‹fi SEND‹KASI YÖNET‹M KURULU

Sahibi :
Bedrettin KAYKAÇ

TARIM-‹fi Genel Baflkan›
•

Yaz› ‹flleri Müdürü
Sami ÇA⁄LAV

Düzenleme - Bask›
TDV YAYIN MATBAACILIK VE T‹C.‹fiL.

OST‹M Örnek Sanayi Sitesi 1. Cd. 358. Sk.
No: 11  Yenimahalle / ANKARA

Tel: (0.312) 354 91 31 Pbx 
Faks: (0.312) 354 91 32

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

TARIM SANAY‹‹ ‹fiÇ‹LER‹ SEND‹KASI

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

‹ lkbahar aylar›yla birlikte mevsimlik tar›m iflçileri yine kaza haber-
leriyle gündemdedir. Onlar içinde bulunduklar› zor flartlar ile de-

¤il, daha çok çal›flma yerlerine giderken ya da dönüflte geçirdikleri
trafik kazalar›yla günlük gazetelerin iç sayfalar›nda kendilerine yer
bulabiliyorlar. 

Haziran ay›nda birkaç haber bafll›¤› dikkat çekiyor: “Bursa’da, Ye-
niflehir Kozdere Köyü’nden bezelye toplamaktan dönen mevsimlik ifl-
çileri tafl›yan minibüs, dere yata¤›na devrildi. Meydana gelen kazada,
6’s› a¤›r, 21 kifli yaraland›.” “Mersin’in Silifke ‹lçesi’ne ba¤l› Çeltikçi
Köyü’nde çilek tarlas›nda çal›flan iflçileri tafl›yan kamyonet devrildi;
3’ü a¤›r 37 iflçi yaraland›.” “‹zmir’in Ödemifl ilçesinde, tar›m iflçisi ta-
fl›yan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazas›nda
2 kiflinin öldü¤ü, birçok yaral›n›n bulundu¤u bildirildi.”

Türkiye’de iflçiler aras›nda en güvencesiz kesimi oluflturanlar
mevsimlik / gezici tar›m iflçileridir. Hemen her yörede y›l›n belirli ay-
lar›nda yaflad›klar› yerlerden kilometrelerce uzakta çapalama, sula-
ma, toplama gibi çeflitli tar›m ifllerinde çal›flan iflçilerin ne çal›flma sü-
releri belli, ne sosyal güvenlik haklar› var. Bar›nma ve çal›flma koflul-
lar› son derece sa¤l›ks›z. Çal›flabilme umuduyla gittikleri yerlerde dö-
nüfl paras›n› bile denklefltiremeyenler oluyor. Onlara ifli bulan tar›m
arac›lar›na ba¤›ml› bir yaflam sürüyorlar. 

Mevsimlik / gezici tar›m iflçileri örgütsüz. Haklar›n› arayacak ve ç›-
karlar›n› koruyacak herhangi bir sendikada örgütlü de¤iller. Çünkü
yürürlükteki mevzuat bu iflçilerin çal›flma koflullar› dikkate al›narak
haz›rlanmam›fl. 

50 ve daha az say›da iflçi çal›flt›ran tar›m iflyerlerinin sürek-
li çal›flan iflçilerine bile di¤er iflçilerin sahip oldu¤u haklar› çok gören
ve onlar› ‹fl Kanunu kapsam› d›fl›nda b›rakan anlay›fl, gezici iflçileri
tümden yok saym›fl. Oysa onlar tarladan sofraya kadar uzanan g›da
zincirinin ilk halkas›n› oluflturuyor ve en önemli ifllerden birini yap›yor-
lar.

Mevsimlik tar›m ifllerinde kad›n ve çocuk istihdam› yayg›n. Okul-
lar›n aç›k oldu¤u aylarda bile tarlalarda çocuklara rastlamak müm-
kün. Türkiye ‹statistik Kurumu’nun 2006 y›l› Çocuk ‹flgücü Araflt›rma-
s› sonuçlar›na göre, 6-14 yafl grubundaki çal›flan çocuklar›n % 57’si
tar›mda çal›fl›yor. Yetiflkin iflsiz say›s›n›n resmi rakamlara göre 4 mil-
yona yaklaflt›¤› bugün de tarlalarda çocuklar› görebiliyoruz. 

Mevsimlik tar›m iflçilerinin hangi kurallar dahilinde çal›flaca¤› baz›
illerde Valiliklerin giriflimiyle düzenleniyor. Valilik, uygun gördü¤ü ku-
rum ve kurulufl temsilcilerini de sürece dahil ederek, iflçilerin çal›flma
ve dinlenme süreleri, ücretleri, içme suyu temini, ulafl›m gibi konular-
daki hak ve yükümlülüklerini belirleyebiliyor. Ancak al›nan ve aç›kla-
nan bu kararlara ne ölçüde uyuldu¤unu saptamak kolay de¤il.

Tar›m ifllerinde gezici olarak çal›flan iflçiler için y›l›n yaklafl›k yar›-
s› böyle geçiyor ve bu tablo her y›l sessizce tekrarlan›yor. Ülkenin yo-
¤un gündemi aras›nda ne bu iflçilerin sesi duyuluyor ne de sorunlar›
çözmeye yönelik kapsaml› bir giriflim var. 

Bu durum “Türkiye’nin gerçe¤i”dir; ancak kabul edilebilir olmaktan
uzak ve mutlaka de¤iflmesi gereken gerçeklerden biri... Çal›flt›klar›
iflyerinin büyüklü¤üne ve gezici, geçici, mevsimlik olup olmad›klar›na
bak›lmaks›z›n tüm tar›m iflçileri, haklar›n› düzenleyen bir yasan›n
kapsam› içinde olmal›d›r. Bu haklar, di¤er iflçilerin yararland›¤› hak-
lardan daha geri olmamal›d›r.

Canan KOÇ
Genel Baflkan Dan›flman›

MEVS‹ML‹K TARIM
‹fiÇ‹LER‹

BAfiAK T‹CARET - KIRfiEH‹R
T‹GEM’e ait Malya Tar›m ‹flletmesi S›¤›rc›l›k fiubesinde faaliyet gösteren

tafleron firma Baflak Ticaret iflyeri için bafllat›lan toplu sözleflme prosedürü,
iflveren temsilcilerinin tüm çabam›za ra¤men hiçbir toplant›ya kat›lmamas›
nedeniyle uyuflmazl›kla sonuçlanm›flt›r.

Müzakere sürecinde iflyerinde çal›flan üyelerimiz iflveren bask›s› ile
Sendikam›zdan istifa ettirilmifltir. Ancak bafllat›lan prosedür devam ettirilerek
toplu ifl sözleflmesinin Yüksek Hakem Kuruluna götürülmesi sa¤lanm›flt›r. 

Yüksek Hakem Kurulu taraf›ndan 3 Temmuz 2009 tarihinde al›nan kararla bu
iflyeri için bir toplu ifl sözleflmesi yürürlü¤e konmufltur. 01.02.2009 – 31.01.2010
tarihleri aras›nda yürürlükte kalacak flekilde bir y›ll›k olarak akdedilen sözleflme
ile bu iflyerinde çal›flanlar ilk defa toplu sözleflme güvencesine kavuflturulmufltur.

KOÇ TAHM‹L TAHL‹YE fi‹RKET‹ 

T‹GEM’e ait Ulafl ve Malya Tar›m iflletmelerinde faaliyet gösteren bu tafleron
firmada çal›flanlar›n Sendikam›za üye olmalar›yla bafllat›lan toplu sözleflme süre-
ci, iflverenin toplu sözleflme müzakerelerine kat›lmamas› nedeniyle uyuflmazl›kla
sonuçlanm›fl, talebimiz üzerine atanan Resmi Arabulucu 20 Temmuz 2009 tari-
hinde göreve bafllam›flt›r. Önümüzdeki günlerde resmi arabulucu gözetiminde
toplu sözleflme müzakerelerine devam edilecektir.
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TÜRK-‹fi, HAK-‹fi ve D‹SK Genel
Baflkanlar›’n›n bizzat görüflerek “Özel
‹stihdam Bürolar› Yasas›’n› iptal et”
ça¤r›s›, Cumhurbaflkan› Abdullah Gül
nezdinde etkili oldu. Gül, sendikalar›n
“kölelik yasas›” dedi¤i yasay› k›s-
men veto etti.

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül,
geçici olarak istihdam edilecek iflçile-
rin, daimi statüdekilerle eflit haklar›n›
koruyacak düzenlemelerin do¤rudan
kanuna yaz›lmas›n› istedi.

Gül, görev döneminde ilk kez top-
lumsal bir yasayla ilgili iade yetkisini
kulland›. Cumhurbaflkan›, iflçi sendi-

kalar› konfederasyonlar›n›n Çankaya
Köflkü’ne ç›karak dile getirdikleri iti-
razlar› dikkate ald›. Cumhurbaflkanl›-
¤›, ifl yasalar› ve sigorta yasalar›nda
de¤ifliklik içeren yasan›n temelini
oluflturan ilk maddesini iade etti. 

Cumhurbaflkan› Gül’ün “veto”
gerekçesinde, düzenlemenin do¤ura-
bilece¤i sak›ncalar s›ralanarak, “‹flçi-
lerin eme¤inin istismar›, insan onu-
runa yak›flmayan durumlar›n do¤-
mas› gibi kanunun amaçlamad›¤›
olumsuz uygulamalara ve çal›flma
bar›fl›n›n bozulmas›na yol açabile-
cektir” denildi.

“Kiral›k ‹flçi” yasas› Gül’den veto yedi
TÜRK-‹fi Baflkanlar Kurulu 8 Nisan

2009 günü TÜRK-‹fi Genel Merke-
zi’nde topland›. Baflkanlar Kurulu top-
lant›s›n›n gündeminde, örgütlenme ko-
nusunda sendikalar›m›za yönelik en-
gellemeler, TÜRK-‹fi’e yap›lan sald›r›-
lar, 1 May›s kutlamalar› ve kamu kesi-
mi toplu ifl sözleflmeleri yer ald›.

Toplant›, Genel Baflkan Mustafa
Kumlu’nun konuflmas›yla bafllad›.
Son güncel ve siyasal geliflmeleri de

de¤erlendiren Kumlu, “Ülkemizde
yaflanan hayal k›r›kl›¤› ve yitirilen
umutlar, Türkiye’yi gelece¤ini kay-
betme tehlikesi ile karfl› karfl›ya b›-
rak›yor.” dedi.

TARIM-‹fi’i temsilen Genel Sekreter
Mustafa Çardakç›’n›n kat›ld›¤› toplant›-
da, Genel Baflkan Kumlu’nun konufl-
mas›n›n ard›ndan görüflmelere geçildi.
Toplant› sonunda bir de Baflkanlar Ku-
rulu sonuç bildirisi yay›mland›.

Tar›m-‹fl’in üyesi oldu¤u Avrupa
G›da, Tar›m ve Turizm Sendikalar›
Federasyonu (EFFAT) ile Avrupa ta-
r›m iflverenlerinin örgütü olan GEO-
PA, 2005 y›l›ndan beri, o tarihte tümü
Avrupa Birli¤i’ne aday ya da kat›l›m
sürecinde olan dört ülke için tar›m
sektöründe sosyal diyalog konulu kon-
feranslar düzenlemektedir. Bu konfe-
ranslar›n birincisi 2005 y›l›nda Bulga-
ristan’›n Sofya kentinde, ikincisi 2007
y›l›nda Romanya’n›n Bükrefl kentinde
gerçeklefltirildi. Üçüncü toplant› ise
27-28 Nisan 2009 günleri ‹stanbul’da
yap›ld›.

“Bulgaristan, Romanya, H›rva-
tistan ve Türkiye’de Sosyal Diyalo-

gun Teflvik Edilmesi ve Sosyal Or-
taklar›n Teknik Bilgisinin Gelifltiril-
mesi” konulu konferansa bu dört ülke-
ye ek olarak Belçika, Çek Cumhuriye-
ti, Danimarka, Fransa, Almanya, Ma-
caristan, Litvanya, Polonya ve ‹sveç
sendikalar› ile konferans› düzenleyen
örgütlerin temsilcileri kat›ld›. TARIM-‹fi
Genel Baflkan› Bedrettin Kaykaç ta-
r›m sektöründe iflçi ve iflveren örgütle-
rini temsil eden 70 civar›nda kat›l›m-
c›yla gerçeklefltirilen konferans›n aç›l›-
fl›nda bir konuflma yapt›. TARIM-‹fi ‹s-
tanbul fiube Baflkan› Adil Aflar’›n da
kat›ld›¤› toplant› süresince sosyal diya-
log konusu çeflitli ülkelerdeki deneyim-
ler çerçevesinde tart›fl›ld›.

SOSYAL D‹YALOG KONFERANSLARININ
ÜÇÜNCÜSÜ ‹STANBUL’DA YAPILDI

TARIM-‹fi Sendikas› Ankara fiube Baflkan› Taki YURDUSEVEN,
23.4.2009 Perflembe günü Ankara/Beypazar› yak›nlar›nda saat 20.00 sula-
r›nda geçirmifl oldu¤u elim bir trafik kazas› sonucu hayat›n› kaybetti.

Yurduseven, 24.4.2009 Cuma günü memleketi K›r›kkale ‹li Delice ‹lçesi
Çerikli Beldesi Tatl›cak Köyü’nde, Cuma Namaz›n› müteakip k›l›nan cenaze
namaz›n›n ard›ndan Köy Mezarl›¤›’nda topra¤a verildi.

Cenaze törenine, TARIM-‹fi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, ba¤l›
flubelerin Baflkan ve Yöneticileri, Ankara fiube Yönetim Kurulu üyeleri, iflye-
ri temsilcileri, flube faaliyet alan›nda bulunan iflyerlerinden iflveren vekilleri,
üyeler, TÜRK-‹fi’e ba¤l› Sendikalar›n Ankara fiube Baflkanlar›, ailesi ve ya-
k›nlar›ndan oluflan büyük bir topluluk kat›ld›.

BAfiSA⁄LI⁄I
Çeflitli kademelerde tar›m iflçisine ve TARIM-‹fi Sendikas›na hizmet

vermifl de¤erli mesai arkadafl›m›z Taki Yurduseven’i elim bir trafik kaza-
s› sonucu kaybetmifl olman›n derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yurduseven’e,
Yüce Allah’tan rahmet, Ankara fiubemiz ve tüm teflkilat›m›z ile kederli ai-
lesine ve yak›nlar›na sab›r ve baflsa¤l›¤› dileriz.

TARIM-‹fi SEND‹KASI YÖNET‹M KURULU

TAK‹ YURDUSEVEN’in ÖZGEÇM‹fi‹

1960 y›l›nda K›r›kkale’nin Delice ‹lçesi Tatl›cak Köyü’nde dünyaya geldi.
‹lkokulu Tatl›cak Köyü’nde, ortaokulu da d›flardan s›navlara girerek bitirdi.
Vatani görevini tamamlad›ktan sonra çeflitli ifllerde çal›flt›. 1987 y›l›nda Ta-
r›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› Tar›m ‹l Müdürlü¤ü’ne iflçi olarak bafllad›. 1996 y›-
l›nda ‹flyeri ‹flçi Temsilcisi görevine getirildi. Ayn› y›l yap›lan TARIM-‹fi Sen-
dikas› Ankara fiubesi genel kurulunda da E¤itim ve Araflt›rma Sekreterli¤i
görevine seçildi. 2002 y›l›nda yap›lan genel kurulda fiube Teflkilatland›rma
Sekreterli¤ine, 2006 y›l›nda yap›lan genel kurulda da fiube Sekreterli¤i gö-
revlerine seçildi. 2007 y›l›nda yap›lan TARIM-‹fi Genel Kurulu’nda fiube Bafl-
kan› ‹lhami Polat’›n Genel Merkez Teflkilatland›rma Sekreterli¤ine seçilme-
sinin ard›ndan Ankara fiube Baflkanl›¤› görevini üstlendi. Yurduseven evli
ve iki çocuk babas›yd›.

ANKARA fiUBE YÖNET‹M KURULU
Sezaittin Aka fiube Baflkan›
‹smail Koç fiube Sekreteri
‹lyaç Ça¤lar fiube Mali Sekreteri
Bahri Atl›han fiube Teflk. Sekreteri
Sad›k Nalc› fiube E¤t. Sekreteri

TARIM-‹fi ANKARA fiUBEDE YEN‹ GÖREV DA⁄ILIMI 

TAK‹ YURDUSEVEN’‹ KAYBETT‹K…

Taki Yurduseven’in
ani vefat› sonras›, TA-
RIM-‹fi Ankara fiubesin-
de yeni görev da¤›l›m›
yap›ld›. Buna göre, fiube
Yönetimi flöyle olufltu: 

TÜRK-‹fi BAfiKANLAR KURULU TOPLANDITÜRK-‹fi BAfiKANLAR KURULU TOPLANDI




