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Sözlerime son günlerde yaşanan acı verici olaylardan 
kısaca bahsederek başlamak istiyorum. Yıllardır 
ülkemizin başına bela olan PKK Terör Örgütüne yönelik 
operasyonlar malumunuz son yıllarda hızlandırılmıştır. 
Cennet vatanı ülkemizin şehirlerinde bomba yüklü 
araçlar patlatarak masum sivillerin katledilmesinden, 
varlığımızı, birliğimizi temsil eden Mehmetçiklerimize 
sıkılan kurşunlara, kurulan adi pusulara kadar 
yapılan tüm alçak saldırılarda hayatını kaybeden 
bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan 
kardeşlerimize bir kez daha acil şifalar dilerim.  Yıllardır 
binlerce askerin, polisin, sivil halkın kanını döken bu 
hainler, bu topraklardan bir an evvel temizlenmelidir; 
zira artık daha fazla şehit vermeye tahammülümüz 
kalmamıştır. Rabbim vatanımızı kanser gibi sarmış olan 
bu belalardan biran evvel kurtulmamızı nasip etsin. 

Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de 15 Temmuz 2016 
gecesi sözde dindar, Müslüman geçinen, devlet içinde 
devlet kurmaya çalışan, masum halkı katleden, 
ülkemizin bağımsızlığını, demokrasisini ve halkını 
tehdit eden sözde darbe ama açıkça terör saldırısı 
gerçekleştiren bu hain FETÖ’cüleri şiddetle kınıyor, 
önce Allah katında, sonra bağımsız yargımızın 
nezdinde en ağır cezaları almalarını sabırsızlıkla 
bekliyorum. Eminim ki bu acı tecrübe karşısında her 
geçen gün büyüyen, daha da güçlenen bağımsız 
Türkiye’ye tahammül edemeyen Türkiye karşıtı 
güç odakları, gerekli mesajları bu püskürtmeyle 
almışlardır. Bu vatanın gerçek evlatlarıyla, gerçek 
polisi, gerçek askeriyle kanımızın son damlasına 
kadar bu memleketi milli iradenin yönettiğini ve 
gerçek demokrasinin ne olduğunu net bir şekilde 
bütün dünyaya gösterdik. Birlik, beraberlik ve 
dirliğimiz uğruna 15 Temmuz kanlı terör eylemlerinde 
şehit düşen kardeşlerimizin mekanları cennet olsun. 
Yaralılarımıza Rabbim en kısa zamanda acil şifalar 
versin. Ailelerine de sabır diliyorum. 

Değerli kardeşlerim, atalarımız Türk adının tarih 
sahnesine ilk çıktığı Göktürklerden bugüne kadar 
hüküm sürdüğü her toprak parçasında içinde barınan 
diğer etnik unsurlarla birlikte bağımsızlığı ve egemenliği 
için hep mücadele içinde oldu. Hep en zor coğrafyalarda, 
en büyük bedelleri ödeyerek varlığını sürdürdü. Aradan 
yüzyıllar geçti, onca devlet, imparatorluk kuruldu ancak 
bizler bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze tehdit olan 
her düşman karşısında yılmadan, düşmeden alnımızın 

Tarım-İş Sendikasının
değerli üyeleri,



akıyla çıkmayı ve bayrağımızı dimdik ayakta tutmayı 
başaran bir millet olduk. Dün olduğu gibi bugünde 
inadına bir olduk, inadına bir olacağız!

Bu birliğimizi ve dirliğimizi istemeyen baştan Avrupa 
ülkeleri olmak üzere dünyanın bir çok yerinden 
gösterilen olumsuz tepkiler, “Türk’ün Türk’ten başka 
dostu yoktur” tezini bir kere daha doğrulamaktadır. 
Yıllardır ülkemiz üzerine kene gibi yapışmış, çıkarları 
uğruna başta siyaset olmak üzere bir çok kesimi 
kontrol etmiş sözde demokratik ve insancıl görünen 
ama tam aksine, bir o kadar diktatörlük ve ırkçılıkla 
yönetilen Avrupa ülkeleri günü gelince bu yanlışlarının 
bedelini fazlasıyla ödeyeceklerdir. Bizim ülkemiz 
var olduğu sürece dünyada insanlığa, demokrasiye 
inancı olan bireyler için umut her daim var olacaktır.

Ülkemizin içinde bulunduğu güncel durumdan biraz 
daha özele inerek yürütmekte olduğumuz sendikal 
faaliyetlerden bahsetmek isterim. Özel sektörde 
örgütlenme çalışmalarımız halen hızla devam 
etmektedir. İnşallah en kısa sürede güvencesiz ve 
sağlıksız çalışma koşullarında çalışan, hak ettiği 
emeğin karşılığını alamayan kardeşlerimizin hakkını 
savunmak için verdiğimiz mücadeleler neticelenecek 
ve yetki sahibi olacağımız bu işyerlerinde işçi 
kardeşlerimizin çalışma ve yaşam koşullarına katkı 
sağlamanın huzurunu yaşayacağız.

Diğer taraftan, bildiğiniz gibi Sendikamız Nisan ayının 
son haftası Antalya’da Temsilci ve Yönetici Eğitim 
semineri düzenledi. Seminer tarihinin Antalya EXPO 
açılışı ve dünya genelinden 53 ülkenin Tarım Bakanı 
ve delegeleri düzeyinde temsil edildiği FAO’nun 
toplantı tarihleriyle çakışması sonucu T.C. Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik Bey yerine 
Bakan Yardımcımız Mehmet Daniş Bey katıldı ve 
sorunlarımızı, taleplerimizi, isteklerimizi dinleyerek 

Bakan beye bizzat ileteceğini ifade ederek Tarım 
İşçisine olan desteğini bir kez daha vurguladı. Yurt 
dışından da meslektaşlarımızın katıldığı seminerin 
herkes için oldukça verimli geçtiğini ve birlik 
beraberliğimizi pekiştirdiğini düşünüyorum. Bu gibi 
birleştirici ve eğitici faaliyetlerimiz ilerleyen günlerde 
de aynı kararlılık ile devam edecektir.

Değerli üyelerimiz, Tarım-İş Sendikası onlarca yıldır 
gücünü siz değerli Tarım İşçisinden almaktadır. Bizler 
bugün taş üstüne taş koymak, ülke ve emek için 
değer yaratmak, hak ve çıkarlarınızı korumak için 
geçim şartlarının her geçen gün zorlaştığı ülkemizde 
evinize fazladan bir dilim ekmek daha götürebilmeniz 
ve alnının teriyle sonuna kadar hak ettiği refah 
yaşam düzeyine ulaşabilmeniz için elimizden gelenin 
fazlasını yaptığımızı bilmenizi isteriz. İnşallah zaman 
yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı sizlere gösterecek, 
yaşamınıza bir parça daha huzur katabileceğiz. 

Yaklaşan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin 
en kısa sürede sizlerle temasa geçilecek, dilek ve 
şikayetleriniz titizlikle değerlendirilerek sözleşme 
masasında onurlu mücadelemiz devam edecektir. 
Bu vesileyle hepinizi en derin saygı ve sevgimle 
selamlayarak birlik, beraberlik ve huzur dolu günler 
dilerim.

Genel Başkan 
İlhami POLAT
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HABER

Türk-İş Konfederasyonunun 19 Temmuz 2016 tarihinde 
yayınladığı “Demokrasimize ve milli iradeye haince 
alçakça yapılan saldırıya karşı dik duruşumuzu darbelere 
ve vatan hainlerine karşı tepkimizi  göstermek adına 
konfederasyonumuz Türk-İş’in önünde toplanıyoruz” 
çağrısıyla birlikte Tarım-İş Sendikası Yönetim Kurulu, kalabalık 
üye grubu ve personeliyle birlikte sorumluluğumuzu yerine 
getirmek üzere alanlardaydık. 

Genel Başkanımız Ergün Atalay’ın  “Ülke varsa biz varız, 
demokrasi varsa biz varız, demokrasi varsa hak var hukuk 
var, demokrasi varsa ekmek var iş var aş var. 15 Temmuz 
tarihinde darbe yapmak isteyenler halkımıza saldırdıkları 
gibi haklarımıza da saldırdılar” ifadesini kullandı ve darbe 
gecesi TÜRK-İŞ’in herkesten önce meydanlarda olduğunu 
belirtti. 

Ardından bu yolda şehit düşen bütün kardeşlerimize 
Allah’tan rahmet geriye kalanlara sabır diledi. Hastanelerde 
yaralı yatan kardeşlerimize geçmiş olsun dilekleriyle, en kısa 
zamanda hayırlı haberlerini beklediğimizi söyledi. 

Atalay’ın konuşması bittikten sonra Türk-İş Yönetim Kurulu, 
Konfederasyona bağlı sendika başkanları, yöneticileri ve 
üyeleriyle birlikte güven parka hareket edildi. Burada da 
halka hitaben bir konuşma yapan Ergün Atalay “Bu alana 
1 milyon Türk işçisi, aileler ile birlikte 4 milyon TÜRK-
İŞ topluluğu adına, 10 bin üyemiz ve yöneticilerimiz 
ile birlikte geldik. 15 Temmuz gecesinden beri Türk-İş 
alanlarda. Değerli Arkadaşlar Türkiye yoksa sendika yok, 
Türkiye yoksa yaşamak yok, Türkiye yoksa nefes almak 
yok. TÜRK-İŞ bu ülkenin emrindedir” ifadesini kullanarak 
konuşmasını tamamladı. 

Tarım-İş Sendikası olarak böyle bir konfederasyonun üyesi 
olmanın haklı gururunu bir kez daha yaşadık ve yaşamaya 
da devam edeceğiz..

MİLLİ İRADENİN SESİ 
TÜRK-İŞ İLE DAHA DA 
YÜKSELDİ
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Değerli işçi kardeşlerim, 

15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde yaşanan “Darbe 
Kalkışması adı altındaki Terör Saldırısı” tarihimiz sayfalarına 
kanlı bir leke olarak düşmüştür. Türk Silahlı Kuvvetleri 
içerisindeki bir grubun menfur darbe teşebbüsü karşısında 
milletimiz rehavete kapılmak yerine, ilk dakikalarından 
itibaren bu kalkışma karşısında durmuş ve ülkemiz 
demokrasisini tehdit eden bu hain girişim başarısızlıkla 
neticelenmiştir. Bu kalkışmanın karşısında onurlu duruşu 
ile direnen ve yaşamanı yitiren tüm şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, yakınlarına sabır dilerim.

21 Temmuz 2016 günü saat 01:00’dan başlamak üzere 90 
gün süreyle ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) sürecinde 
bulunduğumuz şu günlerde bu ve benzeri utanç verici 
girişimlerin bir daha yaşanmaması için seri bir takım tedbirler 
alınmakta ve tüm kamu kurum ve kuruluşları başta olmak 
üzere devlet güvenliğini tehdit eden yapılanmalar ortaya 
çıkarılmaktadır.

Tarım-İş Sendikası Yönetim Kurulu olarak, tüm üyelerimiz 
adına böyle kalkışmaları lanetlediğimizi ve her türlü darbe 
girişiminin sonuna kadar karşısında bulunduğumuzun bir kez 
daha altını çizmek isteriz. Ayrıca biz, Tarım-İş Sendikası olarak 
hayatın olağan akışı içerisinde seyretmesinin gerekliliğinin 
bilincine sahibiz ve işçi kardeşlerimizin gündemde bulunan 
sorunlarını ifade etmekten çekinmemek ile de yükümlüyüz. 
Bu sebepledir ki son dönemin en önemli sorunlarından biri 
olan, ülkemiz çalışma hayatına hızla giren özel istihdam 
büroları, konfederasyon olarak bizim tabirimiz ile Kiralık 
İşçilik Müessesi hususunu okuyucularımıza aktarmakta 
fayda buluyorum.

KİRALIK İŞÇİLİK 
MÜESSESESİ

www.tarimis.org.tr
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Ülkemizde “Özel İstihdam Büroları”, Avrupa’da “Geçici  İş 
Büroları”, Almanya’da ise “Kiralık  İşçi  Büroları” olarak 
adlandırılan bu işyerleri çalışma hayatımızın güvencesine 
karşı büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Özel bir iş ve işçi 
bulma kurumu olmanın aksine, işçi için diğer bir yeni işveren 
olan bu yapılar çalışma hayatımızın kanayan yarası olan 
alt işverenlik (taşeron) uygulamasının başka bir biçimidir. 
Öyle ki taşeron uygulamasından da ziyade bu bürolar 
yurtdışı örneklerinde de görüldüğü üzere tam zamanlı ve 
uzun süreli işgücü ihtiyacını karşılamak için değil, geçici süre 
ile işçi çalıştırma ve geçici süre ile işgücü ihtiyacını temin 
etmek için kurulan bir sistemdir. Yani bu bürolar İŞKUR 
gibi istihdam sağlamak  maksadı  ile  değil, kısa süreli işçi 
kiralamak amacıyla faaliyet göstermektedirler. İşyerinde 
sürekli bir iş görme ihtiyacını karşılamaya yönelik olmayan 
yani güvencesiz iş modelini temsil eden özel istihdam 
büroları , kısa süreli işçi çalıştırmak amacıyla işçi kiralayan 
kuruluşlardır.

Küreselleşen ve rekabet koşullarının hızla arttığı iş 
dünyasında işverenler, kaynakların en üst düzeyde verimli 
kullanımı için çaba sarf etmektedir. Ancak günümüze 
dek alınan önlemler, kaynakların doğru kullanımı için artık 
yetersiz kalmaktadır. İşverenler nitelikli çalışanlarla verim 
artışı sağlamak için çözüm yolları aramaktadır. Bugün iş 
mevzuatı ve çalışma dünyasının bu doğrulta biçimlenmesi 
gerekirken, kalifiye bir çalışan yerine kısa süreli ihtiyaçlar için 
deneyimsiz kişilerin istihdam edilmesi, işçi için olduğu kadar 
kar amacı taşıyan işletmeler için de doğru olmayacaktır. 
Dünyadaki örneklerine bakıldığında özel istihdam büroları, 
uzun vadeli işçi temini bir yana, genel itibari ile kısa süreli, 
part-time olarak tabir edilen kısmi zamanlı ve niteliksiz iş 
gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyet göstermektedir. 
Ülkemizde de bir süredir insan kaynakları danışmanlığı 
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adı altında faaliyet gösteren Adecco,  Data Expert,  EPS,  
Manpower, Datasist gibi uluslararası kuruluşlar, yetkin işgücü 
arayan işverenlere kalifiye işgücü temin etme maksadı 
ile faaliyet göstermişlerdir. Ancak bugün özel istihdam 
bürolarının mevzuatımıza girmesi ile bu uluslararası şirketler 
iş bulma konusunda aracılık etmekten ziyade işçi kiralama 
yoluna yönlenmektedir. Bununla beraber insan kaynakları 
danışmanlığı altında hızla yeni aracı işverenler ortaya 
çıkmakta, kapatılmaya çalışılan taşeron yarası özel istihdam 
büroları ile daha da derinleştirilmektedir.

Bu yeni çalışma biçimi ile işçi arayan işveren, işgücü 
ihtiyacını belirsiz süreli iş sözleşmesi ile karşılamak yerine 
bu bürolardan işçi kiralayarak karşılayacaktır. İşçinin bir 
değil, iki patronu olacak; bir işveren işçiye yapması gereken 
iş konusunda talimat verirken diğer işveren kişinin nerede 
hangi süre ile çalışacağına karar verecek ve işçinin ücretini 
ödeyen kişi olacaktır. İşçi ile işi ve ücreti arasında bir değil iki 
patron bulunacaktır.

Özel istihdam büroları, işçi ihtiyacı olan işyerlerine kendi 
işçisini kiralayacak, bu işçinin o işyerinde ne kadar süre 
veya hangi işi yapacağına karar verecek, dilediği anda 
işyeri ile bağını kesebilecektir. Bu şekilde bir çalışma 
biçiminde ise işçinin düzenli bir çalışma hayatı olmayacak, 
örgütlenemeyecek, haklarını talep etmekte eskisinden çok 
daha büyük güçlüklerle karşılaşacaktır.

Ülkemizde vasıfsız olarak nitelendirilen kişilerin günlük 
olarak seçilmesi ve nerede çalışacaklarının o anda kendilerine 
söylendiği; amele pazarı olarak tabir edilen sistemin iş 
mevzuatımıza özel istihdam bürosu olarak giriş yaptığı bu 
kölelik düzenine, sendikamız ve konfederasyonumuz taslak 
aşamasından beri karşı çıkmıştır. 

Söz konusu büroların çalışma hayatına getireceği 
güvensizlik ve tasarının kanunlaşması durumunda 

KİRALIK İŞÇİLİK 
MÜESSESESİ
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yaşanacak olumsuzluklar konfederasyonumuz TÜRK-
İŞ tarafından tespit edilmiş, defalarca dile getirilmiş, 
ilgili mercilere, milletvekillerine, siyasi parti grup başkan 
vekillerine bildirilmiş, imza kampanyaları ile kamuoyunu 
bilinçlendirilmeye gayret edilmiştir. Tasarının yasalaşması ile 
birlikte konfederasyonumuz Cumhurbaşkanlığı makamına 
başvurmuş ve kanunun veto edilmesini yazılı olarak talep 
etmiştir. Ancak tüm çabalara rağmen 6715  sayılı “İş Kanunu 
ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun” 20.05.2016 gün ve 29717 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kiralık işçilik düzenine başından beri karşı olan TÜRK-İŞ, 
Cumhuriyet Halk Partisi adına Grup Başkanvekili Levent 
Gök’ün söz konusu 6751 sayılı Kanun’un iptali için Anayasa 
Mahkemesine başvurusuna destek olmak amacıyla diğer 
konfederasyonların katılımı ile birlikte içinde TÜRK-İŞ Genel 
Eğitim Sekreteri Nazmi IRGAT ve konfederasyonumuz üyesi 
sendikaların Genel Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin 
de bulunduğu heyet ile Anayasa Mahkemesine giderek 
gelişmeleri yakından takip etmiştir.

Tarım sektöründe çalışan işçilerimiz içinde ayrıca büyük 
tehlike arz eden bu yeni mevzuat düzenlemesine sendika 
olarak karşı olduğumuzu, hem konfederasyonumuz hem 
uluslararası işçi örgütleri nezdinde tepkimizi bugüne dek 
dile getirdiğimizi ve çalışma hayatını tahrip eden ve emeği 
ucuzlaştıran her türlü düzenleme ve uygulamanın sonuna 
dek karşısında bulunacağımızı bir kez daha ifade ederiz.

Tüm işçi kardeşlerime birlik ve beraberlik içinde, güvenli bir 
çalışma yaşamı dilerim.

Genel Sekreter
Receb KOCAPİÇAK
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Sevgili Üyelerimiz,

Öncelikle son günlerde yaşanan terör olaylarında hayatını 
kaybetmiş tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet, 
yaralılara şifa, geride kalan sevdiklerine de sabır dilerim. 
Bu yazımda sizlere son günlerde gündemden düşmeyen 
Kıdem Tazminatının Fona devredilmesine ilişkin bilgiler 
aktaracağım. Detaylara girmeden önce bilgilerinizi 
güncellemek adına “kıdem tazminatı nedir?” sorusuyla 
başlamak isterim.  Kıdem tazminatı bir iş yerinde bir 
seneyi tamamlamış işçilerin almaya hak kazandıkları 
tazminat tutarıdır. Bu tutar sadece maddi anlamda değil 
aynı zamanda işçilerin işlerini kaybetme tehlikesine karşı 
bir çeşit iş güvencesi tazminatı olarak da değerlendirilebilir. 
Mevcut yasalarımıza göre, “işçi sebepsiz yere işten 
atıldığında, yıllarca çalışıp emekli olduğunda, kadınlarımız 
evlendikten  sonra veya erkeklerimiz askere giderken” 
kıdem tazminatını alabilmektedir. Kıdem tazminatının 
miktarı, çalışılan her yıla karşılık bir aylık giydirilmiş brüt 
ücret üzerinden hesaplanır. Bu hesaplamada en son 
aldığınız aylık ücret baz alınır. 

Ülkemizde kıdem tazminatıyla aynı amaca yönelik bir 
diğer uygulama da işsizlik fonu uygulamasıdır. Ancak 
işten atılmış bir çalışanın kıdem tazminatına kıyasla 
işsizlik fonundan yararlanabilmesi için gerekli şartlara 
uygun olması hem çok zor, hem de bu şartlara uysa bile 
alabilecekleri para miktarı asgari ücretin %80’inden fazla 
olamamaktadır. Bu sebeple emek sahiplerinin en değerli 
kazanımı kıdem tazminatıdır.

KIDEM 
TAZMİNATININ
FONA DEVREDİLMESİ

www.tarimis.org.tr

16



Kıdem tazminatı ilk olarak 1936 yılında iş 
kanununa girmiştir. Türk hukuk sisteminde 
ilk defa yer alan bu kanunun ilk hali şu 
şekildedir: “Bilumum işçiler hakkındaki 
fesihlerde, beş seneden fazla olan her tam 
bir tam iş senesi için ayrıca on beş günlük 
ücret tutarında tazminat dahi verilir” (3008 
sayılı İK.M.13/4). 

1950 yılında bu kanunda yapılan değişiklikler 
sonucu kıdem tazminatı alabilmek için 
gerekli olan 5 yıllık çalışma süresi, 3 yıla 
indirilmiş ve iş sözleşmelerinin belirli 
şartlar altında  fesih edilebilmesine açıklık 
getirilerek işçilerin her şartta kıdem 
tazminatı alabilmesinin yolu kapatılmıştır. 

1971 yılına gelindiğinde ise kıdem tazminatı 
hak ediş süresi 3 yıldan 1 yıla indirilmiştir. 
Her geçen tam yıl için ödenecek 15 günlük 
ücret tutarı 30 güne çıkartılmıştır. Kıdem 
tazminatına ilk kez tavan getirilmiştir.  
Kıdem tazminatına esas alınacak ücretin 
işçiler için nasıl hesaplanacağı sabit ve 
değişken ücretle çalışan işçiler için ayrı 
ayrı tanımlanmıştır. Kıdem tazminatıyla 
ilişkin olarak fon kurulması ve bu fonla ilgili 
hususların kanunla düzenlenmesi hükme 
bağlanmıştır. 

Bir düzenlemede 1983 yılında yapılmıştır. Bu 
düzenlemeye göre kadın işçiler evlendikten 
sonra bir yıl içerisinde kendi istekleriyle işten 
ayrılmaları halinde kıdem tazminatından 
yararlanabilirler ve zamanında ödenmeyen 
kıdem tazminatları için, ödenmeyen süreye 
göre mevduata uygulanan en yüksek faizin 
ödenmesi esası getirildi.   

Üyesi olmaktan her zaman gurur 
duyduğumuz, sadece işçi kesimine değil 
ülkemizin her sorununa duyarlı olan 
Türk-İş Konfederasyonu, işçi hareketinin 

kıdem tazminatı kazanımı için çok büyük 
mücadeleler vermiş, ağır bedeller ödemiştir. 

Bugün itibariyle henüz son şeklini 
kazanmamış olsa da, bahsedilen şekliyle 
Kıdem tazminatının fona devredilmesiyle 
ilgili özet olarak; işçinin eline geçecek para 
yarı yarıya azalacak, güvenceli çalışma 
ortadan kalkacak, işten çıkarmalar 
kolaylaşacak. İşçinin hesabında daha 
önce “kıdem tazminatı ödenmiş” süreler 
dikkate alınmayacak, aynı kıdem süresi 
için bir defadan fazla kıdem tazminatı 
ödenmeyecek. İşçinin kusuruna dayan- 
madan işten çıkarılan işçi, askere giden işçi, 
evlenen kadın işçi kıdem tazminatından 
mahrum kalacak. Tüm bu koşullar bir yana 
kıdem tazminatının fona devredilmesi 
halinde tazminat miktarının her kıdem 
yılı için 30 günden 15 güne indirilmesi 
işveren baskısı ile şiddetli bir biçimde talep 
edilmektedir. Zira süre azaltması olmadan, 
kıdem tazminatı fonunun işverene ne 
kadar faydalı olacağı başka bir tartışma 
konusudur. 

Söz konusu fonun; işverenin mali geleceği 
ile ilgili planlı hareket edebilmesine imkan 
tanıyacağı, kıdem tazminatına ilişkin 
işçiye yapılacak ödemenin önceden 
hesaplanabilir olacağı ve zamana yayılan 
bir sistem ile ödenebileceği görüşü ile 
savunulmaktadır. Ancak bu söylemler kuru 
bir laf kalabalığından öte hiçbir dayanağı 
ve mantığı olmayan ifadelerdir. Bugün 
işlemekte olan kıdem tazminatı sisteminde 
aylık olarak ücreti hesaplanan her işçinin 
ne kadar kıdem tazminatı alacağı da zaten 
hesaplanmaktadır. Diğer taraftan kıdem 
tazminatının ne zaman alınacağı bir sürpriz 
değildir; bellidir. Sürpriz olacak olan kıdem 
tazminatı fonu ile kıdem tazminatını 
talep etme hakkı doğuran diğer koşulların 
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mevzuata girmesiyle gerçekleşecektir. Mevcut haliyle 
kıdem tazminatı sisteminde emeklilik, askerlik, doğum 
gibi nedenlerle kıdem tazminatı talep edilmesi işverenin 
bu durumları önceden öngörebilmesi ve gerekli bütçe 
ayırabilmesi açısından gayet yeterli süreler sunmaktadır. 
Diğer kıdem tazminatı hak etme koşulları ise işverenin 
haksız fesih hallerinde, bir diğer deyişle haksız eylemlerine 
karşı bir yaptırım olduğundan planlı olmasının beklenmesi 
de hakkaniyetli değildir. Sözün özü, kişinin her bir çalışma 
yılına karşılık hak ettiği bir aylık ücreti tutarındaki kıdem 
tazminatını işverenin bir hesapta ihtimalleri öngörüp 
tutmamasını, fon sistemini kumbara hesabı gibi gösterip 
bizi buna zorlamadan biz bunu gerçekleştiremeyeceğiz 
şeklinde savunması da gerçekçi değildir. Uzun vadede 
işverenin bir kaçış yolu olarak gördüğü, toptan ödeme 
yapmaktan kurtulacağım bakış açısı ile yaklaştığı bu 
sistem, mevcut hali ile 30 gün üzerinden hesaplanan 
bir fon sisteminde işverenin hiçte hoşuna gitmeyecek, 
yıllardır kıdem tazminatına ilişkin hiçbir birikimi 
bulunmayan işvereni düzenli ve ani bir biçimde maliyet 
altında bırakacaktır. 

Bugün mevcut sistemde 15 yıl çalıştıktan sonra zorluk 
çekilmeden alınabilen kıdem tazminatı, fon sisteminde ev 
almak gibi çeşitli koşullara bağlanarak çekici gösterilmeye 
çalışılsa  da   ayrıntı da     gizli  olan  niyetlerle  zorlaştırılmaktadır. 
Şuan taslak üzerinden basına sızan ve edindiğimiz bilgiler 
doğrultusunda yorumlarda bulunduğumuz ve daha 
genel hatları ile daha büyük sorunları berberinde getiren 
fon sisteminin bu gibi detayları ise sağlıklı işletilemeyen 
kıdem tazminatı sistemini işveren değil işçi açısından 
zorlaştırmak ve işverene kolaylıklar sağlamaktan öte 
değildir.

KIDEM 
TAZMİNATININ
FONA DEVREDİLMESİ

www.tarimis.org.tr
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Kıdem tazminatının fona devredildiğinde, 
toplu bir ödeme yapmak zorunda 
kalmayacak olan işverenin işten çıkarmaları 
çok daha rahat yapacak olması ise fon 
sisteminin en büyük sosyal tehlikelerinden 
biridir. Tüm işçilerin günü birlik gibi çalıştığı 
işyerine bağımlılığının olmayacak olması 
kalifiye işçiler için rahatça ve daha iyi 
koşullarda bir iş bulduğunda endişesiz 
biçimde iş değiştirmesi bakımından 
bir avantaj teşkil ederken, işverenin 
kıdemli çalışana sahip olması ihtimalini 
de düşürecektir. Diğer taraftan işveren, 
ülkemizde yaygın olduğu hali ile, nitelikli 
ve kaliteli ürün veya hizmetten öte sürüm 
mantığı ile çalışma yaptığında kalifiye 
işçiye ihtiyaç duymayacak, işçi üzerinde 
baskısını arttıracak, mobbing uygulamaları 
ile kişiyi istifaya zorlayabilecek bu 
durum karşısında da işçi direnmek için 
bir neden bulmayacağından bazı işlere 
ilişkin giriş çıkışlarda yüksek düzeyde bir 
sirkülasyon olacaktır. Öte yandan baskı 
altında kalan her işçi örgütlenerek hakkını 
koruyamayacak, zira sendikalaşma yüksek 
işçi sirkülasyonu olan çalışma ortamlarında 
verimli işleyemeyecek, işveren baskısının 
sendikalar üzerindeki etkisi artacaktır.

Bu noktada fon tartışmaları ile eş zamanlı 
ortaya çıkan kiralık işçilik müessesini yani 
özel istihdam bürolarının faaliyet geçmesine 
de zamanlama açısından dikkat çekmek 
isterim.

Kıdem tazminatı fonunun sonuna dek 
karşısında olduğumuzu, işçinin yalnızca 30 
günlük kıdem tazminatı tutarından değil, 
mevcut sistemde kazandığı hiçbir haktan 
geri adım atmayacağımızı, bu amaçla da 
fonun tehlikesini her fırsatta ifade edip 
karşısında duracağımızı bilgilerinize sunar. 
Sağlıklı, güvenceli bir çalışma yaşamı dilerim.

Genel Mali Sekreter
İbrahim ÖZKESKİN
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Değerli dostlarımız,

1961 yılında kurulan ve 55 yıldır tarım işçisinin her 
türlü hak ve çıkarlarını korumak amacıyla faaliyet 
gösteren Sendikamız, kuşkusuz bu amaç ve çıkarlar 
uğrunda tarım emekçisine çok şey katmıştır. Değerli 
büyüklerimiz 55 yıl boyunca bu uğurda, zaman zaman 
hatalara düşseler de büyük işler başarmış, büyük bir 
emek sarf etmiş ve tarım işçisine büyük kazanımlar 
getirmiştir. En önemlisi ise bu sendika iyi günüde  
de kötü gününde de hep tarım işçisi tarafından 
desteklenmiş,  sahiplenilmiş ve bugünlere gelmiştir.

3-4 Şubat 2015 tarihinde yapılan 19. Olağan Genel Kurul 
seçimi sonucunda, bugünkü Genel Başkanlık, Genel 
Sekreterlik ve Genel Mali Sekreterlik makamlarına, 
yani Tarım-İş Sendikasını geleceğe taşıma görevine, 
bizler layık görüldük. Bizler, sizlerin şuan bulundukları 
pozisyonlardan geldik. Yaşadığınız sıkıntıları yaşayarak, 
çektiğiniz acıları, yetersiz maaşları, okuyacak 
çocuklarımızı ve onların ihtiyaçlarını, ay sonlarını 
getirememenin ne demek olduğunu bir bir tecrübe 
ederek geldik bugünlere. 

Bugün sendikamızın hem ulusal hem de uluslararası 
arenada bulunduğu mevkii, edindiği itibarda en 
büyük rol, siz gerçek emek sahiplerinindir. Sizlerin 
seçtiği biz yönetim  kuruluna  düşen  en büyük 
görev, var gücümüzle sizlerin dertlerine deva olmak, 
bulunduğunuz mevkiiler de daha iyi şartlar altında 
çalışmanızı sağlamak ve hak ettiğinizi maddi manevi 
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edinimleri arttırmaktır. Çok şükür ki göreve geldiğimiz 
günden beri de bu yolda verdiğimiz çaba ortadadır.

Değişim süreç isteyen, zaman isteyen bir olgudur. 
Bizler de göreve geldikten sonra emekliliğini çoktan 
doldurmuş, modern çağa ve teknolojiye ayak 
uydurmakta geride kalmış, yıllarca bu sendikaya 
hizmet etmiş arkadaşlarımız ile yollarımızı ayırarak 
kadromuzda gençleştirme ve güçlendirme yoluna 
gittik. Bu hamlemiz sendikamıza maddi olarak ta, 
gelecek açısından da gerekli bir adımdı. Kaldı ki zaman 
bu adımın ne kadar doğru olduğunu göstermiş ve 
göstermektedir.

Şunu kimse unutmasın ki, Tarım-İş Sendikası kimsenin 
babasının malı değildir ve hiçbir şey sendikamızın 
mevcudiyeti ve buraya bel bağlamış binlerce insanın 
ümitlerinden, hak ve çıkarlarından önemli değildir. 
Bizler sizlerin bir kuruşunun hesabını bu dünyada 
size, öbür dünyada Yüce Yaradan Allah’a vermek 
zorundayız. Bugüne kadar verdik, bundan sonra da 
alnımız açık, yüzümüz pak inşallah vereceğiz. 

Tüm bu değişim süreci içerisinde bugünlere 
geldiğimizde, sendikamız adına attığımız her kararlı 
adım kendilerine muhalif diyen ve her hareketimizde 
aleyhte çığırtkanlık yapan bazı kesimlerin istediği gibi 
olmamıştır ve olmayacaktır. Tarım işçisinin maddi ve 
manevi desteğiyle güçlenen, yükselen ve büyüyen 
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sendikamız adına attığımız adımlar kimi 
çevrelerin işine gelmemiş, tehdit ve şantajlarla 
aldığımız yoldan geri dönmemiz beklenmiştir. 

Bizler inandığımız yolda dimdik ilerlerken, 
tarım işçisinin yuvası olan, dahası Allah’ın 
selamıyla gelene sırt çevirmeyen sendikamız 
genel merkezi, kişisel menfaatleri zarar gören 
kişilerin her daim hedefinde olmuştur. Ne yazık 
ki, 23 Ağustos 2016 Salı Günü sendikamız silahlı 
bir saldırıya uğramıştır. Bu saldırı neticesinde 
Genel Sekreterimiz Receb Kocapiçak, Genel 
Mali Sekreterimiz İbrahim Özkeskin yaralanmış, 
personelimiz Kürşat Yaşar hayati tehlike 
atlatmışlardır. Çok şükür ki, devletimizin alanında 
uzman doktorlarının kritik müdahaleleri sonucu 
yaralılarımız hızla iyileşme göstermiş, tedavileri 
halen devam etmektedir. 

Söz konusu hain saldırı üzerine fazlaca yorum 
yapacak bir durum yoktur. Failler belli, niyetler 
ortadadır. Önemli olan en doğru tepkinin anında 
verilen tepki olmasıdır. İster muhalif olsun, ister 
gizli hesap ve şahsi çıkarlar peşinde koşan dost 
görünümlü hainler olsun; şunu asla unutmasınlar 
ki: BİZLER TARIM-İŞ SENDİKASI YÖNETİCİLERİ 
OLARAK, EMANET ALDIĞIMIZ BU BAYRAĞI 
İŞÇİ KARDEŞİMİZİN HAK VE ÇIKARLARINI 
HER GEÇEN GÜN DAHA İLERİYE GÖTÜRMEK 
İÇİN KULLANACAĞIZ. BU YOLDA KARŞIMIZA 
ÇIKACAK HİÇBİR ENGEL BİZİ YILDIRAMAZ. BİZİM 
EN BÜYÜK GÜCÜMÜZÜN SİZDEN GELDİĞİNİ 
GÖRMEYENLER, BÜYÜK GAFLET İÇİNDEDİRLER! 
BU DAVA BİZİM KUTLU DAVAMIZDIR! Bunu 
herkes böyle bilsin. Bizleri yıldıramayacaklar, 
korkutamayacaklar!
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Bu zor günlerimizde bizleri yalnız bırakmayan, 
manevi desteğini bizlerden esirgemeyen başta 
bağlı olduğumuz Türk-İş Konfederasyonu 
Genel Başkanı  Ergün Atalay ve yönetimine, 
konfederasyonumuza bağlı sendika başkanları 
ve yöneticilerine, işçi hareketine katkı sağlamak 
adına ortak mücadele verdiğimiz diğer sendika 
ve konfederasyonlara; en çokta siz değerli 
üyelerimize canı gönülden bir kez daha teşekkür 
ederiz. Biz biriz, iriyiz ve hep birlikte diriyiz. Bizler 
Tarım-İş Sendikası neferleriyiz. Her geçen gün 

daha da büyüyen güçlenen sendikamız için varız, 
var olmaya da devam edeceğiz. Allah çıktığımız 
bu yolda hiçbirimizi utandırmasın.

Saygılarımızla

Tarım-İş Sendikası     
  Yönetim Kurulu     
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Tarım-iş sendikası Genel Başkanı İlhami Polat, Genel 
Sekreteri Receb Kocapiçak, Genel Mali Sekreteri İbrahim 
Özkeskin Tarım Bakanı Sayın Faruk Çelik’i makamında 
ziyaret ettiler. Gündem ve sektör ile ilgili güncel sorunlar 
ve çözümlerine dair değerlendirmelerde bulunan 
yönetim kurulumuz, yoğun programı arasında emekçi 
kardeşlerimizin sorunlarına vakit ayırdığı için Bakanımıza 
teşekkür ettiler.

TARIM-İŞ SENDİKASI 
YÖNETİMİNDEN T.C. GIDA TARIM VE 
HAYVANCILIK BAKANI 
FARUK ÇELİK’E ZİYARET

HABER

www.tarimis.org.tr

24



Tarım-iş sendikası Genel Başkanı İlhami Polat, Genel 
Sekreteri Receb Kocapiçak, Genel Mali Sekreteri İbrahim 
Özkeskin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı 
Sayın Dr. Nusret Yazıcı’yı makamında ziyaret ederek 
güncel sorunlar ve çözümlerine dair değerlendirmelerde 
bulundular. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Genel 
Müdürü Nizamettin Ekinci’nin de yer aldığı söyleşide 
emekçi kardeşlerimizin sıkıntılarına göstermiş oldukları 
ilgi ve anlayıştan dolayı kendilerine teşekkür ederiz. 

TARIM-İŞ SENDİKASI YÖNETİMİNDEN 
T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK 
BAKANLIGI MÜSTEŞARI 
DR. NUSRET YAZICI’YA ZİYARET
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EKONOM
İ

“T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı 16. 
Dönem Toplu İş Sözleşmesinin 2. Yıl 2. Altı Ayında uygulanacak ücret ve 
sosyal yardım miktarları belli oldu. Tablolar aşağıdadır:”
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Tarım-İş Sendikası Genel Sekreteri Receb Kocapiçak’ın 
katıldığı mevsimlik işçilerin kadro durumuyla ilgili 
ilk toplantı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder 
başkanlığında 15 Nisan 2016 tarihinde Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığında yapıldı. İlgili STK ve uzmanların yer 
aldığı toplantıda genel talepler  tartışılıp çözüm yolları 
konuşulmuştur.  Başarılı geçen ilk toplantı, devamı ileriki 
bir tarihte yapılması üzere karara bağlanarak sona erdi. 

Tarım-İş Sendikası   olarak ülkemizin en büyük sorun- 
larından biri olan mevsimlik işçiler sorununu, giderilene 
kadar gerekirse kapı kapı dolaşıp, her platformda dile 
getirerek, yakından takip etmeye devam edeceğimizi 
bilmenizi isteriz.

MEVSİMLİK İŞÇİLER İLE 
İLGİLİ İLK TOPLANTI 
ÇALIŞMA BAKANLIĞINDA 
YAPILDI

HABER

www.tarimis.org.tr
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1981 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri, Tekfen Holding 
A.Ş. ve 3 gerçek kişi ortaklığı ile İstanbul’da kurulan 
daha sonra diğer ortakların hisselerinin Tarım Kredi 
Kooperatiflerine devri yapılarak sermayesinin tamamı 
Tarım Kredi Kooperatiflerine ait bir A.Ş. haline gelmiş, 
TAREKS ile Tarım-İş Sendikası arasında 1.1.2016-31.12.2018 
yılları arasını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. 

Sözleşmeden sonra TAREKS’in Yozgat’ta bulunan 
işletmesinde işçilerle buluşan Genel Sekreterimiz Receb 
Kocapiçak ve Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Kazım Gakçı, 
yeni sözleşmeyle ilgili işçi kardeşlerimizi bilgilendirmiştir. 
Soru – cevap şeklinde, merakların giderildiği ve keyifli 
sohbet havasında geçen toplantıya katılan emekçi 
kardeşlerimize gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz.

Sözleşmenin bütün işçi kardeşlerimize hayırlı olmasını 
temenni ederiz. 

TAREKS HAYVANCILIK A.Ş. 
İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 
İMZALANDI
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Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat, Genel 
Sekreteri Receb Kocapiçak ve uzmanlarımız geçen sene 
ilki düzenlenen ve bu sene aynı formatta devam eden 
EMEĞİN HUKUKU KURULTAYI-2’ye 27 Mayıs 2016 tarihinde 
Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür 
Merkezinde katıldı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu  
ve diğer konfederasyon başkanları, diğer sendika 
başkanları, avukatlar ve uzmanların katıldığı kurultayda 
çalışanların güncel sorunları ve hukuki durumları, iş 
hayatındaki yenilikler hakkında bilgilendirme yapılarak 
tamamlandı. Özellikle Taşeron İşçilik, Kıdem Tazminatının 
Fona devredilmesi gibi iş hayatının güncel sorunlarının ön 
plana çıktığı konuşmalarda, terörün her türlüsü lanetle 
anılarak, Avrupa ülkelerinin ve medyasının teröre verdiği 
destek şiddetle kınandı. Kurultay’ın 2. Oturumu işlenen 
“Sosyal Güvenlik hukuku”, “Part-Time’a geçiş ve yarım 
çalışma ödeneği”, “Sosyal Güvenlik hukukunda hizmet 
tespit davaları”, “İş kazalarında SGK’nın rücu davaları”, “İş 
hukukunda zorunlu arabuluculuk”,”SGK’da farklı emekli 
aylıklarının hesap yöntemleri” konu başlıklarıyla sona erdi.

EMEĞİN HUKUKU 
KURULTAYI-2 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HABER
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İşveren ile bir iş sözleşmesine 
dayanarak çalıştırılan işçinin 
çalışma şartları ve çalışma ortamına 
ilişkin hak ve sorumlulukların 
düzenlendiği 22 Mayıs 2003 tarih 
ve 4857 sayılı İş Kanunu, işçilerin 
yıllık ücretli izin kullanımını da 
düzenlemektedir. İş Kanunu’nun 
53’ncü maddesi ile 60’ıncı maddeleri 
arasında düzenlenen ve uygulaması 
yönetmeliklerle belirlenen yıllık 
ücretli izin sürelerinde Nisan 
ayından yapılan düzenleme ile 
değişikliğe gidilmiştir.

14/4/2016 tarihinde kabul edilen ve 
26 Nisan 2016 tarih ve 29695 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 6704 sayılı Kanun‘un 
16’ncı maddesi ile İş Kanunu’nun 
56’ncı maddesinin üçüncü fıkrası şu 
şekilde değiştirilmiştir:

“Ancak, 53 üncü maddede 
öngörülen izin süreleri, tarafların 
anlaşması ile bir bölümü on 
günden aşağı olmamak üzere 
bölümler hâlinde kullanılabilir.”

Bu hükme göre İş Kanunu’nun 
53’ncü maddesinde yer alan 
ve Toplu İş Sözleşmeleri ile 
arttırılabilen, işçilere verilecek yıllık 
ücretli izin süreleri işçi ve işverenin 
anlaşması ile bir bölümü 10 günden 
az olmamak üzere bölümler halinde 
kullandırılabilir. Bu değişiklikten 
önceki düzenlemede yıllık ücretli 

izinlerin yine 10 günden az olmamak 
üzere ancak en fazla 3 kısım halinde 
kullanılabilmesine hükmediliyordu. 
Yani işçiler 10 günden az olmayacak 
biçimde en fazla 3 parça halinde 
yıllık ücretli izin kullanabiliyordu. 

Söz konusu yeni düzenleme ile işçi 
hak ettiği yıllık ücretli izin süresini 
dilediği gibi parçalara bölebilecek, 
isterse 1 günlük yıllık ücretli izin 
de kullanabilecektir. Yıllık ücretli 
izin sürelerine ilişkin tek kısıtlama, 
işçinin hak ettiği yıllık ücretli izin 
süresinin bir kısmını 10 günden az 
olmamak üzere kullanmak zorunda 
olmasıdır. Örnek olarak, işçi 10 
gün yıllık ücretli izin kullanmışsa 
geri kalan kısmını istediği kadar 
parçaya bölebilecek, 1 günlük izin 
dahi kullanabilecektir. Bu durumun 
tam tersi de mümkündür, yani kişi 
1’er gün yani 10 günden az sürelerle 
izin kullanmışsa, yıllık ücretli izninin 
bir kısmını 10 günden az süre ile 
kullanamayacağı için, 10 gün kalan 
iznini tek parça halinde kullanmak 
zorunda olacaktır.

Tüm üyelerimizin bilgilerine sunar, 
sağlıklı ve başarılı bir çalışma hayatı 
dileriz.

T.İ.S. Uzman Yardımcısı
Ramazan Gürbüz

Yıllık Ücretli 
İzin Sürelerinin 
Bölünmesi

GÜNDEM
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Sendikalar günümüzde toplumların çalışma hayatına şekil 
veren ve geleceğini etkileyen önemli güçlerdir. Birçok gelişmiş 
ülkede sendikal olarak örgütlü çalışan sayısı nüfusun büyük 
yüzdesini kapsamaktadır. Bütün gelişmiş ülkelerde bu duruma 
rastlanmadığı gibi gelişmeye çalışan ülkelerde de sendikalı işçi 
sayısı yüksek olabilmektedir. Yani sendikaların örgütlenme 
hareketleri ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.

Bu durum, bize farklı örgütlenme modelleri sunar. Bu modellerin 
farklılaşması; ülkelerin çalışma hayatındaki farklılıklar, siyasal, 
toplumsal ve kültürel yapılarından kaynaklanmaktadır. 
Bunun yanında sendikanın yönetimsel farklılıkları da sendikal 
örgütlenme de değişiklik getirmektedir. Çünkü bazı sendikalar 
merkezi, bazı sendikalar daha esnek yönetimsel modellerle 
yürütülmektedir.

Sendikaların değişik örgütlenme modelleri vardır, bu bağlamda 
en fazla görülen örgütlenme işyeri ve işkolu sendikacılığı 
biçimindedir.

İşyeri sendikacılığı; Belirli bir işyerinde çalışan işçiler tarafından 
kurulan ve faaliyeti o iş yeriyle sınırlı sendikacılıktır. Bu sendikal 
hareket gelişmiş ülkelerde çok fazla görülmemektedir. Böyle 
bir sendikal hareketin sadece tek bir işyeriyle sınırlı kalması, 
sendikadan beklentileri tam anlamıyla karşılayamamaktadır. 
Çünkü işyeri içinde güçsüz, bölünmeler ve fikir ayrılıkları sonucu 
dağılmalara yol açabileceği sebebiyle tercih edilmez. Birden 
fazla işçi grubunun aynı iş yerinde, işyeri sendikacılığı adına 
örgütlenmeye çalışması da rekabet sebebiyle işçi çıkarlarını üst 
düzeyde koruyamamaları demektir.

İşyeri sendikacılığı genelde az sayıda işçisi bulunan ve işveren 
tarafından kontrol altına kolayca alınabilen bir yapıdadır. Bu 
model sarı sendikacılığa zemin hazırlayabilir. Bu olumsuzluğa 
rağmen küçük işletmelerde, işverenle birebir pazarlık için ve 

İŞYERİ VE İŞKOLU 
SENDİKACILIĞI İLE 
ÖRGÜTLENME
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iki tarafında iş yeri koşullarını iyi bilmesinden 
kaynaklı birbirine uyumu gibi faktörler sayesinde 
zaman zaman tercih edilen bir harekettir. 

Fakat Türkiye’de 2821 sayılı sendikalar kanunu-
nun 1983 yılında uygulanmaya başlamasıyla iş 
yeri düzeyinde sendika kurulması engellenmiştir. 
Burada devlet; işyeri sendikalarının güçsüz 
olmalarından ve birbirleriyle rekabet nedeniyle 
bölünüp yok olmalarını engellemek adına işyeri 
düzeyindeki farklı farklı sendikaları birlikte 
hareket ettirerek sendika sayısını azaltmış ve 
daha büyük daha güçlü sendikaların kurulmasını 
sağlamıştır.

İşkolu sendikacılığı; Bir endüstri-işkolunda 
çalışanların tümünü meslek ayrımı yapmaksızın 
örgütlemeyi amaçlayan modeldir. Aynı 
işkolundaki farklı iş yerlerinde benzer çalışma 
koşullarını yaratmak ve ortak çıkarları korumak 
adına güçlü bir sendikacılığa erişmek için yapılan 
bir harekettir. Örneğin Almanya’da her işkolunda 
güçlü bir işkolu sendikası bulunmaktadır. 

1980 yılında Türkiye’de binlerce sendika vardı. 
Yukarıda belirtilen 1983 yılında çıkartılan 2821 
sayılı sendikalar yasası; sendikaların “işkolu 
esasına göre Türkiye çapında faaliyette 
bulunmak amacı ile kurulmasına” izin vermiştir. 
Ayrıca işyeri, işletme ve meslek esasına dayalı 
sendika kurulmasını yasaklayıp bu bağlamda 
işkollarını tüzükle 28 işkolu olarak belirlemiştir. 
Türkiye’deki sendika sayısı 1980 sonrası önemli 
oranda azalmıştır. İşyeri yada işletmede çalışan 
işçilerin yarıdan fazlasını temsil koşuluna ek, 
öncelikle o işkolunda çalışan işçilerin %10’nunu 
temsil etmesi koşulu sendikaların azalışında 
etkili olmuştur.

Sendikaların, zayıflayan sendikal örgütlülüğü 
tersine çevirebilmek için arayışları, özellikle 90’lı 
yıllarda sendikaların bir araya gelerek sendikal 
birleşmeler yaşadıkları ve yeni yapılanmalar 
oluşturdukları, sendikaların bilinirliğini artırmayı 
ve yeni üye kazanmayı amaçlayan kampanyalar 
düzenledikleri, örgütlenme akademileri 

kurdukları yıllar olmuştur. Günümüzde 
Türkiye’de sendikaların, örgütlenmeye dönük 
hareketleriyle beraber farklı örgütlenme 
arayışları da devam etmektedir.

Sendikalar, üyelerinin enerjisini sendikal 
örgütlenmeye seferber etmeyi amaçlayarak 
örgütlenmeyi büyütecek ve güçlendirecek 
sendikalıların yaratmanın yanında sendika 
içi demokrasinin gelişmesine de katkı 
sağlamaktadır. Sendikalar, üyeleriyle 
ilişkilerini geliştirmek, üyelerinin sendikal 
faaliyetlere katılımlarını ve sendikal bilinçlerini 
artırmak amacıyla eğitim faaliyetlerinde 
bulunmakta, çeşitli sendikal yayınlardan 
yararlanmakta ve üyelerini kapsayan farklı 
etkinlikler organize etmektedir. Genel olarak 
sendikalar, üyeleri tarafından seçilmiş 
yöneticileri, işyeri temsilcilerini ve üyelerini 
kapsayan, dönem dönem uluslararası 
federasyonlarla ortaklaşa yürütülen eğitim 
faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Bununla 
birlikte sendikaların içyapısını güçlendirmek 
ve örgütlenme eğilimini destekleyecek üyeler 
yaratmayı amaçlayarak gerçekleştirdiği 
eğitimler, örgütlenmeye dair politikalarını da 
göstermesi açısından önemlidir.

Sendikaların toplu sözleşmedeki yaptırımı 
sendikanın o işkolunda örgütlenme gücü ile 
bağlantılıdır. Aynı işkolunda farklı işyeri veya 
işletmelerdeki toplu iş sözleşmeleri karşılaştırılıp 
duruma göre sendikadan gerçek anlamda 
yararlanılmaktadır. Yani işkolundaki örgütlenme 
sendikanın toplu sözleşme masasındaki 
gücünü arttırmaktadır. Görüldüğü üzere her iki 
sendikacılıkta da toplu hareket etmek önemlidir. 
Daha kaliteli bir iş yaşamının anahtarı; birlik 
olmak, birlikte hareket etmektir. 

Saygılarımla.

Örgütlenme Uzmanı
Eren YAVAŞ
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HUKUK

İnsanlık tarihi kadar eski bir hukuki metot olan, günümüzde pek 
sık olarak kullanılmayan fakat mahkemelerin dosya yükünün 
bir hayli artması sonucunda artık tekrar aktif olarak devreye 
sokulmak istenen ve iş davaları için dava şartı olarak düşünülen 
arabuluculuk konusunda siz sevgili üyelerimizi soru cevap 
şeklinde bilgilendirmek istiyoruz.     

1- Arabuluculuk nedir?

Arabuluculuk, belirli sistematik teknikler uygulayarak, 
görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir 
araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle 
çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında 
iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi 
almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve 
ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

2- 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 
uygulama alanına hangi uyuşmazlıklar girmektedir?

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 
yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak 
tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş 
veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının 
çözümlenmesinde uygulanır. 
Aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar genel olarak kapsama 
girmesine rağmen aile içi şiddet iddiasını içeren uyuşmazlıklar 
arabuluculuğa elverişli değildir.

3- Kapsama giren uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurmak 
zorunlu mudur?

Kanunun kapsamındaki herhangi bir uyuşmazlığın 
tarafları arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, 
sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda 

10 Soruda Uyuşmazliklarin 
Çözümünde Yeni Dönem: 
“Arabuluculuk”
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serbesttirler. Taraflar, gerek arabulucuya 
başvururken gerekse tüm süreç boyunca eşit 
haklara sahiptirler.

4- Arabulucuyu kim seçer ve arabulucuya 
başvuru usulü nasıldır?

Başkaca bir usul kararlaştırılmadıkça arabulucu 
veya arabulucular taraflarca seçilir.
Taraflar dava açılmadan önce veya davanın 
görülmesi sırasında arabulucuya başvurma 
konusunda anlaşabilirler. Mahkeme de tarafları 
arabulucuya başvurmak konusunda aydınlatıp, 
teşvik edebilir. Aksi kararlaştırılmadıkça 
taraflardan birinin arabulucuya başvuru teklifine 
otuz gün içinde olumlu cevap verilmez ise bu 
teklif reddedilmiş sayılır.

5- Arabuluculuk faaliyetinin yürütülme şekli 
nasıldır?

Arabulucu, seçildikten sonra tarafları en kısa 
sürede ilk toplantıya davet eder. Taraflar, 
emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak 
kaydıyla arabuluculuk usulünü serbestçe 
kararlaştırabilirler.

Taraflarca kararlaştırılmamışsa arabulucu; 
uyuşmazlığın niteliğini, tarafların isteklerini ve 
uyuşmazlığın hızlı bir şekilde çözümlenmesi 
için gereken usul ve esasları göz önüne alarak 
arabuluculuk faaliyetini yürütür. Niteliği gereği 
yargısal bir yetkinin kullanımı olarak sadece 
hâkim tarafından yapılabilecek işlemler 
arabulucu tarafından yapılamaz.

Dava açıldıktan sonra tarafların birlikte 
arabulucuya başvuracaklarını beyan etmeleri 
hâlinde yargılama, mahkemece üç ayı 
geçmemek üzere ertelenir. Bu süre, tarafların 
birlikte başvurusu üzerine üç aya kadar 
uzatılabilir. Taraflar arabuluculuk müzakerelerine 
bizzat veya vekilleri aracılığıyla katılabilirler.

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça arabulucu, 
arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde kendisine 
sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi 

ve belgeler ile diğer kayıtları gizli tutmakla 
yükümlüdür. Aksi kararlaştırılmadıkça taraflar 
da bu konudaki gizliliğe uymak zorundadırlar.

6- Arabuluculuk sürecinin başlaması ve 
sürelere etkisi nasıldır?

Arabuluculuk süreci, dava açılmadan önce 
arabulucuya başvuru hâlinde, tarafların ilk 
toplantıya davet edilmeleri ve taraflarla 
arabulucu arasında sürecin devam ettirilmesi 
konusunda anlaşmaya varılıp bu durumun bir 
tutanakla belgelendirildiği tarihten itibaren 
işlemeye başlar. Dava açılmasından sonra 
arabulucuya başvuru hâlinde ise bu süreç, 
mahkemenin tarafları arabuluculuğa davetinin 
taraflarca kabul edilmesi veya tarafların 
arabulucuya başvurma konusunda anlaşmaya 
vardıklarını duruşma dışında mahkemeye 
yazılı olarak beyan ettikleri ya da duruşmada 
bu beyanlarının tutanağa geçirildiği tarihten 
itibaren işlemeye başlar.

Arabuluculuk sürecinin başlamasından sona 
ermesine kadar geçirilen süre, zamanaşımı 
ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında 
dikkate alınmaz.

7- Arabuluculuk faaliyeti hangi hallerde sona 
erer?

Aşağıda belirtilen hâllerde arabuluculuk faaliyeti 
sona erer:

a. Tarafların anlaşmaya varması.
b. Taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk 

için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz 
olduğunun arabulucu tarafından tespit 
edilmesi.

c. Taraflardan birinin karşı tarafa veya 
arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden 
çekildiğini bildirmesi.

d. Tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini 
sona erdirmesi.

e. Uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli 
olmadığının veya 4/12/2004 tarihli ve 5271 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince 
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uzlaşma kapsamına girmeyen bir suçla ilgili olduğunun 
tespit edilmesi.

8- Arabuluculuk faaliyeti sonucunda nasıl bir işlem yapılır?

Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaştıkları, 
anlaşamadıkları veya arabuluculuk faaliyetinin nasıl 
sonuçlandığı bir tutanak ile belgelendirilir. Arabulucu tarafından 
düzenlenecek bu belge, arabulucu, taraflar veya vekillerince 
imzalanır. Belge taraflar veya vekillerince imzalanmazsa, sebebi 
belirtilmek suretiyle sadece arabulucu tarafından imzalanır.

Arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen tutanağa, faaliyetin 
sonuçlanması dışında hangi hususların yazılacağına taraflar 
karar verir. Arabulucu, bu tutanak ve sonuçları konusunda 
taraflara gerekli açıklamaları yapar.

Arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi hâlinde, arabulucu, bu 
faaliyete ilişkin kendisine yapılan bildirimi, tevdi edilen ve elinde 
bulunan belgeleri, tutulan tutanağı beş yıl süre ile saklamak 
zorundadır. Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti sonunda 
düzenlediği son tutanağın bir örneğini arabuluculuk faaliyetinin 
sona ermesinden itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığı Hukuk 
İşleri Genel Müdürlüğüne gönderir.

9- Arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde tarafların 
anlaşmasının sonuçları nelerdir?

Arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşmanın kapsamı 
taraflarca belirlenir; anlaşma belgesi düzenlenmesi hâlinde bu 
belge taraflar ve arabulucu tarafından imzalanır.

Taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya 
varırlarsa, bu anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh 
verilmesini talep edebilirler. Dava açılmadan önce arabuluculuğa 

10 Soruda Uyuşmazliklarin 
Çözümünde Yeni Dönem: 
“Arabuluculuk”
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başvurulmuşsa, anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh 
verilmesi, asıl uyuşmazlık hakkındaki görev ve yetki kurallarına 
göre belirlenecek olan mahkemeden talep edilebilir. Davanın 
görülmesi sırasında arabuluculuğa başvurulması durumunda 
ise anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, davanın 
görüldüğü mahkemeden talep edilebilir. Bu şerhi içeren 
anlaşma, ilam niteliğinde belge sayılır.

İcra edilebilirlik şerhinin verilmesi, çekişmesiz yargı işidir ve 
buna ilişkin inceleme dosya üzerinden de yapılabilir. Ancak 
arabuluculuğa elverişli olan aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda 
inceleme duruşmalı olarak yapılır. Bu incelemenin kapsamı 
anlaşmanın içeriğinin arabuluculuğa ve cebri icraya elverişli 
olup olmadığı hususlarıyla sınırlıdır. Anlaşma belgesine 
icra edilebilirlik şerhi verilmesi için mahkemeye yapılacak 
olan başvuru ile bunun üzerine verilecek kararlara karşı ilgili 
tarafından istinaf yoluna gidilmesi hâlinde, maktu harç alınır. 
Taraflar anlaşma belgesini icra edilebilirlik şerhi verdirmeden 
başka bir resmî işlemde kullanmak isterlerse, damga vergisi de 
maktu olarak alınır.

10- Arabuluculuk ücreti nasıl tespit edilir ve söz konusu ücreti 
kim öder?

Arabulucu yapmış olduğu faaliyet karşılığı ücret ve masrafları 
isteme hakkına sahiptir. Arabulucu, ücret ve masraflar için 
avans da talep edebilir. Aksi kararlaştırılmadıkça arabulucunun 
ücreti, faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan 
Arabulucu Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenir ve ücret ile 
masraf taraflarca eşit olarak karşılanır.

Arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler 
için aracılık yapma veya belirli kişileri tavsiye etmenin karşılığı 
olarak ücret alamaz. Bu yasağa aykırı işlemler batıldır. 

Av. Altay BOZTEPE
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DIŞ İLİŞKİLER

Değerli üyeler,

Sizlere bu yazımda Haziran ayında Cenevre’de düzenlenen 
105. Uluslararası Çalışma Konferansında ülkemiz adına 
yapılan konuşmalardan ve konunun öneminden bahsederek 
başlayacağım. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanımız Süleyman Soylu, Türk-İş Konfederasyonu Genel 
Başkanı Ergün Atalay gibi önemli isimler katılmıştır. Toplantının 
en önemli konularından bazıları mültecilerin durumu, daimi 
işçilik ve kıdem tazminatıyla ilgili hususlardı. 

Sayın Bakanımız Süleyman Soylu Bey konuşmasında 
mülteci konusuna ağırlık vererek, Türkiye’nin 3 milyona yakın 
mülteciye ev sahipliği yaptığını, bu durumun ülkemiz için 
yarattığı zorluklara vurgu yaparak ne uluslararası kuruluşların 
nede Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye destek olmadığını belirtti. 
Konuşmasından işçi ve iş verene yakınlığı açıkça belli olan 
Bakanımız Süleyman Soylu Bey, sosyal diyalogun önemini 
ortaya çıkaran mesajlar vermeyi ihmal etmedi. 

Konferansta  söz alan Türk-İş Konfederasyonu Başkanı 
Ergün Atalay ise Bakanımızın mültecilerle ilgili yorumlarına 
katkıda bulunarak Batı ülkelerinin mülteci konusunda insan 
haklarından ve sağ duyudan yoksun hareket ettiğini, mülteci 
sorununun Türkiye ile vize pazarlığında kullanılmasının oldukça 
üzücü ve çirkin bir yaklaşım olduğunun altını çizdi.  Ergün 
Başkan konuşmasında ülkemizin son zamanlarda gündeme 
getirdiği kıdem tazminatının fona devredilmesi ve bireysel 
emeklilik sistemine otomatik katılım uygulamalarına da 
değindi. Temsil ettiği işçiler açısından Kıdem Tazminatının 
kırmızı çizgimiz olduğunu, bu hakkımızdan hiçbir şekilde taviz 
verilmeyeceğini ve hatta 30 gün üzerinden hesaplanan kıdem 
tazminatının pazarlık konusu dahi kabul etmediğimizi açıkça 
ifade etti. “Avusturya modeli” olarak ortaya atılan görüşleri ve 

DIŞ
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yapılacakları şimdiden reddettiğimizi net bir 
ifadeyle belirtti.   

Temsil ettiğimiz işçi sınıfını ve işçi hareketini 
geliştirmek, güçlendirmek adına üyesi 
olduğumuz dünya çapında ki önemli kuruluşlar, 
ne yazık ki ülkemizdeki gelişmeleri yanlış 
değerlendirmektedir. Bunun başlıca sebebi 
Avrupa Komisyonu adı verilen kurumun ülkemiz 
üzerindeki karanlık siyaseti ve sözde tarafsız 
Avrupa Medyasının ülkemiz gündemini yanlış 
ve belirli çıkarlar amacına hizmet edecek şekilde 
aksettirmesidir. Bu sebeptendir ki, dünyaya 
doğruları anlatabileceğimiz bu toplantılarda 
söylediğimiz her kelime, göstereceğimiz birlik 
ve beraberlik, ülkemiz için oldukça önem teşkil 
etmektedir.

15 Temmuz’da yaşanan Terör Kalkışmasının 
ardından Avrupa’nın bir çok ülkesindeki 
meslektaşlarımızdan mesajlar, telefonlar 
aldık. Bu mesajların ve telefonların bazıları 
oldukça samimi destek verirken, büyük bir 
kısmı da destek verir görünüp, göz altına 
alınmaları ve hükümetin izlediği politikaları 
eleştirir nitelikteydi. Tarım-İş Sendikası Yönetim 
kurulu bu duruma Türkiye’de birlik beraberliğin 
daha da perçinlendiğini, her türlü darbe ve 
terör girişiminin karşısında olduğumuzu, milli 
irademizin bütün dünyaya demokrasi dersi 
verdiğini vurgulayan bir cevap yayınladı. Göz 
altına alınmalarla ilgili olarak  FETÖ adı altında 
kurulan paralel devlet terör örgütü üyelerinin 
tutuklandığını ve bu insanların devletin en 
alt kademesinden en üst kademesine kadar 

bulundukları makamlara torpil, şantaj ve 
sınav sorularını çalarak yerleştirildiklerinden 
bahseden bir mektup gönderildi. 

Dış ilişkilerimiz ile ilgili  bir diğer önemli 
gelişmede Antalya’da düzenlenen Yönetici ve 
Temsilci Eğitim Seminerinde yaşandı. İlerleyen 
sayfalarda ki resimlerde de açıkça görüldüğü gibi 
Balkan ülkelerinden Sendika ve Konfederasyon 
başkanları eğitim seminerimize katılarak 
bizleri onurlandırdı. Tarım-İş sendikasının 
faaliyetlerinin bu denli gelişmiş olması ve en 
çokta birlik beraberliğimizden etkilendiklerini 
beyan eden katılımcılar, simultane çeviri 
ile seminer sürecinde işlenen konulardan 
oldukça faydalandıklarını ve kendilerine örnek 
uygulamalar çıkarttıklarını bildirdiler. Tarım-İş 
Sendikasının başarı dolu tarihinin kendilerine 
ışık tutacağını belirten meslektaşlarımızla daha 
kapsamlı toplantılar yapılıp bilgi ve tecrübe 
paylaşımı gerçekleştirildi. 

Tarım-İş Sendikası olarak temsil ettiğimiz 
emekçi kardeşlerimizin Türkiye’de ki sesi olduğu 
gibi uluslararası arenada da gurur kaynağı 
olmaya devam edeceğiz. Sizlerin en büyük 
örgütlü gücü olan sendikamız var oldukça, 
birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi herkes 
görecek, duyacak ve bilecektir.  

       
Dış İlişkiler Uzman Yardımcısı

Hüseyin Anapali 
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 1 Mayıs’ı Çanakkale 
Savaşları’nın 101. Yıldönümü nedeniyle bu yıl Çanakkale’de 
kutladı. Kutlamalara Konfederasyonumuza bağlı sendikalar-
dan binlerce işçi katıldı. Salı pazarında toplanan kalabalık 
miting alanına kortej düzenledi. Türk-İş Genel Teşkilatlandırma 
Sekreteri Eyüp Alemdar’ın açılış konuşmasıyla başlayan 
kutlamalar Genel Başkanımız Ergün Atalay’ın ülkemizde 
yaşanan terör olaylarından, işçilerin sorunlarına kadar önemli 
konularda Türk-İş’in ve Türk-İş Sendikalarının net tavrını ifade 
etmesiyle devam etti. 

Genel Başkanımız Ergün Atalay ve Sendika başkanlarımız 
konuşmadan sonra işçilere karanfil dağıttı. Kutlamaların 
sonunda alandan ayrılan işçilerimize Çanakkale Savaşında 
Mehmetçiklerimizin yemeği olarak bilinen kırık buğday çorbası  
ikram edildi.  

1 MAYIS’I 
ÇANAKKALE’DE 
KUTLADIK
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 “Ülkemiz 15 Temmuz’da bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmış, 250 vatandaşımız hayatını 

kaybetmiş, 2500’den fazla vatandaşımız ise yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlerin 6’sı üyemiz olan işçi 

arkadaşlarımızdır. Bunun yanında yedi üyemiz ise demokrasi ve sivil toplum düşmanlarının saldırılarında ağır 

yaralanmıştır.  

 Kurumlara sızarak ülkeyi ele geçirmeyi hedeflemiş bir terör örgütü tarafından planlanıp,  15 Temmuz 

gecesi yürürlüğe konulan menfur darbe girişimi, milletimizin ve tüm sivil toplum örgütlerinin ortak dayanışması 

ile akamete uğratılmıştır. TÜRK-İŞ olarak; 

 “Bizim için demokrasi ekmek kadar, su kadar, hava kadar önemli. Türkiye’de yapılan tüm darbelerin 

tek kaybedeni var, o da emekçiler. Demokrasi olmadan sendikalar olmaz, kitle örgütleri olmaz, demokrasi 

olmadan yaşam olmaz. Bu ülke halkı sokağa çıkmasaydı bugün burada konuşamazdık. Tüm siyasi partilere 

de lütfen bu vatan hainlerine karşı gerekeni yapın” çağrısında bulunduk. Bu çağrımıza tüm siyasi partiler ve sivil 

toplum kuruluşları katılarak  darbeye karşı durdular. 

Darbe girişimine bir tedbir olarak, Milli Güvenlik Kurulu tarafından alınan ve Parlamento da muhalefet partilerinin 

de katılımıyla onaylanan kararla, olağanüstü hal ilan edilmiştir. Olağanüstü hal, hiçbir sivil toplum kuruluşunun 

istemediği bir durum olmakla birlikte, son dönemde, Türkiye’ye nazaran çok daha küçük çaplı olaylara muhatap 

kalmış olan ülkelerde de başvurulmuş bir uygulamadır.

 Olağanüstü hal ilan edilmiş olmasına rağmen demokratik kurumlarımız normal işlerliğini ve 

sendikalarımız olağan faaliyetlerini sürdürmektedir. Olağanüstü hal ilan edilmiş olmasını Türkiye’de 

demokrasinin ve özgürlüklerin askıya alınması olarak göstermek meşru hükümeti darbecilerle eş tutmak 

anlamına gelecektir.

Türkiye’nin en fazla temsile haiz işçi örgütü olan ve 65 yıldır varlığını sürdüren TÜRKİŞ olarak, olağanüstü halin 

en kısa sürede kaldırılmasını talep ederken, mevcut şartlarda darbecilere ve devlete sızarak kurumları ve 

ülkeyi içerden ele geçirmeyi hedefleyen legal görünümlü illegal yapılara karşı Türkiye’nin tüm kurumlarıyla bir 

mücadele içinde olduğu gerçeğini de göz önünde bulunduruyoruz. 

 TÜRK-İŞ olarak, darbe girişiminin daha başından itibaren demokrasiyi savunanların yanında olduk. Bu 

arada masum insanların hukukun üstünlüğüne bağlı devlet ilkesine uygun bir şekilde suça karışanlardan ayırt 

edilmesi, suça karışanların en ağır şekilde cezalandırılması masum olanların korunması çağrısında bulunduk. 

Bugün de bu çağrımızı yineliyoruz.   

Türkiye olağanüstü bir dönemi, sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin şanlı direnişi ile atlatmaya çalışırken 

Türkiye’nin diktatörlüğe kaydığı yönündeki açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır. Bu örgüt, uzun yıllar devlet 

kurumlarına sızmış bu kurumlarda istihdam edilmeyi veya terfi edilmeyi bekleyen on binlerce insanın hakkını 

gasp etmiştir. Kendi taraftarlarını istihdam etmiş ve terfi ettirmiştir. Kendilerini desteklemeyen personele baskı 

ve mobbing uygulamış, binlercesini istifa etmeye zorlamıştır. Kumpas kurarak, insanların gelecek umutlarını 

tüketmiştir. Eğer darbe girişiminde başarılı olsalardı, işte o zaman Türkiye’de gerçek bir diktatörlük olacaktı. 

Bugün konuşma hakkına bile sahip olmayacaktık.

 Burada kınanması gereken darbe ve darbecilerdir. Ek olarak, Türk insanı ve işçisinin darbe girişimine 

karşı verdiği mücadelenin ve demokrasi zaferinin altının çizilmesi gerektiğine inanıyoruz.  

 Bu çerçevede size bizim söylediğimiz her şeyi yazın demiyoruz, ancak sizi sokaklarda farklı siyasi 

partileri destekleyen ama demokrasiyi korumak amacıyla birlik olmuş insanlarla ve işçilerle yüz yüze görüşerek, 

Türkiye’deki gerçek durumu gözlemlemek için Türkiye’ye davet ediyoruz.

 Ek olarak, Türk insanı ülkemize karşı kirli bir oyun oynandığına inanmaktadır. Dolayısıyla,  daha 

önce de ülkemizin PKK terörüyle mücadelesine ilişkin yapılan açıklamaların 15 Temmuz darbesi sürecinde de 

sürdürülmesi son derece yanlış olacaktır. Yapılan tüm açıklamaların kamu vicdanını dikkate almasını bekliyoruz. 

 Türkiye’de demokrasinin daha sağlam ve sağlıklı bir şekilde yerleşmesi için tüm işçi organizasyonlarını 

tüm şehirlerimizde meydanlarda gerçekleşen ve toplumun bütün kesimlerinin iştirak ettiği demokrasi 

şenliklerine katılmaya ve  Türk Sivil Toplumu ile dayanışmaya davet ediyoruz.” 

TÜRK-İŞ’TEN 
ULUSLARARASI DÜZEYDE 
SENDİKALARA MEKTUP

TÜRK-İŞ, 15 Temmuz Cuma akşamı başlayan darbe girişimine 
karşı diğer ülkelerden yeterli ve doğru tepkiler gelmemesi 
nedeniyle, Uluslararası sendikal harekete ve diğer ülkelerde 
örgütlü işçi sendikaları konfederasyonlarına bir mektup 
gönderdi. 

Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, başbakanımız ve tüm 
siyasi parti liderlerimiz “15 Temmuz” gecesi demokrasi için 
darbeye karşı tek vücut olmuşlardır. TÜRK-İŞ, siyasilerimizin 
ve Türk halkının birlik ve beraberliğinden büyük memnuniyet 
duymaktadır. Tüm siyasilerimize Türk işçisi adına teşekkür 
ediyoruz. Bu birlik ve beraberliği, ülkemiz üzerinde oynanan 
oyunların ve tehlikenin tamamen bertaraf edilebilmesi, 
ülkemizin bütünlüğünün ve demokrasinin korunabilmesi, 
barış ve refahımızın devam ettirilebilmesi açısından hayati ve 
zorunlu görüyoruz.

TÜRK-İŞ, 50 şehit verdiğimiz, hayatlarını vatan için 
hiçe sayan Gölbaşı Polis Özel Harekât Dairesine ve tüm 
Emniyet Teşkilatımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman 
mensuplarına, ağır saldırıya rağmen vatan için mücadele eden 
Milli İstihbarat Teşkilatına, demokrasiden ödün vermeyen 
değerli Türk basınına, bedenlerini tanklara siper eden Kahraman 
Türk Halkı ve İşçisine destan yazan mücadeleyle kanlı darbe 
girişimi engelledikleri için minnettar olduğunu bir kez daha 
tekrar etmektedir.

Demokrasinin beşiği saydığımız batı dünyası, darbe 
girişimini yarım ağızla kınamakta ve demokrasi için hayatını 
hiçe sayan Türk halkının verdiği tarihi ve örnek mücadeleyi 
yüceltmesi gerekirken, görmezden gelmektedir. Bu nedenle 
TÜRK-İŞ, uluslararası sendikal harekete ve diğer ülkelerde 
örgütlü İşçi Sendikaları Konfederasyonlarına TÜRK-İŞ Genel 
Başkanı Ergün ATALAY’ın imzası ile bir mektup göndermiştir.  
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ULUSLARARASI 
YATIRIMCILARLA YÜKSEK 
DÜZEYLİ EKONOMİ DİYALOĞU 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uluslararası Yatırımcılarla Yüksek Düzeyli Ekonomi Diyaloğu 
Toplantısı, 2 Ağustos 2016 tarihinde TOBB’ndeki konferans 
salonunda yapılan istişarelerin ardından Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde gerçekleştirildi. 

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TOBB Başkanı M. Rıfat 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de yatırımı bulunan yabancı firmaların 
temsilcileri, YASED Başkanı Ahmet Erdem, Hak-İş Başkanı 
Mahmut Arslan ile TİSK ve TZOB temsilcileri Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla düzenlenen Uluslararası Yatırımcılarla Yüksek 
Düzeyli Ekonomi Diyaloğu Toplantısı’na katıldı.

Genel Başkan Atalay, TÜRK-İŞ’in Türkiye’de yatırımı bulunan 
188 yabancı işyerinde 600.000 üyesi bulunduğunu belirterek, 
yapılan diyalogların ardından Türkiye’de faaliyet gösteren 
yabancı şirketlerin CEO’su kendi ülkesine Türkiye’de yaşanan 
darbe sürecini anlatacağını ifade etti. 

Daha sonra, ortak açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
ev sahipliğindeki Uluslararası Yatırımcılarla Yüksek Düzeyli 
Ekonomi Diyaloğu Toplantısında TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu okudu.

Hisarcıklıoğlu; ‘’Bugünden itibaren bizlere düşen, ülkemizde 
hayatı bir an önce olağan akışına döndürmek, Türkiye’yi 
yeniden geleceğe bakan, coşkulu bir ülke haline getirmektir. Bu 
çerçevede üzerimize düşeni yapacağız.

İş dünyası olarak bir an önce ekonomi gündemimize geri 
dönmek, yolumuza hiçbir kesintiye uğramadan devam etmek 
azmindeyiz. 

Bu çerçevede, TOBB, YASED, Türk-İş, Hak-İş, TİSK, TZOB ve 
Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmış uluslararası şirketler 
olarak bir araya geldiklerini ve bir durum değerlendirmesi 
yaptıklarını ifade etti.

www.tarimis.org.tr
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ERGÜN ATALAY 
DEMOKRASİ VE ŞEHİTLER 
MİTİNGİNE KATILDI 

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yaklaşık 5 milyon kişinin 
bulunduğu Yenikapı Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne TÜRK-
İŞ’e üye Sendika Genel Başkanları, Yöneticileri ve üye işçiler ile 
birlikte katılarak halkın çoşkusuna sonuna kadar eşlik etti. 
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İSTANBUL ŞUBEMİZİN 
YENİ BİNASI HİZMETE 
GİRDİ

Daha önce Üsküdar Caddesi Özdemir İşhanı’nda yer alan 
Tarım-İş Sendikası İstanbul Şubesi, siz üyelerimize daha iyi 
hizmet verebilmek adına Kartal Kuyumcu mevkiindeki yeni 
hizmet binasına taşındı. Genel Başkanımız İlhami Polat, Genel 
Sekreterimiz Recep Koçapiçak, Genel Mali Sekreterimiz İbrahim 
Özkeskin, TARIM-İŞ Şube Başkanlarımız, TÜRK-İŞ 1.Bölge 
Temsilcisi Adnan UYAR, TÜRK-İŞ ‘e bağlı Sendika Başkanları, 
İşyeri Sendika Temsilcilerimiz, Tarım il Müdürümüz Hamit 
AYGÜL, İlçe Müdürlerimize Bağlı Kuruluş Müdürlerimiz ve üye 
arkadaşlarımızın katılımıyla açılışı yapılan şubemizin tüm işçi 
kardeşlerimize hayırlı olmasını dileriz. 

www.tarimis.org.tr
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Tareks Hayvancılık A.Ş., Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
iştiraklerinden biridir. Şirketin temel misyonu Tarım Kredi 
Kooperatifi ortaklarının damızlık hayvan başta olmak üzere 
hayvancılıkla ilgili her türlü ihtiyaçlarını en uygun şekilde 
karşılamaktır. 2015 yılına kadar Tarım Kredi şirketlerinin 
hayvancılıkla ilgili faaliyetleri Yozgat/Boğazlıyan’da faaliyet 
gösteren Başak Tarım A.Ş.  ile Ankara merkezli Tareks Tarım 
Ürünleri Araç Gereç İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. tarafından 
yürütülmüştür. 2015 yılında Başak Tarım A.Ş. ünvan 
değiştirerek Tareks Hayvancılık A.Ş. adını almış, yeni şirket 
Tareks Tarım Ürünleri Araç Gereç İthalat İhracat ve Ticaret 
A.Ş.’nin hayvancılıkla ilgili varlıklarını ve insan kaynağını 
devralmıştır. 

Şirket 80 civarında personelle 3 ayrı noktada faaliyet 
göstermektedir. Şirketin 2015 yılı satış cirosu 45 Milyon TL, 
2016 yılının ilk 6 aylık dönemdeki cirosu ise 60 milyon TL 
seviyesindedir.

Tareks çiftlikleri

Bugün itibariyle Tareks Hayvancılık A.Ş. biri Yozgat/
Boğazlıyan’da diğeri ise Kırklareli/Lüleburgaz’da bulunan iki 
ayrı çiftlik işletmektedir. Boğazlıyan’daki 3.500 büyükbaş 
hayvan kapasiteli çiftlikte simental ırkı damızlık sığır 
yetiştiriciliği yapılmaktadır. Aynı zamanda Almanya ve 
Avusturya’dan ithal edilen 10-13 ay yaştaki genç simental 
düveler bu işletmemizde tohumlanarak piyasaya damızlık 

TAREKS 
HAYVANCILIK A.Ş.

GÜNDEM
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gebe düve satışı yapılmaktadır. 120 adetlik ilk satışlarımız 
Ağustos ayı içinde gerçekleştirilmiştir. Son dönemde 
Boğazlıyan çiftliğimizin fiziki altyapısının iyileştirilmesine 
ve çiftlik çalışanlarının yetkinliğinin artırılmasına yönelik 
çalışmalara yoğunlaşılmıştır. Önümüzdeki 3 yıl için temel 
hedefimiz Kayseri, Yozgat ve Sivas sınırları içinde yaşayan 
Tarım Kredi kooperatifi ortaklarının yüksek vasıflı damızlık 
simental düve ihtiyaçlarının tamamen Boğazlıyan 
çiftliğinden karşılanması ve bu havzaya Avusturya-
Almanya’dan damızlık hayvan ithal edilmesine ihtiyaç 
bırakılmamasıdır. Boğazlıyan çiftliğimizde yaklaşık 50 
çalışan istihdam edilmektedir. 

Lüleburgaz’daki yaklaşık 1.200 büyükbaş hayvan 
barındırma kapasitesine sahip çiftliğimiz ise Avrupa’dan 
ithal edilen canlı hayvanların ilk kabul yeridir. İthal edilen 
hayvanların hastalık testleri yapılıp aşıları tamamlandıktan 
ve millileştirildikten sonra kooperatif ortaklarına teslim 
edilmektedir. Lüleburgaz çiftliğimiz aynı zamanda 
Anadolu’nun holstein damızlık ihtiyacını karşılamak üzere 
bir hayvan toplama ve gebeleştirme merkezi olarak işlev 
görmektedir. Trakya’daki yetiştiricilerden satın alınan 
holstein düveler bu çiftliğimizden Anadolu’daki Tarım 
Kredi Kooperatiflerine sevk edilmektedir. Son 1 yıl içinde 
Lüleburgaz çiftliğinin de fiziki altyapısının iyileştirilmesi 
ve kapasitesinin artırılması için kayda değer yatırımlar 
yapılmıştır. Lüleburgaz çiftliğimizde 15 personel istihdam 
edilmektedir.
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Sperma, biyolojik ürün ve veteriner medikal malzemesi 
satışı

Tareks Hayvancılık A.Ş. canlı hayvan tedarikine ilaveten 
dondurulmuş boğa sperması, aşı ve diğer biyolojik ürünler 
ile veteriner medikal malzeme satışı da yapmaktadır. Bu 
satışların bir kısmı 6 adet bayimiz üzerinden bir kısmı da 
plasiyerlerimiz tarafından büyük ölçekli çiftliklere sıcak 
satış şeklinde gerçekleştirilmektedir. Yıllık 250 Bin doz 
seviyesindeki sperma satışlarımız % 5 pazar payına karşılık 
gelmektedir.

Ortaklara pazarlama desteği

Şirket önümüzdeki dönemde Tarım Kredi Kooperatifi 
ortaklarının pazara sunduğu besilik-kasaplık hayvanların 
satışına aracılık etmeye başlayacaktır. Özellikle küçük 
ölçekli hayvancılık faaliyeti yürüten kooperatif ortaklarının 
hayvanlarını pazara sunmada yaşadıkları fiziki güçlükler ile 
satış sonrası dönemde zaman zaman yaşadıkları tahsilat 
sorunlarını ortadan kaldırmaya ve güvenli bir ticaret köprüsü 
kurmaya yönelik faaliyetlerimiz pilot proje olarak Çorum/
Sungurlu’da başlatılacak ve hızla yaygınlaştırılacaktır. 

Önümüzdeki dönem gündemimizde olan konulardan 
biri de hayvancılıkla iştigal eden Tarım Kredi Kooperatifi 
ortaklarının profilini çıkarmaya dönük bir envanter çalışması 
yaparak ortakların nerede ne nitelikte desteğe ihtiyaç 
duyulduğunun tespit edilmesi olacaktır. Bu çalışmanın 
sonuçları doğrultusunda yerel unsurlarla (ilgili paydaşlarla) 
çeşitli işbirliği modelleri geliştirilerek ortakların ihtiyaçlarına 
etkin bir şekilde cevap verilmesi hedeflenmektedir. 

TAREKS 
HAYVANCILIK A.Ş.

GÜNDEM
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Sözleşmeli yetiştiricilik

Bakanlığımızın son yıllarda tarım sektöründe sözleşmeli 
üretimi teşvik etme yönünde çabaları dikkat çekmektedir. 
Tareks Hayvancılık A.Ş. olarak hayvancılıkta sözleşmeli 
yetiştiricilik modelini başlatmak da önümüzdeki dönem 
için ödemli hedeflerimizden birisidir.
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Antalay Başkanlar Kurulu Toplantısı

Tarım-İş Sendikası 3. Dönem Başkanlar Kurulu Antalya’da 
düzenlenen eğitim seminerine müteakip yapıldı.. Yönetim 
Kurulu ve Bölge Başkanlarından oluşan kurul, geçmişi 
değerlendirip, gelecekte sendikamız adına izlenecek yol 
haritasını belirleyerek güncel konular ve çözüm önerilerini 
tartıştılar. 

Olaganüstü Başkanlar Kurulu Toplandı

TARIM-İŞ SENDİKASI 
BAŞKANLAR KURULU

www.tarimis.org.tr

52



Tarım-İş Sendikası Genel Merkez Yöneticileri ve Şube 
Başkanlarının katılımıyla Olağanüstü Başkanlar Kurulu 12 
Temmuz 2016 tarihinde Sendika Genel Merkezi Muzaffer 
Çakmak Toplantı salonunda gerçekleştirildi. TİGEM 
işletmelerinde devam eden örgütlenme çalışmaları ve 
diğer faaliyetler ile ilgili güncel sorunlara ilişkin çözüm 
önerilerinin paylaşıldı. 

K.K.T.C. Başkanlar Kurulu Toplantısı

Tarım-İş Sendikası 4. Dönem Başkanlar Kurulu K.K.T.C.’de 
düzenlendi. Yönetim Kurulu ve Bölge Başkanlarından 
oluşan kurul, geçmişi değerlendirip, gelecekte sendikamız 
adına izlenecek yol haritasını belirleyerek güncel konular ve 
çözüm önerilerini tartıştılar.
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e-Devlet Nedir? 

e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin 
elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet 
hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, 
kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması 
hedeflenmektedir. Bürokratik ve klasik devlet kavramının 
yerini almaya başlayan e-devlet anlayışı ile, her kurumun ve 
her bireyin bilgi ve iletişim teknolojileri ile devlet kurumlarına 
ve kurumlarca sunulan hizmetlere kolayca erişmesi 
hedeflenmektedir.

e-Devlet Kapısı Nedir? 

e-Devlet Kapısı, kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim 
imkanı sağlayan bir internet sitesidir. Kapı’nın amacı kamu 
hizmetlerini vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına 
bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde 
sunmaktır.

e-Devlet Kapısı Nasıl Kullanılır? 

Kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre 
elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza veya mobil 
imza gibi kimlik doğrulama araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Tek bir kimlik doğrulaması (şifre, e-imza, mobil imza vb.) 
ile pek çok entegre elektronik hizmetlere aynı adresten 
alabilirsiniz.

Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik 
hizmetler için (vergi, harç vs. gibi) ödeme yapılması 
gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu ödeme 
işlemleri de güvenli bir ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden 
yapılabilmektedir.

E-DEVLET NEDİR VE 
E-DEVLET ÜZERİNDEN 
SENDİKA ÜYELIK
İŞLEMLERİ  NASIL YAPILIR?

GÜNDEM
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e-Devlet Kapısından Ne Tür Hizmetler 
Verilmektedir? 

e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlara verilen 
hizmetler genel olarak şöyle gruplandırılabilir:

• Bilgilendirme hizmetleri
• Entegre elektronik hizmetler 
• Ödeme işlemleri 
• Kurum ve kuruluşlara kısa yollar 

Bunun yanı sıra kamu kurumları arasında 
bilgi ve belgelerin paylaşımı e-Devlet 
Kapısı tarafından sunulan hizmetler ile 
sağlanmaktadır.

Şifre Nereden Alınır? 

Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. 
Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı 
kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, 
pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi 
kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik 
kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin 
kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez 
müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden 
alınabilir.

e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler 
yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden 
şifre güvenliği önemlidir. Bu nedenle PTT’den 
alınan şifreler ancak kimlik ibrazı ve şahsen 
başvuru ile verilmektedir.

Kimler e-Devlet Şifresi Alabilir? 

15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları, mavi kartlılar ve yabancılar 
üzerinde T.C kimlik numarasının bulunduğu 
fotoğraflı kimliğini (nüfus cüzdanı, evlilik 
cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik 
kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve 
savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) 
çalışma izin kartı) ibraz ederek şahsen ya 
da vekaleti olan kişi aracılığıyla (vekalette 

“e-Devlet Şifresi almaya yetki olduğuna 
dair ibare bulunmalıdır)başvuru yaptığında 
PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili 
şubelerinden e-Devlet kapısı şifrelerini 
alabilirler. Bu durumlar harici başkaları adına 
şifre alımı mümkün değildir.

Şifre Ücretli midir? 

Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem 
masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. İlk 
şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT’den 
alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret 
ödenmektedir.

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN ONLİNE 
SENDİKA ÜYELİK İŞLEMLERİ

E-Devlet şifrenizi aldıktan sonra 
www.turkiye.gov.tr adresine girmelisiniz.

1 - E-Devlet İnternet Sitesine girdikten 
sonra sağ üst köşede yer alan Sisteme Giriş 
düğmesine tıklamanız gerekmektedir
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2 - Karşınıza gelen ekrandan sisteme giriş 
yapacaksınız. Bu ekrana T.C. Kimlik Numaranızı 
ve PTT’den aldığınız zarfın içerisinde bulunan 
e-devlet şifrenizi girmelisiniz.

3 - Giriş yaptıktan sonra sistemin ana 
sayfasına döneceksiniz. Bu ekrandan, sol 
üst menüde bulunan e-Hizmetler kısmına 
tıklayarak, E-Devlet Sistemi üzerinden 
yapabileceğiniz tüm işlemleri görebilirsiniz.

4 - E-Hizmetler ekranında tüm e-devlet 
işlemlerini görebilirsiniz. Bu ekrandan 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
bulunduğu kısma gelerek, İşçi Sendikaları 
Üyelik İşlemleri yazısına tıklamanız 
gerekmektedir.

5 - Karşınıza gelen ekranda eğer mevcut 
bir Sendika üyeliğiniz varsa üyeliğinize 
ilişkin bilgiler görünür. Henüz herhangi bir 
Sendikaya üye olmamışsanız karşınıza 
aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir.

Bu ekrandan yukarıda gördüğünüz gibi 
öncelikle 01 No’lu Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve  
Ormancılık kısmını seçmelisiniz.Daha sonra 
017-TARIM-İŞ kısmını seçip Üyelik Başvurusu 
düğmesine tıklamalısınız. 
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ÖNEMLİ NOT:  Eğer yukarıdaki ekranda 
olduğu gibi 017-TARIM-İŞ yazısını 
göremiyorsanız; ekranda bulunan Tüm 
İşkolları düğmesine tıklayarak yukarı 
gördüğünüz işlemleri tamamlayabilirsiniz.

6 – Bir sonraki adımda telefon, e-posta, 
adres bilgilerinizi tam ve doğru olarak 
girmeniz gerekmektedir. Gerekli alanları 
doldurduktan sonra Başvur düğmesine 
tıklayarak son adıma geçebilirsiniz.

7- Son adımda e-devlet şifrenizi alırken 
belirtmiş olduğunuz cep telefonunuza 
gelecek şifreyi girip onaylamalısınız.

Başvurunuzun Neticesi 6356 sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na 
göre (Md.17/5): “Sendikaya üyelik, 
Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru 
sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik 

başvurusunda bulunulması ve sendika 
tüzüğünde belirlenen yetkili organın 
kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden 
kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika 
tarafından otuz gün içinde reddedilmediği 
takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılır. 
Haklı bir neden gösterilmeden üyelik 
başvurusu kabul edilmeyenler, bu kararın 
kendilerine tebliğinden itibaren otuz 
gün içinde dava açabilir. Mahkemenin 
kararı kesindir. Mahkemenin davacı 
lehine karar vermesi hâlinde üyelik, 
red kararının alındığı tarihte kazanılmış 
sayılır.” Üyelik başvurunuz e-Devlet 
sistemi üzerinden tamamlandıktan 
sonra, Sendikamız Teşkilatlanma Bürosu 
tarafından görülmekte ve gerekli prosedür 
tamamlanarak Sendikamız Yönetim 
Kurulu’nca onaylanmaktadır. 

Üyelik başvurunuz ile ilgili bir sorun 
oluştuğu takdirde Teşkilatlanma Büromuz 
tarafından bilgilendirileceksiniz. Üyelik 
başvurunuzda herhangi bir sorun olmadığı 
takdirde 1 veya 2 gün içerisinde üyeliğiniz 
onaylanacak, siz de e-Devlet sistemi 
üzerinden üyeliğinizin tamamlandığını 
görebileceksiniz.

Bilgi İşlem Uzmanı
Murat MİZAR
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Tarım-İş Sendikası 25 – 30 Nisan 2016 tarihleri arasında 
Grand Haber Otel Antalya/Kemerde yetki sahibi olduğu 
işyerlerinde ki temsilcilerimize ve yöneticilerimize 
eğitim semineri düzenledi. 500’e yakın katılımcının 
olduğu eğitim seminerlerinin açılışına Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Türk-
İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Antalya Valisi, Kemer 
Belediye Başkanı ve Haber-İş Sendikası Genel Başkanı 
Veli Solak katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Tarım-İş Sendikası 
Genel Başkanı İlhami Polat sözlerine Birlik ve beraberliğe 
en çok ihtiyacımızın olduğu şu günlerde, şehit düşen 
kardeşlerimize Allahtan rahmet, bölgede yaşayan 
masum halkımıza sabır dileyerek başladı. Salonda ki 
tabloya bakıldığında Edirne’den Hakkari’ye, Samsun’dan 
Adana’ya kadar 81 vilayetten Kürdün, Laz’ın, Çerkez’in, 
Alevinin, Sunni’nin bu salonda olduğunu; Tarım-İş 
Sendikası olarak bu birlik ve beraberliğin sağlandığını, 
İnşallah millet olarak da sağlanacağını belirterek; bizim 
gidecek başka bir ülkemiz yok, altında yaşayacak başka 
bir bayrağımız yok, duyacağımız başka bir ezanımız 
yok bu yüzden bizi bölmek, ayırmak isteyenlere karşı 
inadına bir olunması gerektiğini vurguladı. 

Konuşmasının devamında üyelerimizin de sıkıntılarına 
değinen Genel Başkanımız, özellikle 2-3 çeşit maaş 
uygulamasının olduğunu, ağır hizmet priminin 
düzeltilmesi gerektiğini, Bakanlarımız Faruk Bey’in 
ve Süleyman Bey’in durumdan haberdar olduğunu, 
çözümüne dair önerilerimizi ilettiğimizin altını çizerek, 
Bakan yardımcımızın da hatırlatmasını talep ederek 
bunu düzeltmek için biran evvel adım atılmasını 
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beklediğimizi bildirdi. Bir diğer husus olarak; geçici 
işçi statüsünde çalışan 1050 kadar arkadaşımızın 
bizlerden müjdeli haberler beklediğini hatırlatan 
genel başkanımız, Dünya’nın önde gelen, ülkemizde 
oldukça stratejik öneme sahip Bakanlığımız Araştırma 
Enstitülerinde yaşanan işçi eksikliğine atıfta 
bulunarak usta çırak ilişkisinin bozulduğunu, Bakan 
beyin katkısıyla acilen buralara işçi alarak bu ilişkiyi 
tekrardan kurmamız gerektiğini ifade etti.  

İnsanoğlunun petrolsüz yaşayabileceğini, elektriksiz 
yaşayabileceğini ancak su olmadan, tarım olmadan 
yaşayamayacağını hatırlatarak son veren Genel 
Başkanımız, katılımlarından dolayı teşekkür ederek 
konuşmasını sonlandırdı.  

Sözlerine katılımcıları selamlayarak başlayan Türk-
İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yıllar önce işçilerin 5 
yıldızlı otellerin ancak önünden geçebildiğini, şimdi ise 
bir çok işçi kuruluşunun 5 yıldızlı otel sahibi olduklarını, 
artık organizasyonların ve tatillerin bu otellerde 
yapıldığına vurgu yaparak sendika yöneticilerine 
otel konaklamalarında önceliğin işçilerde olduğunu, 
ancak müsaitlik varsa yöneticilerin ve başkanların 
konaklayabilmesi gerektiğine vurgu yaptı. 

24 Nisan Pazar gününün Çanakkale Kara Savaşlarının 
101. Yılı olduğuna dikkat çeken Başkan Atalay, 
Çanakkale’de içinde 14 – 15 yaş grubunun da 
bulunduğu 250.000, Sarıkamış’ta 100.000 şehit 
verdiğimizi hatırlatarak; uzun yıllardır dış güçlerin 
ülkemiz üzerindeki kirli oyunlarına atıfta bulunarak 
kınadı. Türkiye olarak neredeyse bir asırdır bu kadar zor 
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günler görmediğimizi, sıkıntılı günlerden 
geçtiğimizi belirtti. Sınır komşumuz Irak’ın 
adeta Saddam Hüseyin’i arar hale geldiğini, 
Amerika’nın demokrasi vaatlerinin boşa 
çıktığını, diğer taraftan Suriye’de 400.000 
civarı can kaybının yaşandığını, buradan 
kaçan masum 3 milyon sığınmacının 
ülkemize misafir olarak geldiğini ve Türk-İş 
olarak, işçiler olarak bunlardan rahatsızlık 
duymadığımızı ifade etti. Suriyeli 
masumların denizlerde can verdiğini, bu 
insanların ne sendika, ne apartman ne de 
tatil istediğini sadece yaşamak istediğini 
ve yaşarken de o denizlerde ölmeye devam 
ettiklerinin altını çizdi.  Benzer olayları 
Saray Bosnalı kardeşlerimizin tecrübe 
ettiğini, Kosova’nın halen yaşadığını 
anlattı.  Ergün başkan sözlerine şöyle 
devam etti; Türkiye’nin gelişmekte olan bir 
ülke, düşmanı çok olan bir ülke. Dünyaya 
silah satanlar, önce Müslümanları öldürtüp 
savaş çıkartıyorlar, sonra ülkeleri imar 
edeceğiz diye girip 100 yıl borçlandırıyorlar. 
Ülkemizin doğusunda sazın içine, demliğin 
içine hatta parke taşının içine bomba 
koyup hem kendini hem askerimizi, 
polisimizi havaya uçuruyorlar. Bu demek 
değil ki doğuda herkes terörist. Bizler 
terörist ile masum vatandaşı ayırmak 
zorundayız. Oralarda hepimizin üyeleri var. 
Bizler topladığımız paralarla bu insanların 
yaralarını sarmalıyız. Yardımcı olmak 
zorundayız. Şunu bir kere net bilmeliyiz: “Biz 
Türk-İş olarak 64 yıldır, önce Türkiye’den 
yanayız, sonra işçiden yanayız. Bu benden 
öncede böyleydi, benden sonrada böyle 
olmak zorunda. Türkiye yoksa ne parti var, 
ne dernek var, ne sendika var, ne oda var, 
nede biz varız!” diyerek yaşananları kınadı. 

25 sene öncesine kadar üniversite mezunu 
olan işçi çocuğu oranının %1’ lerde olduğunu, 
bu rakamın artık %27’lere çıktığını ancak 

hedefimizin %50’nin üzerinde olduğuna 
dikkat çeken Ergün Atalay, geçmişte 
büyük holding CEO’ları, varlıklı insanlar 
aynı sitelerde, aynı çevrede yaşarlardı. Bu 
insanların çocukları tahsilini yapıp Vali, 
Kaymakam, CEO olurlardı. Günümüzde 
bu değişti. Onların çocukları yine olmaya 
devam etsin ama benim işçimin çocuğu 
da artık okuyor Vali oluyor, Kaymakam 
oluyor, CEO oluyor. Bizim görevimiz 
bu. Türk-İş 1 milyona yakın işçiyi temsil 
ediyor. Aileleriyle birlikte 3 – 4 milyon bu 
rakam. İşçilerimizi ve ailelerini tebessüm 
ettirmek, çocuklarını okula giderken iyi 
ayakkabılarla, çantalarla göndermek, eve 
mutlu gitmesini sağlamak, huzur içinde 
olmasını sağlamanın sendikaların asli 
görevi olduğunu vurguladı.

Konuşmasının devamında; Kıdem 
Tazminatı, Esnek Çalışma, Kiralık işçilik, 
Mevsimlik İşçilik, üyemiz olmamasına 
rağmen Taşeron İşçilik gibi problemleri 
çözmenin biz başkanların görevi 
olduğunu söyledi. Kıdem Tazminatıyla 
ilgili olarak Cumhurbaşkanı’nın 
sendikalarla oturmadan, işçinin taleplerini 
karşılamadan bu konuyu görüşmem 
ifadesini hatırlatan başkan Atalay, 
Ekonomi bakanının olumsuz tavırlarını 
haklı olarak eleştirerek bu konuda bizim 
milim geri adım atmayacağımızı bir kez 
daha yineledi. Devamında, dünyanın en 
büyük sorunlarından biri olan çocuk işçiliğin 
ülkemizde özellikle tarım sektöründe 
yaygın olduğunu hatırlatarak bakan 
yardımcımıza bu konunun ve kayıt dışılığın 
çözümüyle ilgili bir şeyler yapılmasının 
boynumuzun borcu olduğunu iletti. Esnek 
Çalışma ile ilgili mecliste ki yasa ve kiralık 
işçi mevzularına da değinen Ergün Atalay, 
dünyanın vazgeçtiği çalışma sistemlerini 
benimseyerek atılan her yanlış adımın 
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karşısında olacağımızı, doğru şekilde atılan 
her adıma da katkıda bulunacağımızı ifade 
etti.  

Türk-İş Başkanlar Kurulunun 1 Mayıs’ı 
Çanakkale’de kutlama kararı aldığını 
söyleyen Atalay, gündemden düşmeyen 
Taksim takıntısını değerlendirdi. Taksim 
Alanının kutlama için müsait olmadığına 
dikkat çekerek, Türkiye Cumhuriyeti 
Valileri bizlere nereyi gösterirse 1 Mayıs’ı 
orada kutlarız. Türk işçisi olarak asker ile, 
polis ile hiç kavga etmeye niyetimiz yok. 
Ülkenin yapısı buna müsait değil” dedi. 
1 Mayıs’ın resmi tatil günü olduğunu, 
işçilerin alanlara sıkıntılarını, problemlerini 
anlatmaya çıktığını vurgulayarak sözlerine 
devam eden Atalay, Çanakkale’de 
gerçekleşecek kutlama için şuana kadar 
400’e yakın otobüsün gelmek istediğini, 
başka bir vilayet olsa bu kadar talep 
olmayacağını düşündüğünü belirtti.  

Son olarak Tarım-İş Sendikası’nın 55 
yıldır Türk-İş’in iyi bir üyesi olduğunu, 
Genel Başkanımız İlhami Polat’ın göreve 
geldiği son 1 yıl içinde sendikayı oldukça 
ileri taşıdığını, tahmin edilenden çok 
daha büyük başarı sağladığına dikkat 
çekti. Özellikle aile reisi gibi her ile, her 
ilçeye, her tezgah başına giderek üye 
arkadaşlarımızın elini sıkması, sıkıntılarını 
dinlemesini takdir ettiğini belirtti. 
Sözlerine “Türk-İş’e güvenin, sendikanıza 
güvenin, sizin başınızı aşağı düşürecek 
bir iş yapmadan bu makamları bırakıp 
gideceğiz” diyerek son verdi.

Ardından söz alan Bakan Yardımcımız 
Mehmet Daniş daha önce yapılan 
konuşmalarda dile getirilen sorunları tespit 
ettiğini ve mutlaka yetkililere ileteceğini 
ifade ederek yapılan organizasyona davet 

edilmekten mutlu olduğunu ifade etti. 

Son olarak söz alan Antalya Valisi 
Muammer Türker Antalya’nın sadece bir 
turizm kenti olmadığını Türk Tarımında 
önemli bir yere sahip olduğunu ifade 
ederek bu tür organizasyonların 
Antalya da yapılmasından memnuniyet 
duyduğunu ifade etti. 

Açılış konuşmalarının ardından günün 
anısına Türk-İş Genel Başkanı Ergün 
Atalay’a ve Bakan Yardımcımız Mehmet 
Daniş’e Tarım işçilerini temsilen 
sendikamız tarafından hazırlanan 
hediyeler takdim edildi. 

Seminerimize Arnavutluk, Kosova, Bosna 
Hersek, Sırbistan, Bulgaristan, Karadağ 
ülkelerinde Tarım sektörü sendikaları 
adına katılan misafir sendikacılar, 
tanıtılarak  hediyeleri takdim edildi. 

Temsilci ve Yönetici Eğitim Seminerimiz 
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuat 
ve yapılması gerekenler ile Sendika 
Temsilcilerinin Görev ve Sorumlulukları 
konu başlıklarının Hukuk Müşaviri Av. 
Ahmet Vefa GÜNTÜRKÜN ve Av. Uysal 
Uğurlu’nun sunumlarıyla  işlenmesiyle 
devam etti. Seminerimiz temsilcilerimize 
sertifikalarının verilmesi ve hatıra 
fotoğrafı çekiminin ardından başarıyla 
tamamlandı.
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Ankara Şubesi Sertifika Takdimi

TARIM-İŞ  TÜRKİYE ORMAN - TOPRAKSU - TARIM VE TARIM SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI 71

SEMİNER 2016

2016 YILI YÖNETİCİ TEMSİLCİ  EĞİTİM SEMİNERİ



Antalya Şubesi Sertifika Takdimi
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Bursa Şubesi Sertifika Takdimi
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Erzurum Şubesi Sertifika Takdimi
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İzmir Şubesi Sertifika Takdimi
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Konya Şubesi Sertifika Takdimi
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Samsun Şubesi Sertifika Takdimi
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Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri 
bölümü öğrencileri 2016 Mart’ında Genel Merkezimizi 
ziyaret ettiler. Genel Başkanımız İlhami Polat ile görüşen 
öğrenci arkadaşlarımız sendikamızın faaliyetleri, Türkiye’de 
sendikal hareket ve çalışma hayatına ilişkin konularda 
bilgi alışverişinde bulunarak ziyaretlerini tamamlamışlardı. 
Üniversitelerinde, yapılan ziyaretin anısını yaşatmak adına 
sendikamız için pano çalışması yapılmış olup, bu onur verici 
çalışma için kendilerine bir kere daha teşekkür eder, gelecek 
yaşamlarında başarılar dileriz. 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİLERİ SENDİKAMIZI 
ZİYARET ETTİ
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