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Değerli Tarım-İş Ailesi,

Hepinizi şahsım adına saygı, sevgi ve muhabbetle 
selamlıyorum. Malumunuz 25 Haziran 2015 tarihinde 2015-
2016 yılı Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Şunu açıkça belirtmek 
isterim ki, imzalamış olduğumuz sözleşme Tarım-İş Sendikası 
tarihinde imzalanan en başarılı sözleşmelerden birisidir. Ancak, 
tabii ki siz kardeşlerimin hak ettiği düzeyde değildir, nitekim 
bizim de hedeflediğimiz ölçüde bir sözleşme değildir. Allah’ın 
izniyle bundan sonraki görev süremizce ben ve bütün çalışma 
arkadaşlarım, emeğinizin karşılığı olan maddi-manevi bütün 
haklarınızı almanız için çalışmaya ve gereken her şeyi yapmaya 
devam edeceğiz. 

Toplu İş Sözleşmesinin imzalanmasının ardından ileriki 
sayfalarda da görebileceğiniz gibi ben ve yönetimim bütün iş 
yerlerini gezerek sizleri gerek bilgilendirme gerekse sorunlarınızı 
daha iyi teşhis edebilmek adına ziyaretlerde bulunduk. 
Gidemediğimiz yerleri de Allah ömür verirse en kısa sürede 
ziyaret edeceğiz. Bizlere göstermiş olduğunuz yakın ilgi, sıcak 
muhabbet ve samimiyetinizden dolayı hepinize bir kez daha 
teşekkür etmek isterim. Allah hepinizden razı olsun.. Yıllarca 
bu teşkilatın ekmeğini yemiş, tarafınızca seçilerek sizleri 
temsil etme şansı bulmuş bir tarım işçisi olarak sizlere hizmet 
etmek, sizlere katkıda bulunmak bizlerin sorumluluğu ve 
boynumuzun borcudur. Allah bu yolda yüzümüzü kara çıkartıp, 
başımızı eğmesin. Allahın izniyle, sizlerinde desteğiyle her şeyin 
çok daha iyi olacağına inanıyorum.. Yazımın devamında son 
günlerde gerçekleştirilen bazı faaliyetlerden bahsederek sizleri 
bilgilendirmek isterim.

1 Kasım 2015 seçimlerinden birinci parti olarak çıkan 62. 
hükümetin seçim vaatlerini az çok hepimiz biliyoruz. Bunlardan 
biz tarım işçileri de dahil bütün emekçi kardeşlerimizi ilgilendiren 
vaatlerden birisi de asgari ücret’in yeniden düzenlenmesiydi. 
Türk-İş Konfederasyonu, Hükümet kanadı ve İşveren kanadı 
arasında belirlenecek asgari ücret tespit komisyonunda emekçi 
kardeşlerimizi temsilen bulunan 5 kişiden birisi de bendim. Bu 
toplantılarda Türk-İş Konfederasyonu olarak, Türkiye’de 1300 TL 
asgari ücreti çok bulan, bu parayı ödeyemeyeceklerini söyleyen 
iş verenlere hükümetin destek olması gereğini vurguladık. Bu 
ücret açlık sınırında olan bir rakam olduğu için hükümetle aynı 
görüşte olduğumuzu ifade ettik. 2016 yılı Ocak ayı itibariyle yeni 
asgari ücretin uygulamaya girmesini talep ederek görüşmeleri 
sonuçlandırdık.

3-6 Aralık 2015 tarihlerinde Türkiye’nin en büyük İşçi 
Konfederasyonu olan Türk-İş’imizin 22. Olağan Kongresi yapıldı. 
Kongrede bulunan bürokratlara ve emek sınıfını temsil eden 
bütün katılımcılara aşağıda özetleyeceğim tarım işçilerinin 
bazı sorunlarını bir kez daha yüksek sesle dile getirdim. Allah’ın 
izniyle sıkıntılarımız çözülene kadar, tarım işçisi hak ettiği hakları 
alana kadar kapı kapı dolaşıp, her yerde konuşmaya, bağırmaya 
ve söylemeye de devam edeceğiz! Başlıca sorunlarımızı şöyle 
özetleye biliriz;   
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Suriye’deki iç savaş nedeniyle yaşanan mülteci sorunu 
en fazla tarım emekçilerini etkilemiştir. Kayıt dışı 
çalışmanın yaygın olduğu tarım sektöründe, kısa süreli 
işlerle geçimini güçlükle sağlayan yüz binlerce tarım 
emekçisi, çaresizlik içinde, daha düşük ücret ve ağır 
çalışma koşullarına razı olan göçmen işçiler nedeniyle 
işlerini kaybetmiştir.

Tarım ürünleri ihracatımızda önemli bir paya sahip 
Rusya ile yaşanan kriz de, ihracata yönelik üretim 
yapan tarım işletmelerini sıkıntıya sokmuştur. Tarım 
da kayıt dışılık sürekli artmaktadır.

Taşeron sorununa köklü bir çözüm getirilip, çalışma 
hayatımızın kanayan yarasının artık tedavi edilmesini 
bekliyoruz. Hükümetimizin bu konudaki vaadini bir an 
önce yerine getirmesini ve meselenin hakkaniyetle 
çözmesini bekliyoruz.

Kamu da asıl işi yapan taşeron işçilerinin çalıştıkları 
kamu kurum ve kuruluşlarında işe başlatılacağı 
söyleniyor. Taşeron işçilerinin asıl işi yaptıklarının 
ölçüsü ne olacak? Çünkü pek çok kamu kurumunda 
yapılan hizmet alımı sözleşmeleri yardımcı işlerle ilgili.

Asıl işin taşerona yaptırılamayacağı konusundaki yasal 
düzenlemeleri aşmak için, pek çok tarım işyerinde 
hizmet alımı sözleşmeleri yapılırken kağıt üzerinde 
yardımcı işlerde çalıştırılmak üzere alınan işçiler, 
işletmelerin tarımsal faaliyetlerinde istihdam ediliyor.
Bu işçileri örgütlemeye kalktığımızda, tarım 
işletmesinde çalışmalarına ve doğrudan tarımsal 
faaliyette bulunmalarına rağmen, Çalışma Bakanlığı 
kayıtlarında başka işkollarında görülüyor. Çünkü 
Çalışma Bakanlığı işçinin hangi işi yaptığına değil, 
hizmet alım sözleşmesindeki iş unvanına bakıyor.

Bu nedenle yardımcı işlere ilişkin hizmet türleri Bakanlar 
Kurulunca bir an önce belirlenmelidir.

Yarın bu işçilere kadro verilirken, hizmet alım 
sözleşmeleri esas alınırsa örgütlü bulunduğumuz tarım 
işyerlerinde çalışan taşeron işçilerinden kadro alacak 
işçi sayısı çalışanların yüzde on’unu bile bulmaz. Bu 
büyük haksızlığın önlenmesini talep ediyoruz.

Yine 2015 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri anlaşma 
protokolünde yer alan, 6 aydan az çalışan mevsimlik 
işçilerin çalışma sürelerinin uzatılması konusunda 
yasal düzenlemenin bir an önce yapılmasını, altı aylık 
çalışması ile bir yıl geçinmeye çalışan bu kardeşlerimizin 
sürekli bir işe kavuşturulması yönünde çaba sarf 
edilmesini istiyoruz.

Yıllardır çalışan, bilgi, beceri ve deneyimleri ile işyerine 
faydalı olan bu işçilere daimi işçi kadrosu verilmesi, 
çoğu işyerinde taşeron işçi çalıştırma ihtiyacını da 
ortadan kaldıracaktır.

Çalışanların en önemli sorunlarından biri de, gelir vergisi 
adaletsizliğidir. Gelir Vergisindeki bu adaletsiz yapı 
nedeniyle işçinin eline geçen net ücret yılbaşından 
sonra giderek erimektedir. Sabit gelirli olarak 
tanımlanan ücretliler vergi politikası nedeniyle “ azalan 
gelirli” hale getirilmiştir.

Değerli Tarım-İş Sendikası üyeleri. Sizler bu sendikanın 
gerçek sahiplerisiniz. Sizler var oldukça sizlerin en 
büyük gücü olan bu sendikada var olacak, sizler için 
mücadeleye devam edecektir. Defalarca vurguladığım 
gibi tekrar tekrar söylemek istiyorum. Ben işçi 
sınıfından gelme, yokluğun ne olduğunu iyi bilen, 
sizlerin sıkıntılarını dertlerini birebir yaşamış bir işçi 
kardeşinizim. Öyle ki tarım işi yapmamış, ağır şartlarda 
çalışmamış adam bizim derdimizi anlatamaz.  Onun 
için temsil ettiğim işçiye, arkadaşlarıma yanlış yapma, 
kötülük yapma şansımın, lüksümün olmadığını iyi 
biliyorum. Maalesef zaman zaman aramızda yanlış 
yapan arkadaşlar oldu. Yıllardır içimizde görev yapıp, 
daha sonra ayrılıp gidenler bu yanlışları yaptılar. 
Sendikamızın itibarını düşürmeye bizleri yıldırmaya 
çalıştılar. Başaramadılar, başaramayacaklar.. Bizler 
onların yanlışlarının, günahlarının bedelini ödedik. 
Allaha çok şükür göreve geldikten sonra bu yanlışları  
düzeltme yolunda büyük adımlar attık. Bu vesileyle 
yakın zamanda eskisinden daha da güçlü bir sendika 
haline geleceğimizin müjdesini de vermek istiyorum. 
Bizler bugünlere kadar yüzümüzün akıyla geldik, 
bundan sonrada böyle gidecek inşallah. Her yerden, 
her bölgeden, her kesimden üyemiz olan kardeşlerim 
Tarım-İş Sendikası yönetimi olarak güveninizi ve bize 
olan inancınızı boşa çıkartmayacağımızı bilmenizi 
isteyerek, hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle 
selamlarım.
        
        

Genel Başkan
     İlhami POLAT  
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Değerli Üyelerimiz,

Sizlere, Ağustos 2015 tarihinden bu yana 
yaşanan gelişmeler ve önümüzdeki günlerde 
gerçekleştirmeyi planladığımız çalışmalar 
konusunda özet bilgi sunmak istiyorum.

Aradan geçen yaklaşık 5 aylık dönemde; yeni 
imzalanan 16. dönem toplu iş sözleşmesinin 
kitapçık haline getirilip üyelerimize ulaştırılması 
sağlanmıştır.  Bu toplu iş sözleşmesi ile 
sağlanan yeni haklar ve yapılan değişikliklerin 
işyerlerinde uygulanması konusu takip 
edilmiş ve tespit edilen aksaklıkların süratle 
giderilmesine çalışılmıştır.

Gerek işyeri gezilerinde üyelerimizle yapılan 
görüşmelerde, gerekse de telefonla, faksla 
ve internet aracılığı ile bizlere iletilen sorunlar 
tespit edilerek, çözüm yolları araştırılmış idari 
olarak çözülebilecekler yetkililerle görüşülerek 
çözülmüştür. Çözümü toplu iş sözleşmesinde 
düzenleme gerektiren sorunlar üzerinde 
gerekli çalışmalar yapılmış ve gelecek 
toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ele 
alınacak şekilde toplu sözleşme teklifi haline 
getirilmiştir.

Bakanlık sözleşmesinin 2. yıl 1. altı aylık zam 
oranları ile oluşturulan sosyal yardım cetveli 
ve ücret skalaları kısa sürede hazırlanarak, 
Bakanlığın onayı ve uygulama yazısını 

müteakip, şubelerimiz ve internet sitemiz 
vasıtası ile üyelerimize ulaştırılmıştır.

Bu süreçte örgütlenme faaliyetlerimiz hız 
kazanmıştır.  Dergimizin baskıya girdiği tarih 
itibariyle, sendikamızdan çeşitli baskılarla 
kopartılan TİGEM çalışanları, öz yuvaları olan 
Tarım-İş Sendikasına dönmeye başlamıştır. 

Daha önce örgütlenip toplu iş sözleşmesi 
imzaladığımız Başak Tarım İşletmesi, 
Tareks Hayvancılık A.Ş. bünyesine katılmış 
ve üç işyerinden oluşan bir işletme haline 
gelmiştir. Üç işyerinde 80 kişinin çalıştığı bu 
işletmede örgütlenmemiz tamamlanmış 
ve 29 Aralık 2015 tarihinde ‘Yetki Tespiti’ 
talebinde bulunularak, toplu sözleşme süreci 
başlatılmıştır. Bu işletmede yetki işlemlerini 
müteakip, toplu sözleşme görüşmeleri 
başlatılacaktır.

Özel sektör örgütlenmesinde pilot bölge 
seçilen Antalya bölgesinde özellikle seracılık 
ve fidancılık işletmelerinde örgütlenme 
faaliyetleri hız kazanmıştır. Bölgede faaliyet 
gösteren  özel sektör işyerlerinde çalışan 
işçilerle temas kurulmuş, bir plan dahilinde 
yürütülen çalışmalardan önümüzdeki 
günlerde olumlu sonuçlar alınması 
beklenmektedir.

Hedefimiz, işkolumuzda örgütsüz ve 

DÖNEM 
FAALİYETLERİMİZ
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güvencesiz olarak çalışan tüm tarım 
işçilerini Tarım-İş çatısı altında toplamak, 
tarım çalışanlarının mücadele gücünü 
birleştirerek onlara layık oldukları hakları 
sağlamaktır. Özellikle 50 ve altında işçi 
çalıştıran tarım işyerlerinde, yürürlükteki      iş 
kanunu ile sağlanan haklara ulaşmanın tek 
yolu örgütlenmek ve toplu iş sözleşmesi 
imzalamaktır.

Türkiye de özel sektörün işlettiği tarım 
işletmeleri genellikle küçük ölçekli ve işçi sayısı 
50’nin altındadır. En temel yasal güvenceden 
bile yoksun bu işçilerin örgütlenmesi çok 
zordur. Çünkü bu durumdaki işçilerin çalışma 
koşulları tamamen işverenin insafına terk 
edilmiştir. Buralarda işçinin örgütlenip, bırakınız 
çağdaş çalışma koşullarına sahip olmayı, diğer 
çalışanlar için yasaların tanıdığı asgari koşulları 
elde etmeleri bile işverenleri rahatsız etmekte 
ve sendikalaşmaya karşı diğer sektörlere 
göre daha sert müdahale etmelerine neden 
olmaktadır.

Bugün bu yasal eksiklikten kamu kuruluşları 
bile istifade etmektedir.

Pek çok kamu işyeri yeni işçi istihdam 
etmek yerine, işlerin bir bölümünü taşeron 
firmalara vererek kaçak ve ucuz işgücünden 
yararlanmaktadır.

Örgütlü olduğumuz kamu işletmelerinde 
bunun önüne geçmek için taşeron işçilerini 
örgütleme yoluna gittiğimizde ne yazık ki 
çok sayıda engelle karşılaşmaktayız. Taşeron 
firmada çalışanları sendika üyeliğine   ikna 
etsek bile, bu işçilerin Çalışma Bakanlığı 
kayıtlarında başka işkolunda kayıtlı olduğu 
görülmektedir. Bu hususta yürüttüğümüz 
yasal mücadele devam etmektedir.

Bir başka önemli husus ta yıl içinde 6 aydan 
az çalıştırılan mevsimlik işçi kardeşlerimizin 
durumudur. 2015 yılı Kamu Toplu İş 
Sözleşmeleri Anlaşma Protokolunda yer 
alan bu üyelerimizin çalışma sürelerinin 
uzatılacağı yönündeki vaatler her platformda 
dile getirilmekte, Hükümetin bu üyelerimize 
verdiği sözü tutması için her türlü baskı 
yapılmaktadır.

Asıl işi yapan taşeron işçilerinin kadroya 
geçirilmesi hususunda verilen sözlerin 
tutulması konusu da sürekli gündemde 
tutulmakta ve takip edilmektedir.

Üzerinde çalıştığımız bir başka husus ta, 
üyelerimizin  eğitimi ve bütünleşmeleridir. Bu 
amaçla 2016 yılı için de oldukça kapsamlı bir 
eğitim programı üzerindeki çalışmalarımız 
devam etmektedir.

Geçtiğimiz dönem içinde dergimizin diğer 
bölümlerinde de göreceğiniz gibi işyeri 
ziyaretlerine ağırlık verdik. İş yoğunluğu nedeni 
ile  ziyaret edemediğimiz arkadaşlarımızı da en 
kısa zamanda ziyaret etmeyi planlıyoruz.

Kısaca, Birlik ve beraberlik içinde 
çözemeyeceğimiz problem olmadığına 
inanıyor, hepinizi saygı ve sevgi ile 
selamlıyorum.

Genel Sekreter 
Receb KOCAPİÇAK
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Alt İşveren İşçilerine Kadro Süreci

Kamu kesiminde çalışan yaklaşık 600 bin 
işçinin, taşeron olarak bilinen alt işverenlik 
uygulaması ile çalıştığı tahmin edilmektedir. 
Yine tahminlere göre söz konusu 600 bin 
işçinin en az 200 bin kişisi asıl işi yaptığı halde, 
alt işverenlik sistemi dahilinde iş görmektedir.

Alt işverenlik 4857 sayılı İş Kanunu ve 
Alt İşverenlik Yönetmeliği çerçevesince 
tanımlanmıştır. Alt İşverenlik Yönetmeliği 
ile alt işverenlik; bir işverenden, işyerinde 
yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin 
yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde 
işletmenin ve işin gereği ile teknolojik 
nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, 
bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu 
işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya 
tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum 
ve kuruluşlar olarak tanımlanmıştır (AİY 
Md.3/a). Bahsedilen bu iş ilişkisi, 4857 sayılı İş 
Kanunu’nda da alt işverenlik ilişkisi olarak ifade 
edilmektedir (İşK. Md.2/VI).

Söz konusu mevzuatta ifade edildiğinin 
aksine bir iş ilişkisi kurulduğunda, alt işverenlik 
ilişkisinde bir muvazaa olduğu kabul edilir 
ve alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren 
asıl işverenin işçisi kabul edilir (İşK.Md.2/VI). 
Muvazaa, asıl amacın gizlenerek taraflar 
arasında danışıklı olarak bir usulsüzlük 
yapıldığını ifade etmekte olup alt işverenlik 

ilişkisinde muvazaanın yaptırımı ise işçinin 
başından beri asıl işverenin işçisi kabul 
edilmesidir. Bu sebepledir ki kamu işyerinde 
muvazaalı alt işveren ilişkileri birçok davaya 
konu olmakta, sorun gün geçtikçe büyüyen 
bir yara haline gelmektedir. Bugün gündem 
de bulunan asıl işi yapan işçilerin kadroya 
alınmasına dair çalışmalar da bu sorunun 
çözümü amacıyla atılan adımlardır.

Alt işverenlerin işçileri, kamu işyerlerinde asıl 
işverenin emir ve talimatları doğrultusunda 
esas işi yapan işçilerle aynı işi yani asıl işi 
yaptığı halde, sendikalaşma güçlükleri ve 
dolayısı ile düşük ücretler ve çok daha zor 
koşullar altında, alt işverenin işçisi olarak 
hizmet alım sözleşmelerine istinaden kısa 
sürelerle çalışmaktadır. Söz konusu haksız 
ve hileli uygulamalar bir çok davaya konu 
olarak yargı yerlerinin iş yükünü arttırmakta, 
muvazaalı durumların tespiti ise mevcut 
kontrol mekanizması dahilinde zor olduğu gibi 
dava konusu olduğunda da güçlükle yerine 
getirilebilmektedir.

Kimlerin Kadroya Alınması Öngörülmekte?

Türkiye’de alt işverenliğe imkan tanıyan 
hukuki altyapı incelendiğinde bu uygulamanın 
ilk defa 1936 yılında kabul edilen ancak 
15.6.1937’de tarihinde yürürlüğe giren 3008 
sayılı İş Kanunu’na dayandığı görülmektedir. 
Kamu işyerlerindeki alt işverenlik ilişkisi ise 

GÜNDEMDEKİ KADRO 
SÜRECİ
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1971 tarihli 1475 sayılı İş Kanunu’na dayanarak 
ortaya çıkmış ve 1980’li yıllarda kamu 
işyerlerinde yaygınlaşmaya başlamıştır. Diğer 
bir deyişle, 30 yıldır kamu işyerlerinde alt 
işverenlik uygulaması ile işçi çalıştırılmaktadır 
ancak bugün gelinen noktada bu sistem artık 
işlemez hale gelmiştir. Yasa koyucu da bu 
durumun bilincinde olarak muvazaalı durumları 
engellemek adına işyerlerinde yapılan asıl 
işlerle yardımcı işleri birbirinden ayırma 
çalışması ile alt işverenlik uygulamasındaki 
hilelerin önüne geçmeye çalışmaktadır. Asıl iş 
ile yardımcı işi birbirinden ayırmak alt işverenlik 
ilişkisini düzenlemek ve bilhassa asıl işi yaptığı 
halde alt işveren işçisi olduğu için emeği gasp 
edilen işçilere kadro yolu açarak en azından bir 
kesim işçinin çalışma yaşamını düzenlemiş 
olacaktır.

Bu noktada bugün öngörülen, asıl işi yapan alt 
işveren işçilerinin kadroya alınmasıdır. Ancak 
bu noktada en büyük belirsizlik asıl işi yapan 
işçi ile yardımcı işi yapan işçinin birbirinden 
nasıl ayırt edileceğidir.

Asıl iş, Alt İşverenlik Yönetmeliğine göre, mal 
veya hizmet üretiminin esasını oluşturan iş 
olarak tanımlanmaktadır, bu nokta da asıl işin 
tanımlanması noktasında kimsenin şüphesi 
yoktur. Diğer taraftan, aynı yönetmelikte 
yer alan tanıma göre yardımcı iş, yapılan 
asıl işin zorunlu bir unsuru olmayan ancak 
asıl iş devam ettikçe devam eden ve asıl işe 
bağımlı olan iştir. Yardımcı işlere verilebilecek 
en genel örnek, bir kamu kuruluşunda verilen 
yemek ve temizlik hizmetleri olabilir. Ancak bu 
durum kamu kuruluşunun niteliğine göre de 
değişebilir, örneğin bir araştırma enstitüsünde 
taşıma işi yapan bir işçi asıl işten bağımsız 
gibi görünen bir nakliye işi yaptığı biçiminde 
tanımlanmış olabilir, ancak öyle ki bu kişinin 
gördüğü iş, asıl işe yardımcı olmaktan ziyade, 
asıl iş yürüdüğü müddetçe yürümesi gereken 
ve asıl işin zorunlu bir unsuru olarak teknolojik 
uzmanlık gerektirmeyen bir iştir. Bu bağlamda 
söz konusu işçinin nakliye iş kolunda hizmet 

veren bir çalışan olarak değerlendirilmemesi 
gerekmektedir.

Diğer taraftan, asıl iş ile yardımcı iş 
ayrımının en önemli noktası, asıl işin nasıl 
tanımlanacağından ziyade nasıl tespit 
edileceğidir. Örneğin tarım işinin görüldüğü bir 
araştırma enstitüsünde güvenlik hizmetleri 
adı altında yapılan bir ihale ile temin edilen 
işçiler zaten kağıt üzerinde güvenlik işçisidir 
ancak sorun şudur ki bu kişiler tarım işi 
yapmaktadır. Yürürlükte olan mevzuat gereği 
zaten bugün böyle bir durumda ortada bir 
muvazaa bulunmakta ve gerekli teftiş veya 
davalar neticesi ile bu işçiler asıl işverenin 
işçisi olarak kabul edilmek zorundadır. 
Ancak bu muvazaanın fiili olarak tespiti 
yapılamadığından, bugün gündemimizde 
böyle bir sorun bulunmaktadır. Yoksa tarım 
işi yapılan bir işyerine uzmanlık gerektirmesi 
dışında hizmet alımı yoluyla tarım işçisi 
alınması zaten mümkün değildir. Sorun 
fiiliyatta, yani uygulamanın aksamasındadır.
Sendikamız da alt işverene bağlı olarak asıl işi 
yapan tüm işçilerin tespit edilmesi, muvazaalı 
tüm durumların ortadan kaldırılması ve 
mümkün olan en kısa sürede kadroya alınması 
için gerekli tüm girişimlerde bulunmakta, 
geçmişte olduğu gibi bugün de bu sorunları 
tüm kanallarda ifade etmektedir.

Kadroya Alınma Süreci Ne Zaman 
Gerçekleşecek?

Hükümetin seçim vaatleri dahilinde bulunan, 
alt işverenlere bağlı olarak asıl işlerde 
çalışanların asıl işi yaptıkları kamu kurum 
veya kuruluşlarında istihdam edilmeleri, 
64. Hükümet’in Eylem Planında da ifade 
edilmektedir. Söz konusu planlamaya göre 
3 aylık süreçte gerçekleşmesi planlanan 
hedefler içerisinde alt işverenlik konusu da yer 
almaktadır.

Söz konusu eylem planının açıklamasında; 
“Alt işverenlik çerçevesinde asıl işlerde 
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çalışanların kamuda istihdam edilmesine 
yönelik olmak üzere geçişe ilişkin koşulların, 
sürenin ve uygulamanın usul ve esaslarının 
belirleneceği düzenleme yapılacaktır.” ifadesi 
bulunmaktadır. İfadeden de anlaşılacağı 
üzere söz konusu olan 3 aylık süreç içerisinde 
bu geçişin nasıl yapılacağı, hangi koşullar 
altında gerçekleşeceği ve hangi sürede bu 
geçişin tamamlanacağı ancak bu 3 aylık süre 
içerisinde netleşecek ve ardından eyleme 
geçilecektir. Yani bahsedilen 3 aylık süre 
içerisinde bu geçişlerin tamamlanması değil, 
bu geçişin nasıl olacağı belirlenecektir.

Eylem planında bahsedilen 3 aylık süre ise 21 
Aralık 2015 tarihinde başlamakta ve 21 Mart 
2016 tarihinde son bulmaktadır. Sizler bu yazıyı 
okurken söz konusu 3 aylık süreç başlamıştır. 
21 Mart 2016 tarihine kadar da ilgili mevzuat 
düzenlemelerinin T.C. Maliye Bakanlığı ve 
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından yapılması gerekmektedir. Süreç 
ile ilgili görüşmelerin veya ilgili çalışmaların 
yapılmaya başlaması ile birlikte sendikamız 
internet sitesi üzerinden hızlı bir biçimde 
bilgilendirme yapılacaktır.

GEÇİCİ İŞÇİLERİN KADRO SORUNU

4 Nisan 2007 tarihinde kabul edilerek 21 Nisan 
2007 tarih ve 26500 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 5620 sayılı 
Kanun ile kamu kesiminde altı aydan fazla 
çalışan geçici işçiler daimi işçi kadrolarına 
alındı. Ancak aynı kanunun Geçici 1. Maddesi 
ile “ilgili idare, kurum ve kuruluşlarca bir malî 
yılda 6 aydan az olmak üzere ve bu Kanunun 
3 üncü maddesinde belirtilen usûle göre 
vizesi yapılacak geçici iş pozisyonlarında 
çalıştırılmaya devam olunabilir.” ifadesi ile altı 
aydan daha az çalışan geçici, kampanya ve 
mevsimlik işçilerin çalıştırılacağı düzenlemesi 
de aynı şekilde yürürlüğe girdi.

Toplamda 9000 civarında geçici işçi 
konfederasyonumuza bağlı sendikaların 
teşkilatlandığı kamu işyerinde çalışmaktadır. 
Başta şeker ve demiryolu sektörleri olmak 
üzere, sendikamızın teşkilatlandığı T.C. Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında da (1050 
kişi) halen söz konusu kanun gereği yılda 179 
gün (5 ay 29 gün) geçici, kampanya veya 
mevsimlik işçi kadrolarında çalışan üyelerimiz 
bulunmaktadır. 

Bugünkü duruma bakıldığında geçici işçiler 
altı aydan daha az çalıştırıldığı ve bu kişilerin 
işgücüne çalıştıkları kurumlarda ihtiyaç 
bulunduğu halde, çalıştıkları işyerlerinde 
taşeron işçisi istihdam edilmektedir. Kurumlar 
için maliyeti ve işçi için iş güvencesizliği fazla 
olan taşeron sistemi yerine geçici işçilerin yılda 
360 gün çalıştırılmaları, işlemeyen taşeron 
sistemine ihtiyaç bırakmayacaktır.

30 Mayıs 2015 tarihinde TÜRK-İŞ’in T.C. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile imzaladığı 
Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma 
Protokolü’nün 9. maddesi ile altı aydan az 
çalışan geçici işçilerimizin çalışma sürelerine 
ilişkin sorununun çözümlenmesine dair 
yazılı bir söz alınmıştır. Söz konusu protokol 
maddesine göre; kamu idare, kurum ve 
kuruluşlarında bir mali yıl içerisinde 6 (altı) 
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aydan az süreyle çalıştırılan işçilere eğer çalıştığı işyerinde ihtiyaç duyuluyorsa, bu işçilerin 6 aydan 
daha fazla süreyle çalıştırılması için yasal düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca 
5620 sayılı Kanun’un Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlükten kaldırılmasının da geçici işçilerimizin 
çalışma sürelerinin uzatılmasının önünü açabileceği hususunda da mutabakat sağlanmıştır. 
Konfederasyonumuz bu konuya ilişkin çalışmalarını tüm hızıyla devam ettirmektedir.

Yıllardır başarılı olarak çalışan ve bu sebeple her çalışma döneminde tekrar çağırılan, bilgi, beceri 
ve deneyimleri ile işyerlerine faydası tartışmasız olan bu işçilerin daimi kadroya geçirilmeleri hem 
TARIM-İŞ olarak hem de TÜRK-İŞ nezdinde her platformda öncelikli olarak dile getirilmektedir. 
Sendikamız ve Konfederasyonumuzun ifade ettiği gibi, güncel bir konu olan ve 64. Hükümet’in 
Eylem Planına dahil edilen alt işverenlik sorunundan önce geçici işçilerimizin kadro sorunu 
çözümlenmelidir. Bu doğrulta en büyük önceliğimiz alt işverenlik sorunundan önce geçici işçilerin 
haklarının iade edilmesi ve kamu işvereninin mevcut işgücü ihtiyacını alt işverenden önce 
geçici işçiler nezdinde karşılamasıdır. Zira konfederasyon düzeyinde imza altına alınan protokol 
hükmünün mevzuata dönüşmesi halinde işverenlerin de işgücü ihtiyacını geçici işçilerin çalışma 
süresini uzatarak çalıştırma yolu ile temin edebilme yolunu açacağı kanısındayız. Bu sebeple 
öncelikle devletimizin imza altına aldığı protokol hükmüne sadık kalması ve verilen sözlerin 
tutulması en büyük temennimizdir. Bu doğrultuda hem TARIM-İŞ hem de TÜRK-İŞ nezdinde bu 
sorunun öncelikli olarak çözülmesi için girişimlerimiz devam etmektedir.

Genel Mali Sekreter
İbrahim ÖZKESKIN
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SÜLEYMAN SOYLU’YA 
ZİYARET

Yönetim Kurulumuz T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Süleyman Soylu’yu Ziyaret Etti.

22.12.2015 tarihinde Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı 
İlhami Polat, Genel Sekreteri Receb Kocapiçak, Genel 
Mali Sekreteri İbrahim Özkeskin T.C. Çalışma Ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı  Sayın Süleyman Soylu’yu makamında 
ziyaret ederek yeni görevinde hayırlı olsun dileklerini 
ilettiler. Bakan Bey’e tarım işçilerinin çalışma hayatında 
karşılaştıkları sorunları kapsayan detaylı raporun 
güncellenerek ilerleyen günlerde sunmak ve rapor 
kapsamında yapılması gerekenleri dile getirmek için 
tekrar ziyaretinde bulunacağımızı belirterek, görüşme 
kısa sürede sonlandırıldı. 

HABER
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MEHDİ EKER’E
ZİYARET

TARIM-İŞ SENDİKASI YÖNETİM KURULU MEHDİ EKER’İ 
YENİ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız İlhami Polat, Genel Sekreterimiz Receb 
Kocapiçak, Genel Mali Sekreterimiz İbrahim Özkeskin 1 
Aralık 2015 tarihinde 59,60,61 ve 62. Hükümetlerde Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapan Mehmet Mehdi 
Eker’i Ak Parti Genel Merkezindeki makamında ziyaret 
etti. Yönetim Kurulumuz, Ak Parti Ekonomi İşleri Genel 
Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Mehdi Bey’e hayırlı 
olsun dileklerini ileterek, bugüne kadar tarım işçilerine 
vermiş olduğu destekten ve önemden ötürü teşekkür 
ziyaretini gerçekleştirdi. 
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AV. YUSUF COŞKUN’A 
ZİYARET

TARIM-İŞ SENDİKASI YÖNETİCİLERİ KALKINMA 
BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI AV. YUSUF COŞKUN’U 
MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat, Genel 
Sekreteri Receb Kocapiçak, Eski Temsilcilerimizden 
Abdulbaki Bayantemur  ile beraber  1 Kasım 2015 
milletvekili genel seçimlerinde Ak Parti Bingöl Milletvekili 
adayı olan ve 2 Ocak 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti 
Kalkınma Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanan 
Avukat Yusuf Coşkun’u  26 Ocak 2016 Salı günü 
makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar 
diledi. 
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TÜRK-İŞ GEÇMİŞ DÖNEM 
YÖNETİCİLERİNDEN 
SENDİKAMIZA ZİYARET

Uzun yıllar Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Genel Başkanlığı, Uluslararası Hür İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (ICFTU) Yönetim Kurulunda Türkiye 
Temsilciliği, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) 
Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye-AB Karma İstişare 
Komitesi Türkiye Kanadı Başkanlığı, Ekonomik ve 
Sosyal Konsey Üyeliği ile XXII.Dönem Ankara, XXIII. 
Dönem İstanbul Milletvekilliği yapmış Bayram Meral ile 
Sendikamızda 3 Dönem Genel Başkanlık ve Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu Genel Teşkilatlandırma 
Sekreterliği görevlerini yürütmüş olan Sabri Özdeş 
ve 3 Dönem Tarım-İş Sendikası Genel Başkanlığı 
görevini yürütmüş Bedrettin Kaykaç sendikamız Genel 
Merkezini ziyaret ederek, Genel Başkanımız İlhami 
Polat, Genel Sekreterimiz Receb Kocapiçak ve Genel Mali 
Sekreterimiz İbrahim Özkeskin’e başarılarının devamını 
dileyip,  güncel durum değerlendirmelerinde bulundular.
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HABER

TÜRK-İŞ 22. OLAĞAN 
GENEL KURULU

TÜRK-İŞ 22. Olağan Genel Kurulu, 3-6 Aralık 2015 tarihleri 
arasında Ankara’da gerçekleşti. Büyük Anadolu Termal 
Otel’de gerçekleşen Genel Kurul, 6 Aralık 2015 günü 
yapılan seçimlerle son buldu.

Genel Kurula, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcıları 
Mehmet Simsek, Lütfi Elvan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 
Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, MHP Genel 
Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, Bağımsız 
Türkiye Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Harun 
Göksel, Milletvekilleri, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu, Kesk Genel Başkanı Lami Özgen, bürokratlar, 
TÜRK-İŞ üyesi Sendikaların Yönetim Kurulu üyeleri, Bölge 
Temsilcileri ve Başkanları katıldı.

Genel Kurulun açılışını, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul 
Kavlak yaptı. Kavlak, 22. Olağan Genel Kurulun toplanması 
için yasal çoğunluğun mevcut olduğunu belirterek gündemi 
okudu. Ardından Genel Kurul Divanı seçimi için verilen 
önergeyi okuyarak oylamaya sundu. Oylama sonucunda, 
ittifak ile kabul edilen 22. Olağan Genel Kurul Divan Üyeleri 
şu şekilde oluştu; Divan Başkanı Cemail Bakındı, Divan 
Başkan Yardımcıları, Turgut Yılmaz, Veli Solak, Kâtipler, 
Mustafa Kuleli, Melek Çelebi Şahan.

22. Olağan Genel Kurul Divan Üyelerinin belirlenmesinden 
sonra, Divan Başkanlığına seçilen Toleyis Sendikası Genel 
Başkanı Cemail Bakındı, Genel Kurula hitaben bir konuşma 
yaptı. 
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Divan Başkanı Bakındı’nın konuşmasından sonra Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
TÜRK-İŞ 22. Olağan Genel Kuruluna teşrif etti.

Cumhurbaşkanının teşrifleri ile birlikte TÜRK-İŞ Genel 
Başkanı Ergün Atalay, 22. Olağan Genel Kurul Açılış 
Konuşmasını yaptı.

Genel Başkan Atalay’ın Açılış Konuşmasından sonra 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu Genel 
Kurula hitap etti.

Genel Kurulun ilk gün öğleden önceki programı, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmaları ile 
son buldu.

Öğleden sonraki program, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun Genel Kurula teşrifleri ile başladı. 
Kılıçdaroğlu, Genel Kurula hitaben bir konuşma yaptı. 
Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından Genel Kurul Divan 
Başkanı Cemail Bakındı ilk günkü oturumu kapattı.

Genel Kurulun ikinci günü TÜRK-İŞ üye sendikaların genel 
başkanları ve yönetim kurulu üyeleri konuşma yaptılar. 
Genel Kurulun ikinci günü’nün 4 Aralık Dünya Madenciler 
Günü olması sebebi ile konuşmalar maden sektöründe 
örgütlü TÜRK-İŞ’e üye iki maden sendikası, Türkiye 
Maden İş ve Genel Maden İş Sendikası genel başkanları’nın 
konuşmaları ile başladı.

İkinci gün öğleden önce programında sırasıyla; Türkiye 
Maden İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, Genel 
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Maden İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, Şeker 
İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Tgs Sendikası Genel 
Sekreteri Mustafa Kuleli, Tes-İş Sendikası Genel Başkanı 
Mustafa Şahin, Basisen Sendikası Genel Sekreteri Cihansel 
Keskin, Tümtis Sendikası Genel Başkanı Kenan Öztürk, 
Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Hasan Öztürk, Tarım 
İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat, Dok Gemi İş 
Sendikası Genel Başkanı Necip Nalbantoğlu ve Kristal İş 
Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş konuşma yaptılar.
İkinci gün  öğleden sonraki programda diğer sendikalar 
sırası ile konuşmalarını tamamladılar.

Genel  kurul üçüncü  günü öğleden önce programı, 
komisyon raporları ve adaylık başvurularının görüşülmesi 
ile başladı. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından 
gündemin “Eleştirilere Cevap” bölümüne geçildi.

Bu bölümde, Genel Kurulun ikinci günü Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinde başlayan grev nedeni ile konuşmasını 
yapamayan Tez Koop İş Sendikası Genel Başkanı Osman 
Gürsu da konuşmasını yaptı.

Gürsu’nun konuşmasının ardından sırasıyla, TÜRK-İŞ Genel 
Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar, TÜRK-İŞ Genel 
Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri 
Ramazan Ağar, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak 
ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay konuşmalarını 
yaptılar.

Divan Başkanı Cemail Bakındı konuşmaların ardından 
TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Adaylarını açıklayarak öğleden 
önceki programı kapattı.

Genel kurul üçüncü gün öğleden sonraki programı 
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun teşrifleri ile başladı.
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay Genel Kurula hitaben 
bir konuşma yaptı. Daha sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu 
konuşmalarını gerçekleştirdiler. Başbakanın Genel Kurula 
teşriflerinin ardından Divan, TÜRK-İŞ 22. Olağan Genel Kurulunun 
kapanışını yaptı.

Genel Kurulun dördüncü ve son günü delegeler kurulan üç 
sandıkta oylarını kullandılar. Oylamanın sona ermesi ve oyların 
sayılmasının ardından TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu ve Zorunlu 
Organlarının seçimi tamamlandı.

Seçim Sonucuna Göre;
Türk-iş Kondefederasyonunun önümüzdeki 3 yıl yürütmek 
üzere, aşağıdaki kurullarda yer alan kişiler seçilmiştir;

Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Yedek 
Üyeleri

1. TÜRK-İŞ Genel Başkanı
     Ergün Atalay

1. Turgut Yılmaz

2. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri
     Pevrul Kavlak

2. Hüseyin Necip Nalbantoğlu

3. TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri
     Ramazan Ağar

3. Melek Tarak

4. TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri 
     Nazmi Irgat

4. Ali Kemal Tatlıbal

5. TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
     Eyüp Alemdar

5.  Mürsel Taşçı

Denetleme Kurulu Disiplin Kurulu

1. İlhami Polat 1. Bayram Bozal
2. Zekeriya Nazlım 2. Veli Solak
3. Nurettin Akçul 3. Hasan Öztürk
4. Ergin Alşan 4. Ahmet Demirci
5. Habip Karakuş 5. Hasan Pekdemir 
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Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat, Harb-İş 
sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal ile 3-6 Aralık tarihleri 
arasında gerçekleşen 22. TÜRK-İŞ Olağan Genel Kurulu’nda 
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Seçilen Ergün Atalay’ı makamında  
ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Devamında 
15 Aralık 2015 Salı günü Genel Başkanımız İlhami Polat’ın da 
içinde bulunduğu TÜRK-İŞ Denetleme Kurulunu oluşturan 
Zekeriya Nazlım, Ergin Alşan, Habip Karakuş, Nurettin 
Akçul ve Disiplin Kurulunu oluşturan Hasan Öztürk, Hasan 
Pakdemir, Bayram Bozal, Veli Solak ile Ahmet Demirci 
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ı bir kez daha ziyaret 
ederek yeni görevinde başarılar temennisinde bulundular. 
Genel Başkanımız Ergün Atalay’ın yeni görevinin Türk İşçi 
sınıfı adına hayırlara vesile olmasını dileriz.

TÜRK-İŞ GENEL 
BAŞKANI ERGÜN 
ATALAY’A TEBRİK 
ZİYARETİ
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ASGARİ ÜCRET 
TESPİT KOMİSYONU 
TOPLANTISI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 02 Aralık 2015 
tarihinde Ankara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 
toplandı. Komisyon Bakan Soylu’nun yanı sıra Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, 
Müsteşar Yardımcısı Ali Kemal Sayın, İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Genel Müdürü Kasım Özer, Komisyon Başkanı 
Nurcan Önder, TÜİK Temsilcisi Cem Baş, Kalkınma Bakanlığı 
Temsilcisi Tarık Erarslan, Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi Yasin 
Akar, Türk İş’i temsilen Nazmi Irgat, İlhami Polat, Zekeriya 
Nazlım, Veli Solak, Enis Bağdadioğlu, TİSK temsilcilerinden 
ise Necati Ersoy, Serdar Şardan, Başar Ay ve Metin Demir 
tarafından oluşmuştur. 30 Aralık 2015 tarihine kadar süren 
görüşmeler sonucunda 1 Ocak 2016 itibariyle geçerli olacak 
asgari ücretin 1300 TL olması kararlaştırılmıştır. 

Çalışma Bakanı Soylu yaptığı açıklamada asgari ücretin 
aylık net 1300 lira olmasındaki yükün 110 lirasının devlet 
tarafından karşılanacağını belirterek, “2016 yılında açılan 
işletmeler eğer asgari ücretten istihdam yapacaklarsa, 
bunlara da sınırsız bir şekilde 110 liralık desteği vereceğiz. 
2016 1 Ocak tarihi itibariyle Bürüt Asgari Ücret, 1647 TL. 
İşverene maliyeti 1825 TL. Hazine tarafından karşılanan 
kişi başı maliyet 110 TL. Toplam özel sektör işverenleri 
için bulduğumuz maliyet, 20 milyar lira, eski para ile 20 
katrilyon. Biz bu 20 katrilyonun toplam 9 katrilyon 733 
bin lirasını karşılıyoruz. İnşallah 2016 1 Ocak tarihi itibariyle 
emeğin sahipleri 1300 TL’lik net Asgari Ücret ile yeni yıla 
başlayacaklar.Amacımız insanımızın refahını arttırmak” 
diye konuştu..    

Tarım-İş Sendikası olarak büyük hedeflerdeki bu küçük 
adımın milletimizin emekçilerine hayırlı olmasını dileriz. 
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TÜRK-İŞ’TEN 
BAYIRBUCAK 
TÜRKMENLERİNE 
YARDIM

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk-İş Genel Mali 
Sekreteri Ramazan Ağar, Türk-İş Denetim Kurulu Üyesi 
ve Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat ile Genel 
Sekreteri Receb Kocapiçak 03 Şubat 2016 Çarşamba günü 
saat 12.30’da Hatay Valisi Sayın Ercan Topaca’yı ziyaret etti.
 
Bayırbucak Türkmenlerine maddi yardımda bulunmak ve 
bölgeden gelen çocuklara oyuncak hediye etmek amacıyla 
Hatay’a giden Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın Valilik 
Abdurrahman Melek Toplantı Salonu’nda gerçekleşen 
ziyaretine; Ak Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, 
Vali Yardımcısı Orhan Mardinli ve Türk-İş İşçi Sendikaları  
konfederasyonu il temsilcileri de katıldı.
 
Atalay ve beraberindeki heyeti Hatay’da hayırlı bir 
iş için ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade 
ederek sözlerine başlayan Sayın Topaca,  son dönemde 
komşumuzda yaşanan olaylardan doğrudan etkilenen 
illerden birisinin Hatay olduğunu belirtti. Sayın Topaca, 
‘’Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bu sürecin başladığı 
andan itibaren Suriye’den ilk girişlerin yaşandığı ve hala da 
evinden barkından olmuş insanların ülkemize giriş yaptığı 
bir noktadayız. Son bir haftadır da özellikle Bayırbucak’tan 
Türkmen kardeşlerimizi ve o bölgede bulunan Arap kökenli 
kardeşlerimizi kabul ediyoruz. Bir hafta içerisinde aldığımız 
kişi sayısı yaklaşık 6 bindir. ‘’ dedi.
 
Bu insanların kayıt işlemlerinin yapılmasının, 
yerleştirilmesinin, ihtiyaçlarının karşılanmasının, parmak 
izlerinin alınması, kimliklerinin verilmesinin ayrı ayrı birer 
operasyon olduğunu söyleyen Sayın Topaca, ‘’Bu yükün 
taşınmasında devletimiz olağanüstü bir gayret gösteriyor. 

HABER
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Devletimizin gayretleri dışında bu yükün 
taşınmasında sivil toplum kuruluşlarının, 
meslek kuruluşlarının, sendikaların yapacağı 
katkılar çok önemlidir. Türk-İş’in böyle bir 
dönemde bizden talep gelmemesine rağmen 
böyle bir yardım kararı alması hakikaten çok 
anlamlıdır. Ben bu yardıma fitili ateşleyecek bir 
işaret fişeği gibi bakıyorum. İnşallah bütün sivil 
toplum kuruluşlarının, bütün hayırseverlerin, 
bütün sendikaların gönlüne yardım yapma 
hevesi düşecektir. ‘’ dedi.
 
Türkmenler için Türkiye’nin her tarafından 
insanlarımızın elindekini avucundakini 
paylaşmak suretiyle inanılmaz bir yardım 
seferberliği içinde olduğunu belirten Sayın 
Topaca, ‘’Gıda olarak Allah’a şükür ihtiyacımız 
yok. Bizim milletimiz hakikaten çok cömert.  
Ben ülkemiz adına, devletimiz adına, 
misafirlerimiz adına sizlere şükranlarımızı 
sunuyorum. Bu yardımlarım artarak devam 
etmesini de temenni ediyorum.’’ diyerek 
sözlerini noktaladı.
 
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise aralık 
ayında gerçekleşen genel kurulda aldıkları bir 
karar neticesinde Bayırbucak Türkmenlerine 
yardım kampanyası başlatmak istediklerini 
belirterek, ‘’Biz Suriyeli misafirlerimiz ile ilgili son 
dört sene içerisinde Türk-iş olarak yapılması 
gerekenleri noksansız yapmaya gayret sarf 
ediyoruz. Çünkü kimin Ensar kimin ev sahibi 

olacağı hiç belli olmaz. Bayırbucak Türkmenleri 
bizim parçalarımızdan bir tanesi. Onlarla ilgili 
sizin de dediğiniz gibi Türkiye’nin her yerinden 
gıda yardımı yapılıyor. Biz de acil ihtiyaçlarda 
kullanılmak üzere bir miktar para takdim 
etmek istedik. Onun dışında bu bölgedeki 
çocukların yüzünü tebessüm ettirebilmek 
için ilk etapta bin tane kız, bin tane erkek 
çocuk olmak üzere 2 bin adet oyuncak hediye 
edelim istedik. Buraya geldiğimizde bölgede 
15 bine yakın çocuk olduğunu öğrendik. Döner 
dönmez 15 bin tane çocuğun oyuncaklarını 
temin edip size teslim edeceğiz. Bizleri misafir 
ettiğiniz için ben sizlere teşekkür ediyorum.’’ 
dedi.
 
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay Sayın 
Topaca’ya insani gerekçelerle ülkemizde 
misafir ettiğimiz Türkmen kardeşlerimizin acil 
ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 300.000 TL’lik 
bir çek takdim etti. Sayın Topaca da Türkmen 
kardeşlerimize yapmış olduğu desteklerden 
dolayı Ergün Atalay’a plaket verdi.
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ASGARİ ÜCRET 
ARTIŞI VE ASGARİ 
GEÇİM İNDİRİMİ

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI VE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 30 Aralık 
2015 tarihinde toplandı. Komisyonda işçi kesimini TÜRK-İŞ, işveren kesimini ise TİSK 
temsil etti. TÜRK-İŞ temsilcisi olarak Sendikamız Genel Başkanı, İlhami POLAT’ın da dahil 
olduğu komisyonda asgari ücret NET 1.300,00 TL, BRÜT 1.647,00 TL olarak belirlendi. Bu 
yazımız ile asgari ücretin hesaplamasına dair bazı önemli notlar ve asgari geçim indirimi 
oranları belirtilecektir.

Asgari ücret 01.01.2016 tarihi itibari ile BRÜT 1.647,00 TL olarak belirlendi. Bu hali ile 2015 
Aralık ayında geçerli olan asgari ücret 2016 yılı itibari ile brüt olarak 373,50 TL, net olarak 
ise 300,43 TL artmıştır.

Komisyonda beklendiği üzere SGK Primleri, Gelir Vergisi veya Asgari Geçim İndirimi 
Oranlarında bir değişiklik olmamıştır. Aynı şekilde, T.C. Maliye Bakanlığının 2015 yılı için 
yeniden değerleme oranını % 5,58 olarak tespit etmesi ve buna mukabil damga vergisini 
de Binde 7,59 olarak belirlemesi ile bu oran da 2015 yılı ile aynı düzeyde kalmıştır.

ASGARİ ÜCRET
2015 2016

BRÜT ASGARİ ÜCRET 1.273,50 TL 1.647,00 TL
SGK PRİMİ (%14) 178,29 TL 230,58 TL

İŞSİZLİK SİG. FONU (%1) 12,74 TL 16,47 TL
GELİR VERGİSİ (%15) 162,37 TL 209,99 TL

DAMGA VERGİSİ (%0,759) 9,67 TL 12,50 TL
KESİNTİLER TOPLAMI 363,06 TL 469,54 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 90,11 TL 123,53 TL
NET ASGARİ ÜCRET * 1.000,55 TL 1.300,99 TL

* Hesaplama, Bekar ve Çocuksuz bir çalışan için, en düşük Asgari Geçim 
İndirimi Oranına Göre Yapılmıştır.
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ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE ETKİSİ

Asgari ücretin NET 1.300,00 TL olması, işverenin her çalışan için ödediği SGK Primi (%15,5) ve 
İşsizlik Sigorta Fonu (%2) ödemelerini de etkilediği için işverene ek bir yük ortaya çıkmıştır. 
Asgari ücret artışının, enflasyonun %8 olduğu bir dönemde % 11 civarında yükselmesi 
beklenirken %30 oranında gerçekleşmesi işverenin tepkisine neden olmuştur. Bu yüksek 
artışın bir işveren reaksiyonu olarak, işçi çıkartmalara (istihdamın azalması, işsizliğin artması), 
kayıt dışı işçi çalıştırmaya (kayıt dışılığın büyümesi) ve ekonomik durumun kötüleşmesine 
(ihracatın gerileyeceği, enflasyonun yükseleceği) neden olacağı işveren tarafından ifade 
edilmiş, devletin bu yükü paylaşması talep edilmiştir.

Asgari ücret, her bir çalışan için, 2016 Ocak ayı itibariyle 2015 Aralık ayına kıyasla işverene ek 
olarak 438,86 TL ek bir maliyet getirecekti.  T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın asgari 
ücretin tespitinin ardından yayımladığı bilgi notu ve açıklamalarına göre ise, asgari ücretin 
beklenildiği üzere olası bir %11 artış ile brüt 1.660,28 TL olması halinde işverene maliyeti 163,92 
TL olacaktı. Ancak asgari ücretin %30 olarak beklenenin üzerinde bir artış olması ile işverene 
274,95 TL bir ek maliyet doğdu.
 
Bu ek maliyetin olası olumsuz etkilerine karşı devlet işverenin yükünü paylaştı ve her bir 
çalışan için işverene 110,00 TL indirim sağlamış oldu. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
açıklamasına göre, işveren üzerinde oluşan 274 TL’lik ek maliyetin %40’ı olan 110 TL’si Hazine 
tarafından karşılanacak.

İŞVEREN MALİYETİ
2015 2016

ASGARİ ÜCRET 1.273,50 TL 1.647,00 TL
SGK PRİMİ (%15,5) 197,39 TL 255,29 TL

İŞSİZLİK SİG. FONU (%2) 25,47 TL 32,94 TL
TOPLAM MALİYET 1.496,36 TL 1.935,23 TL

EK MALİYET 438,86  TL

%11 Artış Olsaydı TOPLAM MALİYET 1.660,28 TL
İŞVERENE EK MALİYET 274,95 TL

İŞVERENE KİŞİ BAŞI DESTEK 110,00 TL

Yazımızda belirtilen hesaplamalar bilgi amaçlı olup, sorumluluk kabul edilmemektedir.
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ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Asgari geçim indirimi, geçmişte uygulama bulan vergi iadesi 
yerine getirilmiş, çalışanların en asgari düzeyde geçimini 
sağlayabilmesi için gerekli miktarın vergi dışı tutulması 
amacıyla asgari ücret üzerinden kişinin aile durumuna 
göre belirlenen bir indirimdir. Bu indirim, çalışanların 
aldıkları ücret oranında, belirlenen asgari ücret üzerinden 
hesaplanan miktarın kişinin aylık gelir vergisinden mahsup 
edilmektedir. Dolayısı ile, her çalışanın ücretinden belirli bir 
oranda yapılan indirim ücretlerin artmasını sağlamaktadır.

Tabloda belirtildiği üzere asgari ücret, net 1.300,99 TL ile 
1.387,45 TL arasında kişinin evli ve çocuklu olma durumuna 
göre değişecektir. En düşük asgari geçim indirimi 123,53 
TL olurken, en yüksek indirim ise 209,99 TL olacaktır. 
Asgari geçim indirimi miktarının yükselmesi ile 2015 yılında 
90,11 TL olan en düşük AGİ miktarı 2016 yılında 123,53 
TL’ye yükselerek, tüm ücretlere en az 30 TL civarında 
yansıyacaktır. Evli ve çocuklu olma durumuna göre ise bu 
miktar yükselecektir.

Asgari geçim indiriminde çocuk sayısında da dolaylı yoldan 
bir sınırlama bulunmaktadır. T.C . Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 
265 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne göre (Md.3/V); 
“Asgari geçim indirimi tutarının, ücretlinin aylık hesaplanan 
vergisinden fazla olması halinde, fazlası dikkate 
alınmayacaktır.”. Bu durumda, asgari ücretlinin mevcut 
hesaplamaya göre, 209,99-TL’yi aşan miktardaki asgari 
geçim indirimi hesaplamada dikkate alınmayacaktır. Bir 
diğer deyişle, asgari geçim indirimi oranının %85’den fazlası 
hesaplama da dikkate alınmamakta olup; Eşi Çalışmayan 
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İşçi en fazla 3 çocuğa, Eşi Çalışan İşçi ise en fazla 5 çocuğa kadar asgari geçim indiriminden 
faydalanmaktadır.

Yazımızda Sözü Edilen Hususlarda Detaylı Bilgi İçin İncelenebilecek İnternet Kaynakları:

T.C. Resmi Gazete, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231-11.pdf

TÜRK-İŞ, Ayrıntılı Asgari Ücret Tablosu:
http://www.turkis.org.tr/2016-YILINDA-GECERLI-OLACAK-ASGARI-UCRET-d947

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Bilgi Notu:
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/csgb.portal?page=haber&id=basin1137

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Net Hesabı ve Bilgi Notu:
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/cgm.portal?page=asgari

T.C. Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı), Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59):
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151225-11.htm

T.C. Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı), Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265):
http://www.gib.gov.tr/node/88813

Uzman Yardımcısı
Ramazan GÜRBÜZ

Asgari Geçim İndirimi NET Asgari 
Ücretler

Bekar

Çocuk Yok 123,53 TL 1.300,99 TL
1 Çocuk 142,05 TL 1.319,51 TL
2 Çocuk 160,58 TL 1.338,04 TL
3 Çocuk 185,29 TL 1.362,74 TL
4 Çocuk 197,64 TL 1.375,10 TL
5 Çocuk ve Üstü 209,99 TL 1.387,45 TL

Evli

Eşi
Çalışmayan
Ya da Emekli

Olan

Çocuk Yok 148,23 TL 1.325,69 TL
1 Çocuk 166,76 TL 1.344,22 TL
2 Çocuk 185,29 TL 1.362,74 TL
3 Çocuk ve Üstü 209,99 TL 1.387,45 TL

Eşi
Çalışan

Çocuk Yok 123,53 TL 1.300,98 TL
1 Çocuk 142,05 TL 1.319,51 TL
2 Çocuk 160,58 TL 1.338,04 TL
3 Çocuk 185,29 TL 1.362,74 TL
4 Çocuk 197,64 TL 1.375,10 TL
5 Çocuk ve Üstü 209,99 TL 1.387,45 TL
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HABER

ASGARİ ÜCRET OY 
GEREKÇESİ

ASGARİ ÜCRET OY GEREKÇESİ

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nda 30 Aralık 2015 tarihinde 
toplanan Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu’nda işçi kesimini TÜRK-İŞ 
temsil etti. TÜRK-İŞ temsilcisi olarak 
Sendikamız Genel Başkanı, İlhami 
POLAT’ın da dahil olduğu komisyonda 
asgari ücret NET 1.300,00 TL olarak 
kararlaştırıldı ve 31 Aralık 2015 tarihinde 
T.C. Resmi Gazete’sinde yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

Sendikamız TARIM-İŞ’in de üst kuruluşu 
olan TÜRK-İŞ’in komisyonda ifade ettiği 
görüşler, öneriler ve savunduğu ilkeleri 
sizlere sunmak isteriz.

Bilindiği üzere insan emeğinin karşılığı 
olarak ödenen ücret, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası’nın 55. maddesinde belirtildiği 
üzere, çalışanların yaptıkları işe uygun 
adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer 
sosyal yardımlardan yararlanmaları 
hususunda Devlet’in gerekli tedbirleri 
almasını hüküm altına almıştır. Aynı 
madde hükmüne göre asgari ücretin 
tespitinde ülkenin ekonomik durumu 
ile aynı ehemmiyette çalışanların 
geçinebilme şartlarının da dikkate alınması 
gerektiği belirtilmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesine 
istinaden toplanan Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu, aynı maddenin birinci 
fıkrasında belirtildiği üzere, işçinin 
ekonomik ve sosyal durumlarının 
düzenlenmesi için, ücretlerin asgari 
sınırlarını belirmek amacıyla toplanır.

Konfederasyonumuza göre asgari 
ücret, çalışanların ekonomik ve sosyal 
durumlarının düzenlenmesine yönelik 
etkin bir sosyal politika aracıdır. İşçinin 
ailesi ile birlikte olağan ihtiyaçlarının 
karşılanması esastır. Nitekim Anayasamız 
da, asgari ücretin tespitinde çalışanların 
geçim şartlarının göz önünde 
bulundurulmasını öngörmektedir.

ASGARİ ÜCRETİN MİKTARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
kendisine verilen görev çerçevesinde, 
yetişkin bir işçinin ihtiyaç duyacağı aylık 
parasal tutarı, günümüz itibariyle net 
1.600 TL olarak hesaplamıştır. Bu devletin 
resmi kurumunun vardığı sonuçtur ve bu 
hesaplamada bütün olarak aile dikkate 
alınmamıştır.

Konfederasyonumuz 29 yıldan bu yana 
her ay düzenli olarak TÜRK-İŞ Açlık ve 
Yoksulluk Sınırı çalışmasını yapmakta ve 
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kamuoyuna açıklamaktadır. Çalışanların geçim koşullarını 
ortaya koyan çalışmanın bu ay ki sonucu, tek işçi için benzeri 
bir tutarı (1.683 TL) vermektedir.

Ancak 64. Hükümet, Asgari Ücret tespit Komisyonu’na 
aylık net 1.300 TL asgari ücret teklifi ile gelmiştir ve bu tutar 
bütün 2016 yılında geçerli olacaktır.

Kuşkusuz mevcut 1.000 TL aylık net asgari ücretin 1.300 
TL’ye çıkması olumlu bir adım, önümüzdeki dönem için 
önemli bir başlangıç olarak konfederasyonumuzca da kabul 
görmüştür. 

ASGARİ ÜCRETİN ÖDENMESİ

Asgari ücretin net ödenmesi ve vergiden dolayı ilerleyen 
aylarda bir azalma olmaması gerekmektedir. Bu kapsamda, 
asgari geçim indiriminin asgari ücret seviyesine getirilmesi 
kısmi bir iyileştirme sağlayacak, ayrıca vergi oranları ile 
gelir vergisi tarifesinde ücretli çalışanlar için iyileştirmeler 
yapılması da olumlu olacaktı. Ancak Hükümet bu konuda, 
talep ve beklentilere rağmen, henüz bir düzenleme 
yapmamıştır. Bu düzenleme, tüm çalışanlar için vergide 
adaleti kısmen sağlayacağı gibi, önümüzdeki dönem 
çalışmalarının da önünü açacaktı.

Asgari ücretle çalışanlar, bu artışa rağmen halen alacaklı 
durumdadır.
Sosyal ücret olması gereken bu tutar, milyonlarca işçinin 
ailesiyle birlikte geçim ücretidir. İşçinin ailesiyle birlikte 
rızkından “zengin vergisi” alınmaya devam edilmektedir.
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HABER

İŞÇİ TEMSİLCİLERİLERİ OLARAK İLKELERİMİZ

Komisyon çalışmalarında görev yapan işçi kesimi 
temsilcileri olarak asgari ücret konusundaki yaklaşımımız, 
savunduğumuz ilkeler bilinmektedir.

İşçi kesimi olarak;
• Anayasa’da yer alan “geçim şartları’’ yaklaşımının dikkate 
alınmasını;
• İşçinin ailesi ile birlikte günün ekonomik ve sosyal 
koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, 
insanlık onuruyla bağdaşacak bir tutarın esas olmasını;
• İşçinin ve ailesinin harcama kalıbının esas alınması ve 
hesaplamalarda Türkiye İstatistik Kurumu verilerinin 
kullanılmasını;
• Bilimsel verilerle hesaplanan net tutarın işçinin eline 
geçmesinin sağlanmasını;
• Sanayi/tarım ve yaş, cinsiyet ayırımı yapılmadan ulusal 
düzeyde tek olmasını;
• İşçilerin arasında nitelik, kıdem, işin mahiyeti gibi ekonomik 
amaçlı değerlendirmelerin tümünden bağımstz olarak ele 
alınmasını, ekonomik ölçülerin ötesinde sosyal bir ücret 
olarak kabul edilmesini;
• İşçinin satın alma gücünün ileriye dönük olarak 
korunabilmesi için gerekli bir iyileştirmenin ayrıca ilave 
edilmesini;
• Belirleme yapılırken en düşük devlet memuru maaşının 
dikkate alınmasını;
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Gelir dağılımında adaleti sağlamaya yönelik olarak ayrıca 
refahtan pay içermesini, talep ettik ve savunduk. Bu 
doğrultuda sonuç alınması için çaba gösterdik.

Yıllardır ifade ettiğimiz gibi, asgari ücret çalışmalarında 
belirleyici olan Hükümetin yaklaşımı ve bakış açısıdır. 
Hükümet bu sefer yaklaşımını çok açık ortaya koymak 
durumunda kalmıştır. Ancak belirlenen yeni asgari ücret, 
ülkenin bugünkü koşullarında “insan onuruna yaraşır bir 
yaşam düzeyi” sağlamaktan yine uzaktır.

Asgari ücret konusundaki temel yaklaşımımızı koruyarak 
ve fakat asgari ücretin yürürlüğe girmesini sağlamak 
bakımından, Komisyonda devlet temsilcileri ile birlikte oy 
kullanılmıştır.

Uzman Yardımcısı
Ramazan GÜRBÜZ
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2. YIL 1. ALTI AY 
ÜCRET VE SOSYAL 
YARDIM MİKTARLARI 
BELLİ OLDU

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ VE 
TAŞRA TEŞKİLATI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN 2. YILI 1. 
ALTI AYINDA UYGULANACAK  ÜCRET VE SOSYAL YARDIM 
MİKTARLARI BELLİ OLDU.

Yürürlükte bulunan 16. dönem toplu iş sözleşmesinin 
32. maddesi (c) fıkrası   hükümlerine  göre ; 01.01.2016 – 
30.06.2016 tarihleri arasında uygulanacak ücret zammı 
% 3’tür. Sözleşmenin 1. yılı 2. altı ayında gerçekleşen 
enflasyonun % 5’i geçmesi halinde geçen miktar bu 
zam oranına   ilave  edilecekti. Ancak  belirtilen dönemde  
enflasyon yüzde 5’i geçmediği   için enflasyon farkı 
oluşmadı. Bu nedenle  skala cetvellerinde  belirtilen 
ücretlere ve sosyal  yardımlara % 3  oranında zam 
yapılmıştır. Sözkonusu zam oranının uygulanması 
konusunda Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünün 
uygulama yazısı ve bu orana göre oluşturulan skala 
cetvelleri kısa sürede hazırlanarak üyelerimize 
ulaştırılmıştır. HABER
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GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİNDE 01.01.2016 - 30.06.2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK

SOSYAL YARDIM MİKTARLARI.

1 - MADDE 36 – AĞIR HİZMET, TEHLİKE VE SORUMLULUK PRİMİ
Ağır Hizmet, Tehlike ve Sorumluluk  Primi günlük çıplak brüt ücretin % 11’i olarak uygulanacaktır.

2 - MADDE 38 - DOĞUM YARDIMI
(01.07.2015- 31.12.2015)

 61,22 – TL
(01.01.2016- 30.06.2016)

63,06 - TL

3- MADDE 39 - ÖLÜM YARDIMI
(01.07.2015- 31.12.2015) 

İşçinin ölümü halinde                    306,10-TL
Ana,baba,eş ve çocuk                   183,70-TL

(01.01.2016- 30.06.2016) 
315,28 - TL
189,21 - TL

4- MADDE 40 - ÖLÜM ve SAKATLIK TAZMİNATI
(01.07.2015- 31.12.2015)

489,73-TL
(01.01.2016- 30.06.2016)

504,42 – TL

5- MADDE 41 - EVLENME YARDIMI
(01.07.2015- 31.12.2015)

122,44-TL
(01.01.2016- 30.06.2016)

126,11 – TL

6- MADDE  42 - YEMEK YARDIMI
(01.07.2015- 31.12.2015)

6,08-TL/ GÜN
(01.01.2016- 30.06.2016)

6,26 – TL/GÜN

7 -MADDE 43 - SOSYAL YARDIM
(01.01.2016- 31.12.2016)

235,00-TL/Ay

8- MADDE 44 - GİYİM YARDIMI 
(01.07.2015- 31.12.2015)

150,00-TL/Yıl
(01.01.2016- 30.06.2016)

154,50 – TL/Yıl

9- DENGE ÖDENEĞİ :
Yılda bir defa Eylül ayında brüt 500.00 – (Beşyüz) TL denge ödeneği ödenecektir. 

10- SERVİS ÜCRETİ :
(01.07.2015- 31.12.2015)

4,00 –TL/GÜN-NET
(01.01.2016- 30.06.2016)

4,12 – TL/GÜN-NET
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GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GÜNDELİK ÜCRET SKALASI (% 3’LÜ)
01.01.2016 - 30.06.2016

EK: 
1/C

KADRO 
ÜNVANI

V. GRUP IV. GRUP III.GRUP II.GRUP I.GRUP

KADRO 
ÜNVANI

1.TARIM
HİZMETLERİ
İŞÇİSİ
2.DÜZ İŞÇİ

1.HAYVAN 
BAKICISI
2.BEKÇİ
3.DAKTİLO
4.TEMİZLİK 
İŞÇİSİ

1.USTA YRD.
2.SANTRALCI

1 .ŞOFÖR
2.TRAKTÖR 
SÜR.
ve İŞ MAK.
OPERATÖRÜ

1.FORMEN
2.USTA
3.ELEKTRİKÇİ
4.LABORANT
5.ÖĞRETİCİ
6.KAPTAN

S 
    E

     
N 

    E
     

L  
   E

     
R 

    (
K 

    A
     

D 
    E

     
M

     
E 

    L
     

E 
    R

)

A 85,98 85,99 86,01 86,02 86,03 A

S 
    E

     
N 

    E
     

L  
   E

     
R 

    (
K 

    A
     

D 
    E

     
M

     
E 

    L
     

E 
    R

)

0 93,36 93,37 93,38 93,39 93,41 0
1 97,90 97,91 97,93 97,94 97,95 1
2 97,91 97,93 97,94 97,95 97,96 2
3 98,03 98,08 98,14 98,19 98,20 3
4 98,46 98,53 98,55 98,58 98,61 4
5 98,93 98,97 99,01 99,06 99,08 5
6 99,36 99,41 99,44 99,49 99,50 6
7 99,81 99,83 99,86 99,87 99,91 7
8 100,24 100,27 100,30 100,31 100,36 8
9 100,64 100,67 100,72 100,76 100,80 9
10 101,05 101,09 101,18 101,20 101,27 10
11 101,54 101,58 101,60 101,61 101,66 11
12 101,96 101,99 102,00 102,04 102,07 12
13 102,37 102,45 102,46 102,52 102,54 13
14 102,86 102,91 102,92 102,95 102,98 14
15 103,31 103,39 103,40 103,50 103,52 15
16 103,87 103,89 103,91 103,95 103,96 16
17 104,26 104,27 104,29 104,30 104,31 17
18 104,34 104,35 104,37 104,38 104,39 18
19 104,47 104,49 104,50 104,51 104,52 19
20 104,56 104,57 104,59 104,60 104,62 20
21 104,62 104,63 104,65 104,67 104,68 21
22 104,82 104,83 104,84 104,85 104,86 22
23 104,86 104,87 104,88 104,90 104,92 23
24 104,95 104,96 104,98 105,00 105,02 24
25 105,08 105,09 105,10 105,11 105,13 25
26 105,14 105,15 105,16 105,18 105,19 26
27 105,24 105,25 105,26 105,27 105,28 27
28 105,31 105,32 105,34 105,35 105,36 28
29 105,43 105,45 105,47 105,48 105,49 29
30 105,58 105,59 105,60 105,61 105,62 30
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2015-2016 YILLARINA AİT MALİ PRATİK BİLGİLER
2015-2016 YILINA AİT KIDEM TAZMİNATI 

1.1.2015 - 30.06.2015 TARİHLERİ ARASI MEVCUT KATSAYIYA GÖRE   3,541.37  TL
1.7.2015 - 31.08.2015 TARİHLERİ ARASI MEVCUT KATSAYIYA GÖRE   3,709.98  TL
1.9.2015 - 31.12.2015 TARİHLERİ ARASI MEVCUT KATSAYIYA GÖRE   3,828.37  TL
1.1.2016 - 30.06.2016 TARİHLERİ ARASI MEVCUT KATSAYIYA GÖRE   4,092.53  TL
ÜCRETLİLER 2015-2016 YILINA AİT VERGİ MATRAHLARI VE ORANLARI

1.1.2015 - 31.12.2015 TARİHLERİ ARASI 1.1.2016 - 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

12.000 TL'YE KADAR              %15 12.600 TL'YE KADAR               %15
12.000 - 29.000 TL ARASI     %20 12.600 - 30.000 TL ARASI     %20
29.000 - 106.000 TL ARASI  %27  30.000 - 110.000 TL ARASI  %27
106.000 TL - ve SONRASI      %35 110.000 TL - ve SONRASI      %35

DAMGA PULU binde 7.59

2015-2016 YILINA AİT KATSAYILAR 

1.1.2015 - 30.06.2015 TARİHLERİ ARASI KATSAYI   0,079308
1.7.2015 - 31.12.2015 TARİHLERİ ARASI KATSAYI   0,083084
1.1.2016 - 30.06.2016 TARİHLERİ ARASI KATSAYI   0,088817

2015-2016 YILINA AİT SSK TAVAN VE TABAN RAKAMLARI ALT SINIR ÜST SINIR

1.1.2015 - 30.06.2015 TARİHLERİ ARASI  1,201.50 TL 7,809.90 TL
1.7.2015 - 31.12.2015 TARİHLERİ ARASI  1,273.50 TL 8,277.90 TL
1.1.2016 - 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI  1,647.00 TL  10,705.50 TL

2016 YILINA AİT HARCIRAHLARDA MUAFİYET ORANLARI 

1.1.2016 - 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI MUAFİYET  55.00 TL
ARAZİ ÜZERİNDE ÇALIŞANLARA VERİLEN TAZMİNATLAR
KADRO DERECESİ 1-4 OLANLAR  14.00 TL
KADRO DERECESİ 5-15 OLANLAR   13.50 TL
   2015-2016 YILINA AİT ASGARİ ÜCRETLER

1.1.2015 - 30.06.2015 TARİHLERİ ARASINDA 1,201.50 TL
1.7.2015 - 31.12.2015 TARİHLERİ ARASINDA  1,273.50 TL 
1.1.2016 - 31.12.2016 TARİHLERİ ARASINDA  1,647.00 TL

                                                                                                            2016 YILINA AİT SAKATLIK İNDİRİMİ

1. DERECE 2. DERECE 3. DERECE 
 900.00 TL 460.00 TL 210.00 TL

2016 YILI İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI
Karar Sayısı : 2016/8372
4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2016 yılında;

a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 29/1/2016, diğer yarısının 
30/6/2016 tarihinde,

b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara 
yapılacak ilave tediyenin tamanının 26/12/2016 tarihinde, ödenmesi; Maliye Bakanlığının 4/1/2016 tarihli 
ve 65 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/1/2016 
tarihinde kararlaştırılmıştır.
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HUKUK

SEYYAR GÖREV 
TAZMİNATININ 
HUKUKİ BOYUTU

Değerli Dergi Okuyucuları;

Dergimizin bu sayısında, özellikle bu 
günlerde farklı değerlendirmelere ve bazı 
işyerlerinde yanlış uygulamalara sebep 
olunan SEYYAR GÖREV TAZMİNATI konusu 
açıklanmaya çalışılacaktır.

Sendikamız ile TÜHİS arasında, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez 
ve Taşra Teşkilatlarında çalışan ve 
sendikamız üyelerinin yararlandığı Toplu İş 
Sözleşmesinin 35. maddesinde HARCIRAH 
VE SEYYAR GÖREV TAZMİNATI başlığı ile 
birinci fıkrasında aynen “İşçilerin yurt içi ve 
yurt dışı HARCIRAHLARI konusunda 6245 
sayılı Harcırah Kanunu, Bütçe Kanunu ve 
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.” ikinci 
fıkrasında ise aynen “Görev unvanları 
(pozisyonları) Maliye Bakanlığı’na seyyar 
görevli olarak vize ettirilen işçilere 
uygulamanın yapıldığı her yıla ait Bütçe 
Kanunu hükümleri uyarınca SEYYAR 
GÖREV TAZMİNATI ödenir. Harcırah ve 
Seyyar Görev tazminatları hak edildiği 
tarihten itibaren üç ay içinde ödenir.” 
düzenlemesi yapılmıştır. 

Bu düzenleme ile atıfta bulunulan 6245 
sayılı yasa hükümleri,sendikamızın örgütlü 
olduğu tüm işyerlerinde uygulanması 
gereken hükümler olarak kabul edilmiştir.
6245 sayılı yasanın 3. maddesi ile tanımlar 

yapılmıştır. Madde aynen aşağıdaki gibidir.

MADDE 3 - (Değişik: 2562 - 11.12.1981) Bu 
Kanunda geçen;

a. Harcırah: Bu Kanuna göre ödenmesi 
gereken yol masrafı; gündelik, aile masrafı 
ve yer değiştirme masrafından birini, 
birkaçını veya tamamını;

b. Kurum: 1 inci maddede sayılan daire, 
idare, banka, teşekkül ve müesseseleri;

c. Memur: Personel kanunları hükümlerine 
göre aylık alan kimseleri (Yardımcı 
hizmetler sınıfına dahil personel hariç);

d. Hizmetli: Personel kanunlarına göre 
yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli, 
kurumlarda yalnız ödenek mukabili 
çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım 
ve orman işçilerini ve iş kanunlarına göre 
işçi sayılan kimseleri;

e. Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin, 
harcırah verilmesini gerektiren olay 
sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile 
bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu 
ve erkek ve kız kardeşlerini;

f Bagaj: Memur ve hizmetlinin mensup 
olduğu kuruma veya şahsına ait olup, 
resmi vazife için kullanılabilecek eşya ile 
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yolcunun bu seyahati için ihtiyacı bulunan 
şahsi eşyasından mutat surette taşınması 
mümkün olanları;

g. (Değişik: 6552 - 10.9.2014 / m.89 / 
Yürürlük / m.145/e) Memuriyet mahalli: 
Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu 
veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve 
kasabaların belediye sınırları içinde bulunan 
mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla 
birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu 
şehir ve kasabaların devamı niteliğinde 
bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, 
büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde 
ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla 
memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu 
veya ikametgâhının bulunduğu ilçe 
belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim 
özellikleri bakımından bütünlük arz eden 
yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla 
birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu 
yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve 
kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip 
gelinebilen yerleri;
Bu maddenin Memuriyet Mahalli tanımı 
yapılan (g) bendinin, 6552 sayılı yasa ile 
değiştirilmeden önceki hali ise aynen; 

g. Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin 
asil görevli olduğu veya ikametgahının 
bulunduğu şehir ve kasabaların belediye 
sınırları içinde bulunan mahaller ile bu 
mahallerin dışında kalmakla birlikte 
yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve 
kasabaların devamı niteliğinde bulunup 
belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya 
kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip 
gelinebilen yerleri; şeklindedir.

Maddenin değişik (g) bendinin incelenmesi 
halinde, altı çizgili olan bölümün aynen 
olduğu, sadece, 31.03.2014 tarihinden 
itibaren yürürlüğe giren 6360 sayılı “On Dört 
İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe 

Kurulması ile Bazı kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun” ile Büyükşehir Belediye hudutlarının 
5216 sayılı kanun ile yapılan düzenlemeden 
farklı olarak (nüfusa göre  20, 30 ve 50 
Kilometre yarı çaplı çember içerisi) İL MÜLKİ 
SINIRI olarak Büyükşehir Belediye hudutları 
kabul edilmiştir. 

Memuriyet mahalli tanımına ise bu 
düzenleme paralel bir düzenleme ilave 
edilmiştir. Ancak bu ilave ile memuriyet 
mahallinde bir değişiklik olmamıştır. 

Bu noktada, bazı kamu kurumlarında olduğu 
gibi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bazı 
il veya ilçe kuruluşlarında da yanlış yorumlara 
ve yanlış uygulamalara, yani özellikle 6360 
sayılı yasa ile Büyükşehir Belediyesi yapılan 
bazı illerde yanlış uygulamalara sebep 
olunmuştur.
 
Bu hususta ortaya çıkan yanlış uygulamaların 
artması ve konunun Maliye bakanlığına 
intikali ve GTHB nın bir yazısına karşılık, 
Maliye bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğü 27.03.2014 gün ve 2714 sayılı bir 
yazı ile cevap vermiştir. Bu kanun ile ilgili 
düzenlemeler özellikle harcırah ödenmesi ile 
ilgili olarak tereddütlerin artması ve Bakanlığa 
da şikayetlerin intikal etmesi üzerine de, 
Maliye Bakanlığının 27.11.2014 gün ve 29188 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 391 Seri 
nolu HARCIRAH KANUNU GENEL TEBLİĞİ 
yayınlanmıştır. Bu tebliğde  aynen; 

“Bilindiği üzere 6360 sayılı “On Dört İlde 
Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe 
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun” ile  Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, 
Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, 
Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, 
Van il belediyeleri, sınırları il mülki sınırları 
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olmak üzere büyükşehir belediyesine 
dönüştürülmüş, Adana, Ankara, Antalya, 
Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, 
Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, 
Sakarya ve Samsun illerindeki büyükşehir 
belediyelerinin sınırları da il mülki sınırı 
haline getirilmiştir. Söz konusu Kanun ile 
tüm büyükşehir belediyelerinde belediye 
sınırının il mülki sınırı haline getirilmesi 6245 
sayılı Harcırah Kanununun uygulanması 
açısından memuriyet mahalli tanımının 
büyükşehir belediyelerinde farklı bir 
şekilde tanımlanması gereğini ortaya 
çıkarmış olup, uygulamada ortaya 
çıkabilecek tereddütlerin giderilebilmesi ve 
uygulamada birliğin sağlanması amacıyla 
aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli 
görülmüştür.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde 
yer alan “memuriyet mahalli” tanımı  
11/9/2014 tarihli ve 29116 mükerrer sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan 6552 
sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına Dair Kanun”un 89 uncu 
maddesi ile;

“Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu 
veya ikametgâhının bulunduğu şehir 
ve kasabaların belediye sınırları içinde 

bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında 
kalmakla birlikte yerleşim özellikleri 
bakımından bu şehir ve kasabaların 
devamı niteliğinde bulunup belediye 
hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir 
belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki 
sınırları içinde kalmak kaydıyla memur 
ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya 
ikametgahının bulunduğu ilçe belediye 
sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri 
bakımından bütünlük arz eden yerler 
ile belediye sınırları dışında kalmakla 
birlikte yerleşim özellikleri bakımından 
bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller 
ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları 
ile gidilip gelinebilen yerleri,” şeklinde   
değiştirilmiş, 144 üncü maddesinin (b) 
fıkrası ile 6245 sayılı Kanunun geçici 4 
üncü maddesi yürürlükten kaldırılmış 
ve  145 inci maddesinin (e) fıkrasında da 
maddenin 31/3/2014 tarihinden geçerli 
olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
gireceği hüküm altına alınmıştır.

Yapılan düzenleme ile büyükşehir 
belediyeleri dışında kalan belediyelerde 
eski uygulamanın devamı sağlanmış, 
büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde 
görev yapan memur ve hizmetliler 
için yeni bir memuriyet mahalli tanımı 
yapılmıştır.”  

Tebliğin devamında ise, 7. ve 8.  

HUKUK
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paragraflarda  aynen;
“Böylece büyükşehir olan illerde; ilçe sınırları 
içinde ilçe belediye merkezi ile yerleşim 
özellikleri bakımından bütünlük arz eden 
yerler memuriyet mahalli olarak kabul 
edilmiş, aynı ilçe sınırları içinde belediye 
merkezi ile yerleşim özellikleri itibarıyla 
bütünlük arz etmeyen yerler ise memuriyet 
mahalli dışı kabul edilerek harcırah ödenmesi 
imkanı getirilmiş, ayrıca ilçe belediyelerinin 
yerleşim yerlerinin birbirlerine yakınlaşması 
hatta birbirleri ile sınır oluşturacak şekilde 
iç içe girmesi nedeniyle ilçe sınırları dışına 
çıkmakla birlikte birinci fıkrada belirtilen yerler 
ile bütünlük arz eden ve aralarında yerleşim 
özellikleri bakımından ayrım bulunmayan 
yerler de memuriyet mahalli olarak kabul 
edilmiştir.

Bu nedenle;  30/3/2014 tarihinden sonra 
yapılan görevlendirmelere ilişkin olarak, 
idarelerce yerleşim özellikleri bakımından 
bütünlük arz eden yerler ile bu yerlerin devamı 
niteliğinde olan yerlerin belirlenmesinde; 
yerleşim özellikleri bakımından konut, işyeri, 
meydan, okul, kamu binaları gibi resmi ve 
özel bütün yapıların topluca bulunduğu ve 
insanların yerleşmek amacıyla bir arada 
yaşadığı aralarında boşluk bulunmayan yerler 
ile bu bütünlüğün kesintisiz olarak devam 
ettiği yerlerin dikkate alınması ayrıca bu 
yerlerin dışında kalmakla birlikte kurumlarınca 
sağlanan servis araçları veya bu mahiyetteki 
taşıt araçları ile ulaşım sağlanan (her gün gidiş 
dönüş olmak üzere) yerlerin de memuriyet 
mahalli olarak belirlenmesi gerekmektedir.” 

Tebliğin devamında ise UYGULAMA 
ÖRNEKLERİ başlığı ile Büyükşehir olan çeşitli 
illerdeki ilçeler ve aralarındaki gidiş gelişlerde, 
memuriyet mahalli olup, olmayan hususlar 
açıklanmıştır.

Maliye Bakanlığının bu genelgesinde, esas 

konu Harcırah Ödemeleri olduğu kuşkusuz 
olmakla beraber, bu Tebliğde açıklaması 
yapılan MEMURİYET MAHALLİ  nin, 6245 
sayılı Harcırah Kanununun 49. maddesi 
ile düzenlenen Seyyar Görev Tazminatı 
ödemeleriyle de doğrudan ilgili olduğu açıktır.

Tüm bu izahatlar çerçevesinde, seyyar görev 
vizesine sahip ve seyyar görev yaptırılmış 
olmasına rağmen gereken tazminatlarının 
ödenmemesi nedeniyle  sendikamıza 
haklarının alınması için yapılan müracaatlarda 
dikkate alınarak, sendikamızın ilke olarak 
öncelik verdiği İŞYERİ BARIŞININ DEVAMI  
için, dava yoluna gitmeden, Gıda Tarım ve 
Hayvancılılık Bakanlığına en son 05.01.2016 
tarih ve 202 sayıl ile kayda giren ve yukarıda 
ki izahları da içeren bir yazı yazılmış olup, tüm 
teşkilata uygulamada birliğin sağlanması 
ve dava açılmasına sebep olunmadan 
üyelerimizin haklarının teslimi talep edilmiştir. 

Bu yazışma sonrası, üyelerimizin haklarının 
teslim edilmemesi halinde, konunun 
adli mercilere intikal ettirilmesi zorunda 
kalacağımızda tabiidir.

  

Av. Ahmet Vefa Güntürkün
Av. Altay Boztepe
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HABER

TÜRKİYE’DE 
ÖRGÜTLENME 
ZORLUKLARI

Türkiye’de Örgütlenme Zorlukları
Türkiye’de sendikal hareket, 
küreselleşmenin etkisiyle artan işçi 
sayısına rağmen düşüş göstermektedir. 
Bunu gözlemek için Çalışma Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nın kendi iş 
kolumuzdaki verilerini en büyük kanıt 
gösterebiliriz. Örnek olarak Ocak 2013 
dönemindeki toplam işçi sayısı 123.459, 
sendikalı işçi sayısı 34.457 kişidir, bunu 
yüzdeye vurduğumuz zaman %28 
gibi bir orana tekabül eder. Yine aynı 
bakanlığın Temmuz 2015 verilerine göre 
iş kolumuzda çalışan işçi sayısı 142.409, 
sendikalı işçi sayısı 37.079 kişidir, yüzde 
olarak %26 sendikalı işçi vardır. Sadece bu 
veriler bile sendikalaşmada bir problem 
olduğunu gözler önüne sermektedir. 
Çünkü iş istihdamı yaklaşık 19.000 
artmışken, sendikalı işçi sayısı sadece 
2.600 civarı artmıştır. Yani yeni gelen 
işçilerin sadece %14’ü sendikalı olmuştur. 
Sendikal hareketin yavaşladığı hatta 
durma noktasına geldiği sayısal olarak bile 
gözler önündedir. Peki, sendikal hareketin 
önündeki problemler nelerdir,

İşveren Baskısı
Sendikalaşmanın önündeki en büyük 
demir kapı belki de işveren baskısıdır. 
İşçinin haklarını düşünen bazı işverenleri 

tenzih ederek konuşmak gerekirse, 
işveren baskısı; ikna denemelerinden işten 
çıkarmaya kadar gitmektedir. Bu baskı 
içeriğinde tehdit ve mobbing gibi “ince” 
ayrıntılar da var. Türk Ceza Kanunu’nun 
118. maddesine açık bir şekilde bu tutum 
ve davranışları cezalandıracağı belirtilmiş; 

(1) Bir kimseye karşı bir sendikaya 
üye olmaya veya olmamaya, 
sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya 
katılmamaya, sendikadan veya sendika 
yönetimindeki görevinden ayrılmaya 
zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit 
kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya 
da hukuka aykırı başka bir davranışla bir 
sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi 
halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur.

Buna rağmen işçiler; alt seviyede olan 
işlere verilerek, gerçek maaşı bordrolarda 
farklı gösterilerek, fazla mesai ücretleri 
ödenmeyerek, yol yemek ikramiye 
gibi sosyal haklarını ellerinden alarak, işi 
bırakmak istemediği halde tehditlerle 
istifaya zorlanıyorlar. Hâlbuki Yargıtay, 
işçi istifa dilekçesi vermiş olsa da 
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mahkemelerin mutlaka işçinin istifasının arka 
planını araştırıp tarafların sunduğu delillere 
göre karar vermesi gerektiğini vurgulamıştır.

Mahkemelere rağmen ülkemizde işveren 
baskısı devam etmektedir, işçiyi her 
türlü sendikal hareketten uzak tutarak, 
haklarını, fazla mesailerini “fuzuli masraf” 
görerek sendikal hareketlerden kaçarak işçi 
çalıştırmaya devam etmektedir. Sendikasız 
işçinin sosyal hakları eksiktir, hatta yoktur. 
Son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı çalışan 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 
yaptırımlarıyla bir nebze artmış olsa 
da istenilen sonuç sendikalar olmadan 
alınamayacaktır. Çünkü sendika bir nebze de 
olsa o iş yerinin sorumluluğunu yüklenecek, 
normal şartlar altında işten atılırım korkusuyla 
iş güvenliği eksikliklerini dile getiremeyen işçi, 
sendika aracılığıyla ilgili yerlere şikayetlerini 
bildirerek, hem kendisi hedef olmayacak 
hem de iş yerindeki eksiklik giderilecektir. 
“Gözü açılır” korkusuyla işçiyi sendikadan 
uzak tutmak, yanlıştır. İşçi haklarını bilmelidir 
ve hakkını korumak işten kaytarmak değildir. 
Bilinçlenmek, bilinçlendirmek ve toplumun 
her kesiminde refahı yükseltmek bir borçtur. 
Sendikalar bu refahı ve huzuru iş yerinde 
korumak, iş kalitesini daha iyi bir seviyeye 
taşımak için bir araçtır. Bu aracı en iyi şekilde 
kullanmak işçiye ve muhatabı işverene 
düşmektedir. Çünkü sendika işverenin kanını 
canının emen bir “öcü” değildir. Böyle bir algı 
yaratılmamalıdır.

Sendikalara Güven
Sendika işçi ihtiyaçlarından doğmuş ve 
işçiyi gerektiğinde eğiten, bilinçlendiren ve 
işçiye hakkını öğreten yeri geldiğinde işçinin 
hakkını sonuna kadar savunan bir oluşumdur. 
Yıllardır işçi sayısı artarken sendikalı işçi sayısı 
aynı oranda artmamıştır. Bunun nedenleri 
arasında en öne çıkan bir diğer faktör de 
işçilerde sendika bilinci oluşmamasıdır. 

Her hakkın kendilerine sunulduğunu 
zanneden işçiler, sendikayı bir gereklilik 
olarak görmemektedir. Hâlbuki iş şartlarının 
iyileştirilmesinde ve geliştirilmesinde 
sendikaların rolü büyüktür. İşçilere kazanılan 
bu hakların ardından, “Tamam her şey 
oturdu, sendikalı olmasak da olur.” düşüncesi 
tamamen yanlış olup, sendikalardan 
vazgeçmek doğru bir davranış değildir. Şöyle 
ki toplu iş sözleşmelerinin maksimum süresi 3 
yıldır, sendikalar 1-2 yıllık sözleşmeler yaparak, 
ileriki yıllarda değişen şartlara uygun toplu 
iş sözleşmeleri imzalamaya çalışmaktadır. 
Sendika bu arada arkasındaki işçinin gücünü 
kaybederse; bu, yılların emeğinin boşa 
gitmesi demektir. Zaten günümüzde grev 
gibi toplu iş sözleşmesinin iyileştirilmesine 
katkıda bulunan öğeler kullanılamazken, işçi 
her daim sendikasının arkasında olmalıdır. 
Sendikalarının gücünün azaldığına dair 
oluşturulan kamuoyu aslında işçinin toplu 
gücünün azalmasından kaynaklanmaktadır. 
Sendikanın gücü, arkasındaki işçinin gücüdür. 
İşçi ne kadar sendikasıyla hareket ederse o 
kadar güçlü bir yapı oluşur. Çünkü sendika 
sabit bir kurumdan ziyade yaşayan bir 
organizasyondur. Bu organize yapının her 
hangi bir yerinde oluşacak zayıflama, tüm 
yapıyı ilgilendirir. Herkes üzerine düşen görevi 
layıkıyla yapmalıdır.

Biz, Tarım-İş Ailesi olarak, yönetim 
kadromuzdan iş yeri temsilcilerine kadar 
her zaman bize verilen görevi layıkıyla 
gerçekleştirmeye  ve bize    duyulan  güveni 
boşa çıkarmamak için sabah akşam 
çalışmaktayız. Teşkilat Birimi olarak 
yönetimin de desteğiyle, ailemizin yapısını 
korumak ve bu aileye yeni bireyler katmak 
konusunda elimizden geleni yapmaya da 
devam edeceğiz.
 

 
Örgütlenme Uzmanı

  Eren YAVAŞ
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DIŞ İLİŞKİLER 
HAKKINDA

HABER

Değerli Üyeler,

Tarım-İş Sendikası ilgili organları olarak yurt 
dışında itibarımızı ve  varlığımızı artırarak 
çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. 
Bu çalışmalardan kısaca bahsederek sizleri 
bilgilendirmek isterim.

Sendikal konularda yıllardır iş birliği içinde 
olduğumuz Moldova FNSAA Agroindsind 
(Moldova Tarım ve Besin Maddeleri 
Sendikaları  Milli Federasyonu) ile “Karadeniz 
Havuzu ve Balkan Ülkelerindeki Tarım 
İşçileri Sendikalarının İş Birliği Protokolü” 
imzalanması kararlaştırıldı. Söz konusu 
protokolde, sendikal işbirliğinin yanı sıra, 
dayanışma içersinde sendikal hareketlerin 
geliştirilmesine dair faaliyetlerde 
bulunulacağı, tecrübe ve bilgi paylaşımı 
temalı projeler geliştirileceği, ortak eğitim 
toplantılarıyla güçlendirme çalışmaları 
yapılacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda 
Agroindsind Yönetim Kurulu ile Tarım-
İş Sendikası Yönetim Kurulu arasındaki 
ilk buluşma 29 Ekim - 5 Kasım tarihleri 
arasında Antalya’da gerçekleşerek işbirliği 
protokolü imzalanmıştır. Akabinde iki 
ülkede ki tarım sektöründe son durumlar 
değerlendirilerek, atılacak adımlar ve 
projelerin konuları belirlenmiştir. Ayrıca 
toplu iş sözleşmesi değerlendirmeleri 
ve sendikal faaliyetlerde ki yenilikler 

değerlendirilmiş, tecrübe ve bilgiler 
paylaşılmıştır. Önümüzdeki günlerde 
eğitim projeleri tamamlanarak 
yürütmeye konulması konusunda fikir 
birliğine varılmıştır. 

Bir başka  gelişme   ise üyesi 
bulunduğumuz Uluslararası Gıda, Tarım, 
Otel, Lokanta, Yemek Hizmeti, Tütün 
ve Bağlantılı İşçiler Sendikası’na yani 
kısaltılmış haliyle IUF’nın 23-24 Kasım 
2015 tarihlerinde Norveç’in Oslo kentinde 
düzenlediği “Balıkçılık Endüstrisi ve Kafes 
Balıkçılığı Uluslararası Toplantısına” 
katılmamızdır. Türkiye’yi ve sendikamızı 
temsilen Genel Başkanı İlhami Polat ve 
Dış İlişkiler Uzmanı Hüseyin Anapali olarak 
katıldık. Toplantıya dünyanın dört bir 
yanından sendika yöneticileri ve uzmanlar  
katılmıştır. Uluslararası seviyede işbirliği 
içinde olduğumuz sendikalar kendi 
coğrafyalarındaki sorunları dile getirerek 
çözüm yolları aranmıştır. Paylaşılan 
tecrübe, bilgi ve başarı hikayelerini 
değerlendirmek gerekirse, bazı hususlarda 
büyük eksikliklerin olmasına rağmen 
ülkemiz sendikal faaliyetler konusunda bir 
çok ülkeden çok daha önde ve iyi durumda 
olduğu bariz bir şekilde anlaşılmaktadır. 

Son olarak Hollanda FSV sendikasıyla 
Rotterdam şehrinde toplantı 
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gerçekleştirdik. Hollanda’nın en büyüğü olan FSV sendikası 
aynı zamanda bizimde üyesi olduğumuz EFFAT’ın üyesi bir 
sendikadır. Türkiye’de bulunan Hollanda sermayeli tarım 
sektörü kuruluşlarında örgütlenmeyle alakalı üst düzey 
toplantı gerçekleştirildi. 

Toplantıda tarafımızca Türkiye’de yabancı sermayeli iş 
yerlerinde örgütleşmede yaşanan sıkıntılar dile getirilmiştir. 
Buna karşılık FSV’nin Fas’ta gerçekleştirdiği bir projeden 
kapsamlıca bahsederek başarı hikayesini tarafımızla 
paylaşmıştır. Daha sonra Türkiye’de şubeleri bulunan 
dünyanın en büyük işletmeleri ziyaret edildi. Yöneticilerden 
şirket yapısı hakkında bilgi alınarak, sendikaların işletmelerde 
ki yeri ve önemi tespit edilmiştir. Tarım Sektörüne yapılan 
yatırımlar ve işçilerin niteliklerini artırıcı programlar hakkında 
bilgiler alınarak ziyaretler tamamlanmıştır. Son olarak 
Türkiye’de Hollanda Sermayeli şirketlerde örgütlenmemiz 
konusunda ortak bir proje geliştirilerek bize desteğini veren 
FSV sendikası yöneticilerine buradan da teşekkür etmek 
isteriz. 

Sevgili üyelerimiz, yukarda bahsettiğimiz adımlar 
ülkemizin kanayan yarası olan güvencesiz çalışan emekçi 
kardeşlerimizi güvence altına almak, ülkemiz tarımına 
katkıda bulunmak adına başlattığımız yurt dışı destekli 
çalışmalardan bazılarıdır. Aynı zamanda bizi kardeş ülke 
olarak gören ülkelerdeki meslektaşlarımızın başarısı için 
verdiğimiz desteğinde altını çizmek gerekir. Dünyanın 
neresinde olursa olsun sendikasız işçi yetim çocuk gibidir. 
Bizler Tarım-İş Sendikası olarak emeğin hakkını sonuna 
kadar savunmak için çalışmalarımıza devam edeceğimizi, 
bilmenizi  isteyerek , saygılarımı sunarım.     

Dış İlişkiler Uzman Yardımcısı
Hüseyin ANAPALI
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TÜRK İŞ GENEL BAŞKANI 
ERGÜN ATALAY SAKARYA 
TÜRK İŞ İLKOKULU’NU 
ZİYARET ETTİ 

TÜRK-İŞ 22. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkan seçilen 
Ergün Atalay, ilk olarak memleketi Sakarya’yı ziyaret etti.

Genel Başkan Atalay, işçi olarak ilk işe başladığı, Sakarya 
TÜVASAŞ Fabrikasına gitti. Burada işçilerle buluşan Atalay, 
daha sonra Sakarya’da bulunan TÜRK-İŞ İlkokulunu 
ziyaret ederek burada öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. 
Okulun ihtiyaçları konusunda bilgi aldıktan sonra basın 
mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Atalay; Sakarya’ya ikinci üniversite kurulması 
konusunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a, TÜRK-İŞ Olağan Genel Kurulunda bilgi 
verdiğini, Sakarya ilinin ikinci üniversiteye olan ihtiyacını 
dile getirdiğini ifade etti. Ayrıca ikinci üniversite kurulması 
için milletvekilleri ile bir komisyon kurulup konunun istişare 
edileceği bilgisini paylaştı.

Çalışma hayatı sorunlarına da değinen Atalay; “Önceliğimiz 
Türkiye, sonra temsil ettiğimiz işçi ve aileleridir. Benden 
önceki TÜRK-İŞ Başkanları da işçi hak ve menfaatleri için 
mücadele etti, bende aynı kararlılıkla bu mücadeleye 
devam ediyorum. Temsil ettiğim insanların hak 
menfaatlerini korurken, ülkemin çıkarlarını korumakla da 
mükellef olduğumun bilincindeyim.

İnşallah önümüzdeki günlerde taşeron ve asgari ücretle 
ilgili müspet sonuçlar alırız, insanları mutlu edecek kararlar 
çıkartırız. Bu konuda hükümetin verdiği sözler ve vaatler 
var. Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan da geçen hafta 
TÜRK-İŞ Genel Kurulunda bu vaatlerinden bahsetti” dedi.

HABER
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TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI 
ATALAY, YENİ YILA 
İŞÇİLERLE GİRDİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya’nın Sapanca 
ilçesindeki Karayolları 17. Şube Şefliğini ziyaret ederek, 
yeni yıla işçilerle girdi. 

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya’nın Sapanca 
ilçesindeki Karayolları 17. Şube Şefliğini ziyaret ederek, yeni 
yıla işçilerle girdi.

Sapanca İlçesindeki Karayolları 17. Şube Şefliğini ziyaret 
eden Atalay, gece mesaisinde çalışan işçilerle yeni yılı 
kutladı.

İşçilerle bir süre sohbet eden ve çalışmaları hakkında bilgi 
alan Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karayolları 
işçileriyle yeni yıla girmekten mutluluk duyduğunu 
belirterek, kış aylarında en önemli işi yapanların karayolları 
çalışanları olduğunu kaydetti.

Türk-İş Başkanı Atalay, “Yeni yıldan kazasız, belasız, iş 
kazasının olmadığı, işçilerin sıkıntılarının giderildiği, kıdem 
tazminatına dokunulmadığı, taşeronların kadroya geçtiği 
Türkiye’de huzurlu bir yıl temenni ediyoruz” dedi.

Atalay, Mekece’den Gümüşova’ya kadar olan bölgenin 
Karayolları 17. Şube Şefliği’nin sorumluluğunda olduğunu 
ifade ederek, “İnşallah kazasız, belasız bu kışı atlatırız. Kışın 
kar, yazın asfalt en zor iş kollarından bir tanesi de maden 
işiyle beraber karayolları işçileri. Onlara kazasız, belasız 
çalışma temenni ediyorum. 2016’nın Dünyada huzur ve 
barış içinde geçmesini temenni ediyorum. Türkiye’de 
herkesin milli olmasını özellikle temenni ediyorum. 
Türkiye’nin birliği ve bütünlüğü bizim hak ve çıkarlarımızın 
önünde geliyor” diye konuştu.
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’a Sakarya 
Üniversitesi Senatosu tarafından sosyal bilimler alanında 
Fahri Doktora Ünvanı verildi. 

Genel Başkan Atalay’a Fahri Doktora Belgesi, 26 Kasım 2015 
günü Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenen 
tören ile Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Elmas tarafından verildi.

Türkiye’de ilk defa bir işçi sendikası başkanına verilen fahri 
doktora belgesi törenine yoğun bir katılım oldu. Törene, 
Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, Sakarya Valisi Hüseyin Avni 
Coş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 
TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, TÜRK-İŞ Genel 
Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar, Tes-İş Sendikası 
Genel Başkanı Mustafa Şahin, Dok-Gemi İş Sendikası Genel 
Başkanı Necip Nalbantoğlu, Çimse İş Sendikası Genel 
Başkanı Zekeriya Nazlım, Genel Maden İş Sendikası Genel 
Başkanı Ahmet Demirci, Orman İş Sendikası Genel Başkanı 
Baki Yüksel’in yanı sıra çok sayıda sendika temsilcisi, işçi ve 
öğrenci katıldı.

GENEL BAŞKAN ERGÜN 
ATALAY FAHRİ DOKTORA 
ÜNVANI ALDI

HABER



TARIM-İŞ  TÜRKİYE ORMAN - TOPRAKSU - TARIM VE TARIM SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI

47

ITUC VE TUAC’TAN 
ERGÜN ATALAY’A 
TEŞEKKÜR MESAJI

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu-ITUC Genel 
Sekreteri Sharan Burrow ve OECD Sendikalar Danışma 
Komitesi-TUAC Genel Sekreteri John Evans, TÜRK-İŞ 
Genel Başkanı Ergün Atalay’a teşekkür etti 

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu-ITUC Genel 
Sekreteri Sharan Burrow ve OECD Sendikalar Danışma 
Komitesi-TUAC Genel Sekreteri John Evans, TÜRK-İŞ Genel 
Başkanı Ergün Atalay’ın başkanlığında bir yıl boyunca süren 
ve Antalya’da L20-Türkiye Zirvesi ile devam eden başarılı 
çalışmalardan dolayı Ergün Atalay’a birer teşekkür mesajı 
ilettiler.  

Sharan Burrow; TÜRK-İŞ’in bize sunduğu kaynaklardan 
ve personelden büyük bir memnuniyet duyduk. Pek çok 
yönden, bugüne kadar gerçekleşen G20 Zirveleri arasında 
en başarılı yönetim oldu. TÜRK-İŞ Genel Başkanının 
sağladığı birlikten ve gösterdiği çabadan dolayı kendisine 
teşekkür ediyorum. 

John Evans: Bütün bir yıl boyunca süren ve çok zor olmasına 
rağmen G20’de eşitlik ve iş ile ilgili sonuç almamızı sağlayan 
çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.  
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ÖZEL ÇEVRE 
KORUMA BÖLGESİ 
BALIKÇILIĞI

Muğla, Dalyan’a yakın Köyceğiz sınırları içinde, Ortaca 
boğazının öbür yakasında bir antik kent bulunmaktadır, 
adı Kaunos’tur. Antik Çağ’da (tahmini olarak Milattan Önce 
10. yüzyıl) önemli bir liman kenti olan Kaunos, günümüzde 
kıyıdan hayli içeride kalmasına rağmen, yöre balıkçılığının 
ne kadar eski tarihli olduğu konusunda bizlere ciddi bilgiler 
taşımıştır. Bölgede uzun yıllar çalışmalar yapan Prof. Dr. 
Cengiz Işık, Kaunos zamanında bile göldeki balık avcılığının 
kurallar dahilinde, örgütlü bir şekilde yapıldığını ifade ediyor.

Türkiye’de çok sayıda sulak alan ve lagün (deniz kulağı) 
bulunmasına rağmen; turistik tesislerin hızla artması, 
lagünlerin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımı, çevre kirliliği, 
fabrika atıkları gibi bir çok faktör nedeniyle dalyanların 
önemli bir bölümü günümüzde yok olmuş, birçoğu da 
kullanılamaz hale gelmiştir. Ancak tüm bu olumsuzluklara 
rağmen bugün hala ayakta duran kuruluşlarda mevcuttur.

S.S. Dalko Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi, Muğla, 
Köyceğiz’de mevcut balıkçılığı yönlendirmek ve balıkçıları 
örgütlemek amacı ile 1971 yılında kurulmuştur. 598 üyesi 
bulunan Dalko Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi, TARIM-
İŞ Sendikasına üye 45 çalışanı ile (çalışan sayısı mevsim 
durumuna göre değişebilmektedir) bölge balıkçılığında 
önemli bir rol üstlenmektedir.  Türkiye’nin en aktif 26 
dalyanından birisi olan Dalko Dalyan, Köyceğiz Lagün 
Havzasında hem su ürünleri hem de turizm açısından 1989 
yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiş olan havzada 
faaliyet göstermektedir. S.S. Dalko Dalyan Su Ürünleri 
Kooperatifi’nin mevcut Yönetim Kurulunda Muhammet 
Aktaş, Halil Kesici, Yıldıray Keceçi, Atal Akay ve Yahya 
Dipdağ görev alırken; Denetim Kurulu’nda ise Ahmet Köse, 
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Hamdi Aydın ve Hilmi Yiğitcan bulunmaktadır.

Dalko Dalyan denizden tatlı suya ve tatlı 
sudan denize belirli dönemlerde göç eden 
balıkları yakalamakla birlikte Dalyan kanalları 
ile aynı zamanda doğal bir balık üretim 
merkezidir. Balıklar yumurtlama ve üreme 
dönemlerinde dalyan kanallarından Köyceğiz 
Gölüne geçmekte ve yem verilmeden doğal 
ortamlarında gelişmektedirler. Balıkların yeterli 
olgunluğa eriştikten sonra denize dönüşleri 
başladığında ise kanal kapatılarak bu balıklar 
avlanmaktadır. Balık neslinin devamının 
sağlanabilmesi için bu balıkların yüzde 25’i 
denize bırakılmaktadır. Dalko Dalyan’da 
avcılık yolu ile yılda 600 ton civarında balık 
sağlanmaktadır. Dalyanda yengeç, yılan balığı, 
kefal ve levrek gibi birçok balık avlanmakta 
olup ayrıca havyar üretimi de yapılmaktadır.

Koruma altındaki dalyanları yaşatabilmek için 
bu doğal değerlerin bilinçli olarak işletilmesi 
gerekmektedir. Balıkların doğal beslenme 
ve gelişme sahası olarak kabul edilen 
dalyanlar, denizle bağlantısı olan lagüner 
delta yapısındadır. Dalyanlar iyi işletilmediği 
takdirde, denizle bağlantıyı sağlayan kanalları 
açılması mümkün olmayacak biçimde tahrip 
edilmesine neden olabilmektedir.

Köyceğiz Dalyan’ın biyolojik zenginliği, bu 
kaynağı kullanan ticari ve amatör balıkçıların 

ilgisini çekmektedir. Köyceğiz Dalyan Özel 
Çevre Koruma Bölgesinde ticari balıkçılık 
faaliyetleri denizde ve Dalko Dalyan’da 
gerçekleşmektedir. Bölgede turizmin yarattığı 
alternatif geçim kaynaklarından dolayı, ticari 
olarak balıkçı sayısı giderek azalmakta, diğer 
taraftan ise yasadışı avcılık giderek artmaktadır. 
Bu bağlamda iyi bir dalyan işletmeciliğinin 
yanı sıra yasadışı avcılıkla mücadele de 
son derece önemlidir. Yasadışı avcılıkla 
mücadelede Jandarma (göl ve kanallarda) ve 
Sahil Güvenlik Komutanlığı (denizde) ile birlikte 
Dalko Dalyan’da görev üstlenmekte ve kendi 
devriye botları ve korucularıyla bölgede sürekli 
kontrollerde bulunmaktadır. Dalko Dalyan’ın 
kuruluş amaçlarını bölgede bulunan küçük 
balıkçıları korumak ve gözetmek, iş imkanı 
sağlamak, avcılık ürünlerini pazarlamak, eski 
dalyan balıkçılığını sürdürmek, çevre ve doğayı 
korumak olduğunu ve bu amaçlı çok büyük 
ölçüde gerçekleştirdiği gözlemlenmektedir.
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TERÖRE LANET 
MİTİNGİ

“TERÖRE HAYIR, KARDEŞLİĞE EVET” DEDİK...

Türkiye   teröre  karşı tek ses oldu. 261 sivil toplum 
kuruluşunun destek verdiği “Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet 
Buluşması” çok geniş bir katılımla gerçekleştirildi.  Genel 
Başkanımız İlhami POLAT, Genel Sekreterimiz Receb 
KOCAPİÇAK, Genel Mali Sekreterimiz İbrahim ÖZKESKİN, 
Ankara Şube Başkanımız Sezaittin AKA, genel merkez 
çalışanlarımız ve Ankara Şube’ye bağlı üyelerimiz ile birlikte 
“Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet” dedik. TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu yürüyüşün sonunda seslendirdiği ortak 
açıklamada teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı verirken, 
“Bu vatan, bu ülke, bu bayrak hepimizin. Hep birlikte 
Türkiye’yiz” diye konuştu. 

17 Eylül 2015 tarihinde Sıhhiye meydanında toplanıp , diğer 
Sivil Toplum Örgütleriyle beraber bayraklar ve sloganlar 
eşliğinde başlayan yürüyüşümüz Ulus birinci meclis 
binasında son buldu. Buluşmadaki en büyük ortak payda 
devasa Türk bayrağı oldu. Olaysız başlayan ve olaysız biten 
yürüyüşümüzde hep bir ağızdan Teröre hayır, kardeşliğe 
evet dedik.

Etkinliğin sonunda Birinci Meclis’in balkonundan ortak 
açıklamayı seslendiren TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
şunları söyledi:

Öncelikle bugün bu anlamlı organizasyonu gerçekleştiren 
meslek kuruluşlarımıza, sendikalarımıza, sivil toplum 
örgütlerimize ve bizi yalnız bırakmayan Türkiye’nin dört 
bir tarafından Ankara’ya gelen tüm vatandaşlarımıza 
teşekkür ediyoruz. Bugün buraya gelen insanlar ülkemizin, 
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milletimizin, devletimizin birliğine ve 
bütünlüğüne sahip çıktılar. Hep birlikte teröre 
karşı milli bir duruş sergilediler, milletimizin 
kardeşliğini gösterdiler.Bugün burada 
olan bizler, farklı dünya görüşlerine, farklı 
düşüncelere sahibiz. Ama ortak noktalarımız 
var.
 
Hepimiz bu memleketin evlatlarıyız, 
hepimiz bu ülkenin sevdalısıyız. Vatanımız, 
birliğimiz, dirliğimiz, huzurumuz, bugünümüz, 
yarınımız hedefteyken sessiz kalamayız. Bizi 
bize, komşuyu komşuya, kardeşi kardeşe 
düşman etmeye çalışanlara karşı sessiz 
kalamayız. Bir tarafta terör belasını hep 
birlikte yaşarken, toplumda her geçen gün 
kutuplaşma artarken, akıl ve vicdan tutulması 
karşısında sessiz kalamayız. İşte bu yüzden 
her görüş ve düşünceden, toplumun tüm 
kesimlerinden mahşeri bir kalabalık bugün 
burada. Birliğimizin ve bağımsızlığımızın 
simgesi olan ay yıldızlı bayrağımızı alıp buraya 
geldik. Milletimizin kardeşliğini korumak için 
buraya geldik. Ülkemiz üzerinde oynanan kirli 
oyunu boşa çıkarmak için buraya geldik. Bizi 
ayırmaya çalışan fitne ateşini söndürmek için 
buraya geldik. Huzura kastedenlere karşı tek 
yürek olduğumuzu göstermek için buraya 
geldik. Toplumsal barışa güç vermek ve kırılan 
umutları yeniden yeşertmek için buraya 
geldik. Farklılıklarımıza değil, ortaklıklarımıza, 
umut dolu geleceğimize odaklandık.
 
Terörü lanetledik, kardeşliğimize sahip çıktık. 
TERÖRE HAYIR, KARDEŞLİĞE EVET dedik.

Ve şimdi Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
temellerinin atıldığı Meclis’teyiz.Bu milletin 
birlikte yaşama iradesinin ilk timsali olan 
kurucu Meclis’teyiz. Yürüyüşümüzün burada 
sonuçlanması son derece önemli bir mesajı 
içermektedir.

Aziz milletimiz,

Gün, demokrasimize, birliğimize ve birbirimize 
sahip çıkma günüdür. Hep birlikte bugün 
sağduyumuzu ortaya koyduk. Hep birlikte 
bugün vicdanımızın sesine kulak verdik. 
Bu ülkenin vatandaşı olmanın bilinciyle bir 
araya geldik. Bundan sonra da bu kararlı 
birlikteliğimizi sürdüreceğiz.

Kalbini öfkeyle dolduranların değil, yüreği 
kardeşlik ve barışla çarpan insanların 
sesi olacağız. Teröre tepki göstermek 
adına vatandaşlarımızı rencide edecek, 
kardeşliğimize zarar verecek her tür eylem ve 
söylemlerden kaçınmalıyız. Bu millet terörün 
karşısında. Bu millet kardeşliğine sahip çıkıyor.
Birlik, beraberlik içinde geleceğe kararlılıkla 
yürümek istiyor. Hepimiz bu memleketin 
evlatlarıyız, birbirimizin kardeşiyiz. Bu vatan, 
bu ülke, bu bayrak hepimizin. Hep birlikte 
Türkiye’yiz.

Ve bir kere daha diyoruz ki Teröre Hayır 
Kardeşliğe Evet.” 
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Tarım İş Sendikası, Erzurum Şubesi’nin açılışını görkemli 
bir tören ile yaptı. 

Tarım İş Sendikası, Erzurum Şubesinin açılışını görkemli bir 
tören ile yaptı. Erzincan da bulunan Şube Hizmet Binasını 
Erzurum iline getirdiklerini söyleyen Tarım İş Sendikası 
Erzurum Şube Başkanı Yaşar Çelebi, Erzurum şubesini 
vatana, millete  ve temsil ettiği tarım işçilerine hayırlara 
vesile olmasını temenni etti.
 
Açılış törenine Tarım İş Sendikası Genel Başkanı İlhami 
Polat, Genel Sekreteri Receb Kocapiçak, Genel Mali Sekreteri 
İbrahim Özkeskin, Tarım İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı 
Yaşar Çelebi ve Şube Başkanları; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Osman Akar, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür 
Yardımcısı Ferhat Han, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Ali 
Sağ, Gıda ve Yem Şube Müdürü Nihat Yazar, Kırsal Kalkınma 
ve Örgütlenme Şube Müdürü Metin Hanoğlu, Hayvan 
Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Cengiz Ceylan, Bitkisel 
Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Fethi Akman; Veteriner 
Kontrol Enstitüsü Müdürü Biray Okumuş, Veteriner Kontrol 
Enstitüsü Müdür Yardımcısı Ahmet Temur, Sayman Sırrı 
Gezmiş; Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür 
Yardımcısı Ahmet Küçük Özdemir, Doğu Anadolu Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Mehmet Söğütlü, 
Personel Şefi Cemal Çiftçi, Muhasebe Şefi Sabri Akman; 
Gıda Kontrol Laboratuar Müdür Yardımcısı Süleyman 
Şengül, Gıda Kontrol Laboratuar Müdür Yardımcısı Nurullah 
Demircioğlu, sendika üyeleri ve davetliler katıldı. Açılış 
esnasında konuşan Tarım İş Sendikası Erzurum Şube 
Başkanı Yaşar Çelebi konuşmasının başlangıcında terör 
saldırısında şehit olan güvenlik güçlerimize Allahtan 
Rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Tarım İş Sendikasına 
bağlı Erzurum Şubesi hizmet binasının açılışına gelen 
herkesi sendika ve şahsı adına selamlayan Yaşar Çelebi, 

HABER

ERZURUM 
ŞUBESİ’NİN AÇILIŞI
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“Tarım İş Sendikası olarak köklü ve devlet geleneğine saygıyı 
esas alan bir sendikacılık faaliyetimiz mevcuttur” diyerek 
sözlerine devam etti.

Erzurum ilinin uzun yıllar Sendika faaliyeti içerisinde 
bulunmasına rağmen bugüne kadar böyle bir hizmet 
alt yapısına sahip olmadığına değinen Çelebi, “şahsımla 
birlikte oluşan yeni yönetim kurulumuz Genel Merkezimizin 
katkılarıyla Erzincan da bulunan Şube Hizmet Binamızı 
Erzurum iline getirerek siz değerli üyelerimize yeni ve güzel 
bir ortamda hizmet vermenin heyecanı içerisinde olacağız” 
dedi. 

Konuşmasına Tarım bakanlığıyla imzalanan 16. dönem 
Toplu İş Sözleşmesi hakkında düşünceleri ile devam 
eden  Çelebi “üyelerimiz açısından kazançlı bir sözleşme 
imzalanmış olup; Şubemizin Erzurum da açılmasında ve 
Toplu iş sözleşmesinde emeği  geçen başta Sayın Genel 
Başkanımız İlhami POLAT bey olmak üzere tüm Genel 
Merkez Yöneticilerimize huzurlarınıza teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı. Konuşma sonrası Tarım İş Şubesi dualar 
ile açıldı. 

Şubemizin açılışını takiben kokteyle katılan üyelerimizle 
Yönetim Kurulumuz güncel durum değerlendirmesi, sorun 
ve çözümleri hakkında istişarelerde bulunuldu. Tarım-İş 
Sendikası Genel Başkanı, Genel Sekreteri ve Genel Mali 
Sekretere katkılarından dolayı plaketleri teslim edildi. 
Erzurum Yönetim Kurulu ise Şube Başkanı Yaşar Çelebiye 
plaketini teslim etmesiyle açılışımız sona ermiştir. 

Yeni Şubemizin bütün üyelerimize, Erzurum Halkına ve 
Sendikamıza hayırlı uğurlu olmasını dileriz.
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ATATÜRK’ÜN TARIM 
HAKKINDAKİ 
DÜŞÜNCELERİ
Atatürk’ün Tarım Hakkındaki Düşünceleri

Milli ekonominin temeli tarımdır. Bunun içindir ki tarımda 
kalkınmak ülkemiz için büyük önem taşır. Köylere kadar 
yayılacak programlı ve pratik çalışmalar, bu amaçla 
yayılmayı kolaylaştıracaktır. 

Fakat bu çok önemli işi isabetli bir şekilde amacına 
ulaştırabilmek için ilk önce ciddi etütlere dayalı bir tarım 
politikası tespit etmek ve onun için de, her köylünün ve 
bütün vatandaşların kolayca kavrayabileceği ve severek 
uygulayacağı bir tarım rejimi kurmak gerekir. Bu politika ve 
rejimde yer alabilecek başlıca önemli noktalar şunlar olabilir:
 
Bir defa, memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. 
Bundan daha önemli olanı ise bir çiftçi ailesini geçindirebilen 
toprağın hiçbir sebep ve suretle bölünemez bir nitelikte 
olması, büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri 
arazi genişliği, arazinin bulunduğu memleket bölgelerinin 
nüfus yoğunluğuna ve toprağın verim derecesine göre 
sınırlandırılması lazımdır. Küçük büyük bütün çiftçilerin iş 
makinelerini arttırmak yenileştirmek ve korumak önlemleri 
vakit geçirmeden alınmalıdır...

Memleketi; iklim, su ve toprak verimi bakımından, tarım 
bölgelerine ayırmak gerekir. Bu bölgelerin her birinde, 
köylülerin gözleriyle görebilecekleri, çalışmaları için örnek 
tutacakları verimli, modern pratik tarım merkezleri 
kurulmalıdır.
 
Gerek mevcut olan ve gerekse de bütün memleket tarım 
bölgeleri için yeniden kurulacak tarım merkezlerinin 
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kesintiye uğramadan tam verimli olarak 
faaliyetlerini, şimdiye kadar olduğu gibi 
devlet bütçesinden ağırlık vermeksizin 
kendi gelirleriyle kendi varlıklarının idaresini 
ve gelişmesini sağlayabilmeleri için, bütün 
bu kurumlar birleştirilerek geniş bir işletme 
kurumu oluşturulmalıdır.
 
Bir de başta buğday olmak üzere, bütün gıda 
ihtiyaçlarımızla sanayimizin dayandığı çeşitli 
hammaddeleri temin ve dış ticaretimizin 
esasını oluşturan çeşitli ürünlerimizin ayrı ayrı 
her birinde, miktarlarını arttırmak, kalitesini 
yükseltmek, üretim masraflarını azaltmak, 
hastalık ve düşmanlarıyla uğraşmak için 
gereken teknik ve yasal her önlem zaman 
geçirilmeden alınmalıdır. 

Atatürk’ün Tarım ve Çiftçi İle ilgili Sözleri

Milletimiz çok büyük elemler, mağlûbiyetler, 
facialar görmüştür. Bütün olanlardan sonra 
yine bu topraklarda bulunuyorsak bunun 
temel sebebi şundandır: 

“Çünkü Türk çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanırken, 
diğer elindeki sapanla topraktan ayrılmadı. 
Eğer milletimizin büyük ekseriyeti çiftçi 
olmasaydı biz bugün dünya yüzünde 
bulunmayacaktır.” 
1923 (Atatürk’ün S.D. II, S. 117)

Efendiler! Milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki 
çalışmasını yeni ekonomik tedbirlerle son 
hadde eriştirmeliyiz. Köylünün çalışmasının 
neticeleri ve verimleri kendi menfaati lehine 
son hadde çıkarmak ekonomik siyasetimizin 
temel ruhudur. 
1922 (Atatürk’ün S.D. II, S. 219)

Türk köylüsünü ‘Efendi’ yerine getirmedikçe 
memleket ve millet yükselemez. 
(M. Esat Bozkurt, Yakınlarından Hatıralar S. 94)

Kılıç kullanan kol yorulur, nihayet kılıcı kınına 
koyar ve belki kılıç o kında küflenmeye, 
paslanmaya mahkûm olur. Fakat sapan 
kullanan kol gün geçtikçe daha ziyade 
kuvvetlenir ve daha çok kuvvetlendikçe daha 
çok toprağa malik ve sahip olur. (1923)

Milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki 
emeklerini asrî, iktisadî tedbirlerle azamî 
haddine çıkarmalıyız. Köylünün çalışmalarının 
netice ve semeresini kendi menfaati 
lehine azamî haddine yükseltmek, istisadî 
siyasetimizin temel taşıdır.Onun için, bir 
yandan çiftçinin emeğini arttıracak ve 
semereli kılacak bilgi, vasıta ve fennî aletlerin 
kullanma ve yapılmasına, öte yandan onun 
çalışmalarının neticelerinden azamî derecede 
faydalanmasını temin edecek iktisadî 
tedbirlerin alınmasına çalışmak lâzımdır. (1922)

Uygulamalar

Tarım Alanında Gelişme:
Cumhuriyet Hükümeti’nin tarım ve çiftçinin 
iyileştirilmesi amacıyla kabul ettiği esaslar 
şunlardır:

Köylüden ağır vergileri kaldırmak. Köye para ve 
kredi sağlamak.Köylünün ürününü geliştirme 
ve koruma.Köylünün bilgi ve görüşünü 
yükseltmek.Toprağı olmayan çiftçilere toprak 
dağıtmak.

Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşar adı verilen 
ve her türlü toprak gelirinin %10’unun devlete 
verildiği vergi sistemiyle köylü ezilmiş 
ve sefalete götürülmüştür. Cumhuriyet 
hükümeti Aşar usulünü kaldırmaya karar 
verdi (17 Şubat 1925). Yerine arazi vergisi kondu.

Köylüye Para ve Kredi Temini:
Köylüye üretim sermayesi sağlamak amacı ile 
uzun vadeli ve faizsiz olarak 4 bin lira dağıtıldı. 
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Bu para ile köylü üretim yapabilmek amacıyla 
gereken eksiklerini tamamladı.Ziraat Bankası 
kredi şartlarını kolaylaştırdı. Köylülere kredi 
verilmesini sağladı. 1929 yılında Tarım Kredi 
Kooperatifleri kuruldu. Çiftçilere kredi bulmak 
imkanını verdi.

Tarımı Geliştirme ve Koruma:
Köylülere pulluk dağıtıldı. Traktör kullanan 
çiftçiler korundu. Ziraî Donatım Kurumu, 
çiftçinin tarım aleti, makine ve kimyasal 
gübre ihtiyacını sağladı. Halka parasız fidan 
verdi. Numune çiftlikleri açtı. Dalaman Çiftliği 
en büyük numune çiftliği haline getirildi. 
Ankara’da Gazi Orman Çiftliği’ni kurdu. 
Hükümet buğday fiyatını korumak için gerekli 
gördüğü zaman Ziraat Bankası ve “Toprak 
Mahsulleri Ofisi” aracılığı ile buğday alım satış 
işlerini de üzerine aldı.

Atatürk 1925 yılından itibaren kendisine ait 
çiftliklerde geleneksel tarım anlayışını kökten 
değiştiren uygulamalar gerçekleştirdi; köylüye 
örnek oldu. Atatürk’ün Ankara’da Gazi Orman 
Çiftliği, Silifke’de Tekir, Yalova’da Baltacı, 
Tarsus’ta Piloğlu, Dörtyol’da Karabasamak 
çiftlikleri vardı. Bu işletmeler 1925 yılından 
beri tarımda yeniliklerin uygulatılması ve 
yaygınlaştırılmasında kullanılıyordu. Atatürk 
bu çiftlikleri 1937 yılı Haziran ayında devlete 
bağışladı. 

Cumhuriyet döneminde Ankara, Eskişehir, 
Erzurum ve Yeşilköy’de hububat ıslah 
istasyonları; Adana ve Nazilli’de pamuk ıslah 
istasyonları; Adapazarı’nda patates ve mısır 
ıslah istasyonu; Bursa, Antalya, Diyarbakır, 
Edirne ve Denizli’de ipek böcekçiliği istasyonu, 
Kayseri’de yonca istasyonu, Antalya’da sıcak 
iklim nebatları ıslah istasyonu kuruldu. Tarım 
aletleri, makineleri ve ilaçlarının satın alınarak 
halka tanıtılması amacıyla 1937 yılında Zirai 
Kombinalar İdaresi kuruldu.

Tarımsal Eğitim:
Çağdaş anlamda tarım eğitimi için Atatürk’ün 
direktifiyle şimdiki Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nün yerinde Ankara Ziraat Yüksek 
Mektebi açılır. Kapatılmış olan uygulama 
okullarının yerine 1930 yılında İstanbul, Bursa, 
İzmir ve Adana’da birer orta ziraat okulu 
açılır. Ankara’da 1930 yılında kurulan Yüksek 
Ziraat Okulu, 16 Haziran 1933’te Yüksek Ziraat 
Enstitüsüne dönüştürülür. Bu enstitü gerek 
kuruluşu ve gerekse akademik faaliyetiyle 
tam bir “Tarım Üniversitesidir”. 1933 yılında 
Türkiye tarımının geliştirilmesi için Ankara 
Yüksek Ziraat Enstitüsü faaliyete geçti, 1 
Ocak 1948 yılında Ankara Üniversitesi’nin 
kurulmasıyla aynı Enstitü, Ziraat Fakültesi 
adını aldı. Zamanla ziraat fakültesi bünyesinde 
veteriner, ziraat sanatları ve orman bölümleri 
açılmış ve bugünkü üniversitelerimizin temeli 
de bu süreçle birlikte başlamıştır. Ziraat 
okulları ile diğer tarım kuruluşları teknik bilgileri 
çiftçilere ulaştırmak ve teknik elemanlara 
yeni bilgiler vermek amacı ile kurslar açarak 
bu alandaki eksiklikleri gidermek için önemli 
aşamalar kaydetmiştir.

Topraksız Çiftçiyi Topraklandırma:
Cumhuriyet’in ilk yıllarında, köylünün büyük 
bir kısmının topraksız olması, tarımsal 
üretimi olumsuz etkilemekteydi. Dönemin 
hükümeti, köylüyü toprak sahibi yapmak için 
birçok kanunlar çıkardı. 1925’de kabul edilen 
bir kanunla birlikte; Devlete ait arazilerin, 
uygun bir arazi yoksa devlet tarafından arazi 
alınıp köylüye dağıtılmasına başlanmıştır. 
İlk on yılda köylüye 1.077.526 dönüm arazi 
dağıtılmıştır. Toprak sahibi olan köylünün 
toprak, tohumluk, tarım araçları borçlarının 20 
yılda ödenmesi sağlanmıştır. İlk işletilen arazi, 
yeni yetiştirilmeye başlanan fidanlıklar, bağlar 
ve zeytinliklerden belirli bir süre için vergi 
alınmaması kuralı kabul edilmiştir.

Atatürk’ün Çiftliklerinin Devlete Bağışı İçin 
Yazdığı Dilekçe 
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T.C.RİYASETİ
BAŞVEKALETE
Malum olduğu üzere, ziraat ve ziraai ihtisas 
sahasında fenni ve ameli tecrübeler yapmak 
maksadı ile muhtelif zamanlarda memleketin 
muhtelif mıntıkalarında mütaaddit çiftlikler 
tesis etmiştim.

On üç sene devam eden çetin çalışmaları 
esnasında faaliyetlerin; bulundukları iklimin 
yetiştirdiği her çeşit mahsulattan başka, 
her nevi ziraat sanatlarına da teşmil eden bu 
müesseseler; ilk senelerden başlayan bütün 
kazançlarını inkişaflarına sarf ederek büyük 
küçük müteaddit fabrika ve imalathaneler 
tesis etmişler, bütün ziraat makine ve aletlerini 
yerinde ve faydalı şekilde kullanarak bunların 
hepsini tamir ve mühim bir kısmını yeniden 
imal edecek tesisat vücuda getirmişler, yerli 
ve yabancı birçok hayvan ırkları üzerinde çift 
ve mahsul bakımından yaptıkları tetkikler 
neticesinde, bunların muhite en elverişli ve 
verimli olanlarını tespit etmişler, kooperatif 
teşkili suretiyle veya aynı mahiyette başka 
suretlerle civar köylerle beraber faydalı şekilde 
çalışmışlar, bir taraftan da iç ve dış piyasalarla 
daimi ve sıkı temaslarda bulunmak suretiyle 
faaliyetlerini ve istihsallerini bunların isteklerine 
uydurmuşlar, ve bugün her bakımdan verimli, 
olgun ve çok kıymetli birer varlık haline 
getirmişlerdir.

Çiftliklerin, yerine göre araziyi ıslah ve tanzim 
etmek, muhitlerini güzelleştirmek, halka 
gezecek, eğlenecek ve dinlenecek sıhhi yerler, 
hilesiz ve nefis gıda maddeleri temin eylemek, 
ihtikarla fiili ve muvaffakiyetli mücadelede 
bulunmak gibi hizmetleri de zikre şayandır.

Bünyelerin  metanetini ve muvaffakiyetlerinin 
temelini teşkil eden geniş çalışma ve 
ticari esaslar dahilinde idare edildikleri 
ve memleketin diğer mıntıkalarında da 
mümasilleri tesis edildiği takdirde, tecrübelerini 
müspet iş sahasından alan bu müesseselerin 
ziraat usullerini düzeltme, istihsalatı artırma 
ve köyleri kalkındırma yolunda devletçe 
alınan ve alınacak olunan tedbirlerin hüsnü 
intihap ve inkişafına çok müsait birer amil ve 
mesnet olacaklarına kani bulunuyorum ve bu 
kanaatle, tasarruflum altındaki bu çiftlikleri 
bütün tesisat, hayvanat ve demirbaşlarıyla 
beraber hazineye hediye ediyorum. Çiftliklerin 
arazisi ile tesisat ve demirbaşını mücmel 
olarak gösteren bir liste ilişiktir.

Muktazi kanuni muamelenin yapılmasını 
dilerim.

II-VI-1937.

Kemal ATATÜRK
Şükran ile

Heyeti vekileye arz edilmiştir.
Maliyeye

İsmet İNÖNÜ
23.6.37

Okuduğunuz bilgiler Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi web sitesinden alınmıştır.
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İNTERNET VE 
SOSYAL MEDYADA 
TARIM-İŞ

Kurum imajının yaratılması ve bu imajın siz üye işçi 
arkadaşlarımıza yansıtılmasında halkla ilişkiler faaliyetleri 
anahtar bir rol oynamaktadır. Bu anahtar rolde yeni bir 
ortam olarak internetin yaygın bir şekilde kullanılmaya 
başlandığı görülmektedir.Kurumsal imajın hedef kitlelere 
ulaştırılmasında önemli araçlardan biri olan web siteleri 
kurumların aynı zamanda internetteki yaşam alanlarıdır. 
Yeni yönetim ile beraber hız verdiğimiz yenilenme 
sürecimizde www.tarimis.org.tr web sayfamızı da 
yenilemiş bulunmaktayız. Daha görsel ve üyelerimizin 
aradıklarını daha kolay bulabileceği , güncel haberlerin 
anında yayınlandığı web sitemiz üyelerimizin ve diğer 
işçi arkadaşlarımızın beğenisine sunulmuştur.2015 Nisan 
ayından bu tarafa sadece tarım işçilerinin değil tüm işçi 
arkadaşlarımızın da ziyaret ettiği sitemiz sürekli güncel 
tutulmaktadır.
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Bilişim Uzmanı
Murat MİZAR

1
25.12.2015

2
24.12.2015

3
23.12.2015

4
22.12.2015

5
19.12.2015

6
16.12.2015

7
10.12.2015

8
10.12.2015

9
07.12.2015

10
05.12.2015

11
05.12.2015

12
04.12.2015

13
03.12.2015

14
02.12.2015

15
02.12.2015

16
02.12.2015

17
01.12.2015

18
24.11.2015

19
24.11.2015

20
23.11.2015

21
22.11.2015

22
19.11.2015

23
18.11.2015

24
16.11.2015

25 16.11.2015

26 09.11.2015

27 02.11.2015

28 27.10.2015

29 23.10.2015

30 22.10.2015

31 22.10.2015

32 19.10.2015

33 13.10.2015

34 10.10.2015

35 09.10.2015

36 09.10.2015

37 04.10.2015

38 02.10.2015

39 29.09.2015

40 25.09.2015

41 22.09.2015

42 18.09.2015

43 18.09.2015

44 18.09.2015

45 18.09.2015

46 17.09.2015

20

21
22.11.2015 43 18.09

47 17.09.2015

48 16.09.2015

49 16.09.2015

50 11.09.2015

51 11.09.2015

52 08.09.2015

53 08.09.2015

54 08.09.2015

55 07.09.2015

56 07.09.2015

57 07.09.2015

58 07.09.2015

59 04.09.2015

60 03.09.2015

61 28.08.2015

62 28.08.2015

63 27.08.2015

64 26.08.2015

65 25.08.2015

66 21.08.2015

67 17.08.2015

68 17.08.2015

69 13.08.2015

70 12.08.2015

9.2015

9.2015

44 18.09

45 18.09

71 03.08.2015

72 03.08.2015

73 02.08.2015

74 01.08.2015

75 31.07.2015

76 30.07.2015

77 30.07.2015

78 27.07.2015

79 22.07.2015

80 21.07.2015

81 20.07.2015

82 15.07.2015

83 13.07.2015

84 09.07.2015

85 06.07.2015

86 01.07.2015

87 29.06.2015

88 27.06.2015

89 25.06.2015

90 19.06.2015

91 17.06.2015

92 17.06.2015

93 16.06.2015

94 12.06.2015

2015

015119 30.04.2015

120 29.04.2015

121 28.04.2015

122 27.04.2015

123 27.04.2015

124 22.04.2015

125 22.04.2015

126 21.04.2015

127 20.04.2015

128 20.04.2015

129 17.04.2015

130 16.04.2015

131 15.04.2015

132 15.04.2015

133 15.04.2015

134 09.04.2015

135 09.04.2015

136 09.04.2015

137 08.04.2015

138 07.04.2015

139 07.04.2015

140 06.04.2015

141 03.04.2015

142 31.03.2015

69 13.08.2015

70 12.08.2015

17 06 291 17.06.2

119 30.04

120 29.04

121 28.04.2

122 27.04.2

123 27.04.20

124 22.04.20

125 22.04.201

126 21.04.2015

127 20.04.2015

128 20.04.2015

129 17.04.2015

130 16.04.2015

131 15.04.2015

132 15.04.2015

133 15.04.2015

134 09.04.2015

135 09.04.2015

136 09.04.2015

137 08.04.2015

138 07.04.2015

139 07.04.2015

140 06.04.2015

141 03.04.2015

142 31.03.2015

95 11.06.2015

96 08.06.2015

97 05.06.2015

98 04.06.2015

99 03.06.2015

100 03.06.2015

101 02.06.2015

102 01.06.2015

103 30.05.2015

104 27.05.2015

105 27.05.2015

106 26.05.2015

107 22.05.2015

108 18.05.2015

109 18.05.2015

110 15.05.2015

111 14.05.2015

112 13.05.2015

113 12.05.2015

114 11.05.2015

115 08.05.2015

116 07.05.2015

117 02.05.2015

118 30.04.2015

Pers İmparatorluğunun milattan önce 550 yılında 
posta servisini hayata geçirmesinden bugüne 
kadar geçen sürede iletişim ve medya oldukça 
büyük değişime uğradı. Aradan geçen ikibinbeşyüz 
küsür yılın son 15 yılında ise iletişimin şeklide 
değişerek, dijital ve kitlesel olması kaçınılmaz bir 
hal aldı. İnterneti paylaşım ortamına çeviren Web 
2.0 akımı (Kullanıcının diğer kullanıcılarla ve içinde 
bulunduğu ağ ile etkileşim kurmasına imkan 
tanıyan gelişim ) ile giderek yaygınlaşan sosyal 
ağlar ve sosyal medya, iletişim ve etkileşimi üst 
düzeye çıkarması ile inanılmaz bir potansiyel 
güç teşkil ediyor.Bunun en önemli ve güçlü 
örneğini Amerika Başkanlık seçimlerinde Barrack 
Obama’nın sosyal ağları ve sosyal medyayı bir 
arada kullanarak yaptığı kampanya gözler önüne 
seriyor.

Türkiye’de birçok alanda sosyal ağların varlığı hem 
son kullanıcı hemde şirketler için önem arz ediyor. 
Bu alanların başında Türkiye’ye en uygun model 
olan arkadaşlık ve çevre edinmek için kullanılan 
sosyal ağlar ilk sırada yerini alıyor.Üyelerimizi 
ortak bir platformda birleştirmek ,gelişmeler 
hakkında bilgilendirmek ve onlarında görüşlerini 
iletebileceği bir platformda buluşmak amacıyla 
oluşturduğumuz  facebook sayfamız(http://
facebook.com/tarım-iş sendikası  web sayfamız 
ile birlikte senkronize bir şekilde yayında olup 
üyelerimizin beğenisine sunulmuştur.

Ayrıca Genel merkezimizde birimler arası ve 
şubelerimiz arasında yazışmalarda elektronik 
posta kullandığımızdan dolayı kağıt ve zaman 
sarfiyatını büyük ölçüde azaltmış durumdayız. 
Her türlü istek ve önerilerinizi info@tarimis.org.
tr ve genelmerkez@tarimis.org.tr adreslerinden 
bize iletebilirsiniz.
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