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TARIM-İŞ Sendikası, 6 Mayıs 1961 tarihinde, Ankara’da, 
“Türkiye Üretme ve Yetiştirme İşçileri Sendikası” adıyla 
kuruldu. Sendikanın 11 kurucu üyesinden beşi Devlet 
Üretme Çiftlikleri Merkez Atölye, dördü Atatürk Orman 
Çiftliği, ikisi 19 Mayıs Hipodromu işçisiydi. Çalışmalar 
bir süre Atatürk Orman Çiftliği Lokali’ne bitişik bir 
odada, çok zor koşullarda ve büyük fedakarlıklarla 
yürütüldü.

22-23 Şubat 1964 günleri toplanan genel kurulda, 
sendikanın adı “Türkiye Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri 
Sendikası” olarak değiştirildi. Bugünkü adı ise 1977 
yılında yapılan 7. Genel Kurulda kabul edildi.

1966 yılında toplanan 2. genel kurula sunulan 
raporda, İş Kanunu kapsamı dışında bırakılan 
tarım işçilerinin o yıllardaki çalışma koşulları şöyle 
anlatılıyordu:

“Genel kaide olarak denilebilir ki, tarım işçisinin 
çalışma saati sabah 4’te başlar, akşam çok yerde 20 
veya 21’de biter. Sosyal hakları yarım yamalaktır. 
Pilavlarını şapkalarında, ekmeklerini dizlerinde 
yemektedirler. Asgari ücret tatbik edilmemiştir. 
İşçimiz 6 lira ücret alır.” Özel sektörde ise “yalnızca 
yaz aylarında çalışan ve bir yıllık işi 3 aya sığdırmak 
gayretiyle didinen” tarım işçilerinin “istismarcı 
ağalar” tarafından sömürüldüğü ve 4 lira gündelikle 
çalıştırıldığı belirtilmektedir.

TARIM-İŞ, diğer işkollarındaki işçilerin yararlandığı 
hakların hiçbirinden yararlanamayan, ağır çalışma 
koşulları altında ezilen yüzbinlerce tarım işçisinin 
daha iyi koşullara kavuşturulması amacıyla yola 
çıktı. Tarım işçisinin sesi oldu. Kuruluşundan bugüne 
kadar, üyeleri için imzaladığı toplu sözleşmelerle ve 
bütün tarım işçilerini ilgilendiren yasa değişiklikleri 
için verdiği mücadeleyle, önemli hakların alınmasını 
sağladı. 

Sorunları aşmada diğer işkollarının işçileriyle 
birlikte davranılmasının yararına inanan TARIM-İŞ, 
kuruluşundan itibaren temas halinde olduğu TÜRK-
İŞ’e 1964 yılında katıldı.

1966 yılında uluslararası tarım işçileri federasyonu 
IFPAAW’a üye olarak, mücadelesini dünya tarım 
işçilerinin mücadelesiyle birleştirdi. 1994 yılında bu 
örgütün uluslararası gıda işçileri federasyonu IUF’ye 
katılmasıyla birlikte, IUF üyesi oldu. IUF’nin Avrupa 
bölge örgütü EFFAT’a üyelik daha sonraki yıllarda 
gerçekleşti.

1960’lar ve 1970’ler, Sendikanın hızla örgütlendiği, 
başka sendikaların katılımıyla büyüyüp güçlendiği 
yıllardı. 1964 yılında Gazi Orman Çiftliği Tarım ve 
Tarım Sanayii İşçileri Sendikası, Amasya, Kayseri ve 
Adana tarım işçileri sendikaları, 1965’te Balıkesir 
Orman İşçileri Sendikası, 1977’de Tür-İş, Batı Anadolu 

Tarım-İş ve Öz Tarım-İş, bu dönemde TARIM-İŞ’e katılan 
sendikalardan bazılarıydı. Örgütlenme yurt çapında 
yaygınlaştıkça, üyelere daha iyi hizmet götürebilmek 
için, birbiri ardı sıra Şubeler açıldı ve Temsilcilikler 
kuruldu. 1970’lerin sonlarına gelindiğinde, TARIM-
İŞ, 7 Bölge Başkanlığı ve 49 Şubesi ile, 5 Bakanlık, 24 
Genel Müdürlük ve 2000’den fazla işyerinde örgütlü 
bir sendikaydı.

TARIM-İŞ için grev, gerektiğinde başvurulan bir araç 
oldu. 1960’lı ve 70’li yıllarda Gönen’de kurulu Türk 
Alman Çiftliği, İzmir-Menemen’deki Bitki Araştırma 
ve İntrodüksiyon Merkezi ile Zirai Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü, Antalya’da Fransız sermayeli Çinef Çiçek 
ve Nebatat Esansları fabrikası, Ceyhan’da Çukurova 
Harası, Ankara’da Topraksu 4. Bölge Müdürlüğü 
ve Makine İkmal Müdürlüğü, Gebze’de Ar Tavuk 
işyerlerinde grev yoluyla hak arandı. Mayıs 1974’te 16 
Devlet Üretme Çiftliği’nde 9000 işçiyi kapsayan grev 
21 gün sürdü ve başarıyla sonuçlandı.

Hakları yasayla düzenlenmeyen işçilerin örgütü 
TARIM-İŞ, 1961 Anayasası ile, tüm sendikalı işçilere 
anayasal bir hak olarak tanınan toplu pazarlık 
hakkını kullanabilmek için bile mücadele etmek 
zorunda kaldı.

 TARIM-İŞ, ilk toplu iş sözleşmesini Atatürk Orman 
Çiftliği ile imzaladı. 26 Mayıs 1964 tarihinde yürürlüğe 
giren bu toplu sözleşmeyi, aynı yıl içinde Devlet 
Üretme Çiftlikleri, Teknik Ziraat Okulları ve Konya 
Harası ile yapılan sözleşmeler izledi.

1964 ve 1965 yıllarında imzalanan 29’u işyeri, biri 
işkolu düzeyinde 30 toplu sözleşmeden çoğunun 
yürürlük süresi 1 yıldı. İşkolu düzeyindeki sözleşme, 
23 Devlet Üretme Çiftliğini kapsıyordu. Sözleşme 
görüşmelerinde sıkça uyuşmazlığa düşüldü. Önemli 
bir uyuşmazlık konusu, Devlet Üretme Çiftliklerinde 
çalışanların işçi değil, memur olduğu iddiasıydı. 
Toplu sözleşmeler, üyelerin çalışma saatlerinin, 
ücretlerinin ve diğer haklarının belirlenmesini sağladı. 
Tarım işçileri İş Yasasının kapsamı dışındaydı. Atölye 
işçileri gibi yasa kapsamında olanlar için bile sorun 
yaşanıyordu. Bu nedenle kıdem tazminatı, yıllık ücretli 
izin, fazla çalışma durumunda zamlı ücret, ücretli 
hafta tatili gibi haklar, ancak örgütlü mücadeleyle 
alınabildi. Alınan hakların gerektiği gibi uygulanması 
için de sendikanın her an tetikte olması gerekliydi.

Tarım işçileri, asgari ücretten yararlanma konusunda 
da sorun yaşadı. 1969 yılında asgari ücretin 
“bütün yurtta ve bütün işkollarında çalışan işçileri” 
kapsayacak biçimde belirlenmesinin ardından, 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK, 
Çalışma Bakanlığı aleyhine dava açtı. “Tarım işçileri İş 
Kanunu kapsamı dışında olduğundan, asgari ücretten 
yararlanamaz” dediler, ancak davayı kaybettiler. Artık 
tarım işçileri de asgari ücretten yararlanacaktı. Sorun 

yine bitmedi; bu defa da, asgari ücretin işyerlerinde 
uygulattırılması için çaba gösterilmesi gerekti.
1973-1988 döneminde tarım işçileri için belirlenen 
asgari ücret, diğer işçilerinkinden daha düşüktü. 
Bunun bir ayrımcılık olduğunu düşünen TARIM-İŞ, 
tarım işçilerine diğer işkollarının işçileri için geçerli olan 
asgari ücretin ödenmesini sağlamak için çalıştı. 1989 
yılından itibaren tarım işçileri, tarım dışı sektörlerin 
işçileriyle aynı asgari ücretten yararlanmaya başladı. 
Sendikanın kurulduğu günden beri gündemde 
tuttuğu taleplerden biri, tarım işçilerinin sosyal 
güvenlik kapsamına alınmasıydı. 1977 yılında bu hak 
kazanıldı. İleri yaşlardaki işçilerin borçlanma yoluyla 
emekli olabilmesi için yapılan girişimler de başarıya 
ulaştı ve geriye doğru 10 yıllık borçlanma imkanı 
sağlandı.

Kamudaki belli başlı tarım işletmelerinde ve özel 
sektördeki yerleşik bazı işletmelerde örgütlenmeyi 
başaran TARIM-İŞ, pamuk çapalama ve toplama 
işinde çalışan yüzbinlerce gezici tarım işçisinin 
sorunlarına da sahip çıktı. 1970’lerin ikinci yarısında, 
uluslararası örgüt ve TÜRK-İŞ ile işbirliği yapılarak 
Çukurova bölgesindeki gezici işçilerin daha iyi 
koşullara kavuşturulması için çalışma yürütüldü. 
Aileleriyle birlikte bölgeye gelen ve son derece sağlıksız 
koşullarda çalışan ve barınan bu işçiler için iki İşçi 
Barınağı inşa edildi; onlara sağlık hizmeti götürüldü. 
Adana Şubemizin aktif olarak yürüttüğü çalışmalar 
sırasında “elçi” adı verilen tarım aracılarının ve işçilerin 
sendikaya üye kaydı yapıldıysa da, örgütlenme 
çalışmasını 1980 sonrasında sürdürme olanağı 
kalmadı.

12 Eylül 1980 askeri müdahalesi, diğer bütün 
sendikalar gibi TARIM-İŞ’i de etkiledi. Süresi sona 
eren toplu iş sözleşmelerinin Yüksek Hakem Kurulu 
tarafından yenilendiği bu dönemde yeni hak 
alınamadı. Kazanılmış haklardan bazıları kaybedildi.

1980 yılında uluslararası üst örgüt IFPAAW ile 
başlatılan ortak eğitim seminerleri, normal sendikal 
faaliyetlerin yapılamadığı yıllarda da devam etti. 
Sendika yöneticileri ve işyeri temsilcileri için bir dizi 
seminer düzenlendi. 1982 ve 1983 yıllarında işyeri 
seminerleri yapıldı. Atatürk’ün doğumunun yüzüncü 
yılında Türk Tarımı semineri gerçekleştirildi. Eğitim 
alanında Uluslararası Çalışma Örgütü ILO ile de 
işbirliğine gidildi. 1981 yılında düzenlenen Kadın 
İşçiler Semineri’nde tarımda çalışan kadın işçilerin, 
1983 yılında Adana’da düzenlenen ve 200 işçinin 
katıldığı seminerde gezici tarım işçilerinin sorunları 
tartışıldı. 1983 yılında yürürlüğe giren yeni sendikal 
yasalarla, yeni bir dönem başladı.

Yüksek Hakem Kurulu, toplu sözleşmelerle adım 
adım kazanılan pek çok hakkı bir çırpıda silip atmıştı. 
Bu kurul tarafından elden geçirilen sözleşmelerde 
izin, tatil ve ihbar süreleri düşürülmüş; bazı sosyal 
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yardımlar dondurulmuş, bazıları kısıtlanmıştı; disiplin 
kurulları işveren lehine dönüştürülmüş, suç kapsamı 
genişletilmiş, cezalar ağırlaştırılmıştı; mevsimlik işçiler 
hak kaybına uğratılmıştı; istifa durumunda kıdem 
tazminatına son verilmişti. 1980’li yılların sonlarına 
doğru, bütün işçilerin geçim sıkıntısı artık dayanılmaz 
noktadaydı.

TARIM-İŞ Sendikası, 1980 sonrası kayıpların giderilmesi 
için 1989’dan itibaren yükselen işçi mücadelesinin ön 
saflarında yer alan sendikalardan biri oldu. TARIM-İŞ 
tarihinde 1990’lı yıllara kadar grev, sıkça başvurulan 
bir hak alma aracı değildi. Uyuşmazlıklar genellikle 
masa başında çözüme kavuşturulabildi. Ancak 
1980’li yılların kayıpları ve hükümetlerin uzlaşmaz 
tutumu 1990’dan itibaren yaygın grevleri gündeme 
getirdi. 1990-1995 döneminde TARIM-İŞ tarihinin 
en büyük grevleri yapıldı. Büyük önder Atatürk’ün 
kurduğu ve milletine armağan ettiği Atatürk Orman 
Çiftliği’nde ilk grev 16 Ocak 1990 günü başladı. 500 
işçiyi kapsayan ve 92 gün süren grev 17 Nisan günü 
anlaşmayla sonuçlandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM’in 38 
işletmesinde 10.600 işçiyi kapsayan görüşmelerde 
anlaşma sağlanamaması üzerine, 19 Mart 1990 
günü başlayan grev 31 gün sürdü. Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatındaki 840 
işyerinde 15.000 işçinin katılımıyla yapılan grev 28 
Mayıs 1992 günü başladı ve 20 Temmuz günü sona 
erdi. TİGEM işletmelerinde 1992 grevi ise, Bakanlar 
Kurulu’nun erteleme kararının Danıştay tarafından 
durdurulması üzerine 26 Haziran günü başladı. 
Ancak, birkaç saat sonra yeniden ertelendi.

1995 grevleri, kamu kesiminde diğer işkollarıyla 
birlikte yapıldı. TARIM-İŞ, 8 Eylül günü kamuda greve 
çıkan ilk sendikaydı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
ve TİGEM’in toplam 1034 işyerinde 22.600 işçi, 
hükümetin önce “sıfır zam”, daha sonra % 5,4 
oranında zam dayatmasına karşı direndi.

TARIM-İŞ grevleri Ankara’da büyük gösterilerle 
başladı. 8 Eylül gecesini TÜRK-İŞ’te geçiren TARIM-İŞ 
üyeleri, CHP’nin Koalisyon Hükümeti’nden çekilmesi 
talebini iletmek üzere 9 Eylül günü CHP Kurultayı’na 
yapılan yürüyüşün en kalabalık grubunu oluşturdu.
Türkiye işçi hareketi tarihinin en büyük grevleri, 
çeşitli nedenlerle, başlangıçta hedeflenen hakların 
alınmasını sağlayamadı. Alınabilen haklar yetersizdi, 
ancak bu bile grevle mümkün olabilmişti. 2003 yılına 
kadar TARIM-İŞ, “yasası olmayan işçilerin sendikası” 
durumundaydı. Hak alma mücadelesine sıfır 
noktasından başlamasına rağmen, üyelerini diğer 
işkollarıyla benzer bir konuma getirmeyi başardı.

TARIM-İŞ, tüm işçileri ilgilendiren sorunların çözümü 
için verilen mücadelenin de içinde yer aldı. Ortak 
sorunlara karşı her zaman duyarlıydı. Özellikle 1990’lı 
yıllarda toplu sözleşme yenileme dönemlerindeki 
tüm eylemlere katılım sağlandı. TARIM-İŞ, 20 Aralık 
1990 günü Gölbaşı Sinemasındaki toplantıya ve Anıt 
Kabir yürüyüşüne katıldı. 3 Ocak 1991 günü diğer 
işkollarının işçileriyle birlikte tarım işçileri de üretimden 
gelen gücünü kullandı. TÜRK-İŞ’in düzenlediği 1 
Mayıs’larda tarım işçileri de vardı. 1993 yılında toplu 
vizite eylemleriyle hak arandı.

IMF destekli 5 Nisan 1994 istikrar programı sonrasında 
yapılan miting, yürüyüş ve iş durdurma eylemlerinde;
1995 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı’yla kazanılmış 
haklarımızı gaspetme girişimine karşı 24 Kasım 
1994 günü verilen kitlesel mücadelede; Sosyal 
güvenlik haklarımızı IMF ve Dünya Bankası’nın 

istekleri doğrultusunda geriletme çabalarına karşı 
düzenlenen mitinglerde; Kamu kesimi toplu sözleşme 
görüşmeleri ve kamu grevleri sırasında hükümetin 
izlediği politikaya karşı 5  Ağustos ve 15 Ekim 1995 
mitinglerinde TARIM-İŞ üyeleri, üzerlerine düşen 
sorumluluğu yerine getirdi.

5 Ocak 1997 günü düzenlenen “Türkiye’ye Sahip 
Çık! Demokratikleşme İçin Mücadele Et!”; 16 Mayıs 
1998’de yapılan “İşsizliğe Hayır, Özelleştirme Talanına 
Son” yürüyüş ve mitinglerine coşkulu bir katılım 
sağlandı.

TARIM-İŞ üyeleri 24 Temmuz 1999’da, diğer 
işkollarının işçileriyle birlikte “Mezarda Emekliliğe ve 
Sefalet Ücretine Hayır!” dedi. 2000 yılında demokratik 
sosyal devlete sahip çıkmak ve iş güvencesi talebini 
dile getirmek için hep birlikte Anıt Kabir’e yüründü.

2001’de, zorunlu emekliliği ve ikramiyelerin 
ertelenmesini gündeme getiren Hükümeti uyarma 
eylemlerinde TARIM-İŞ de vardı. TARIM-İŞ, 2002 yılında 
“Artık Yeter, Bu Ülke Bizim!” toplantılarında, 2003’te 
“İşine, Ekmeğine, Vatanına Sahip Çık” mitinglerinde, 
2004’te Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı’na karşı 
Meclis kapısında ve meydanlarda verilen mücadelede 
yer aldı; 2009’da Emek ve Demokrasi Mitinginde 
“Ekonomik krizin bedelini ödemeyeceğiz!” dedi. En 
önemli sorunlardan biri, kadrosuzluk nedeniyle her yıl 
vize yolu gözleyen geçici işçilerin durumuydu.

TARIM-İŞ, bu sorunun çözümü için çalmadık kapı 
bırakmadı. Siyasi partiler, Başbakan ve ilgili bakanlar, 
milletvekilleri, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu 
nezdindeki girişimler aralıksız sürdürüldü. Şube Genel 
Kurullarında, geçici tarım işçilerinin mağduriyetinin 
giderilmesi için yetkilileri gerekli adımları atmaya 
davet eden kararlar alınarak, Başbakan ve ilgili 
Bakanlara fakslandı. Harcanan çabalar boşa gitmedi. 
Daha önce yılda birkaç ay işbaşı yapabilen Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı geçici işçilerinin, 1999’da 11,5 ay, 
2000 yılında 10 ay süreyle işlerinin başında kalmaları 
sağlandı. 2001 yılının 2 Şubat gününden itibaren de, 
5490 geçici işçi, daimi kadrolarına kavuştu.

Bu mutlu gün, tüm teşkilatımızda ve Ankara 
Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü önünde düzenlenen 
coşkulu törenlerle kutlandı. Vizelerin zamanında çıkıp 
çıkmayacağı, yetersiz vize çıktığında bunun nasıl 
paylaşılacağı, tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu 
aylarda işçi açığının nasıl kapatılacağı gibi sorunlar 
geride kaldı. Mücadele, TİGEM’de 12 ay kesintisiz 
çalışmalarına rağmen, geçici statüde olan üyelerin 
hakları için sürdürüldü. 3000’e yakın TİGEM işçisi de 
2002 yılında daimi kadrolarına kavuşturuldu. Böylece, 
Sendikanın ve geçici işçilerin kadro hayali gerçek oldu.

TARIM-İŞ’in kurulduğu 1961 yılından beri öncelikli 
hedeflerinden biri de, tarım ve orman işçilerinin 
İş Kanunu kapsamına alınmasıydı. TÜRK-İŞ ile 
birlikte ve ayrı olarak defalarca tasarılar hazırlandı. 
Hükümetin hazırladığı tasarılara görüş bildirildi. Bu 
haklı talep hiçbir zaman gündemden düşürülmedi; 
her platformda tekrar tekrar dile getirildi. Tarım 
işçilerinin diğer sorunlarına çözüm bulmak amacıyla 
Hükümetler düzeyinde yapılan tüm görüşmelerin 
gündeminde de hep yer aldı.

1999 yılından itibaren Sendikanın bu hedefe ulaşmak 
için hızlandırdığı mücadele nihayet sonuç verdi: 
2002 yılının Ağustos ayında İş Kanunu’nda yapılan 
değişiklikle, 50’den fazla işçinin çalıştığı tarım 
işyerlerindeki işçiler, 15 Mart 2003 tarihinden itibaren 
İş Kanunu kapsamına alındı.

Kuruluştan bugüne kadar uğrunda mücadele edilen 
haklardan bazıları kazanıldı. Ancak çözülmesi 
gereken sorunlar henüz bitmedi.

Bugün, sendikalaşma çabaları işten atılmayla 
sonuçlanan ya da işsiz kalma korkusuyla sendikanın 
adını bile ağzına almaktan çekinen yüzbinlerce tarım 
işçisi, en temel haklardan bile yoksundur.

TARIM-İŞ; mevcut üyelerinin hak ve çıkarlarını 
korumanın yanı sıra,

* 50 işçi sınırı kaldırılarak, bütün tarım ve orman 
işçilerinin İş Kanunu kapsamına alınması,
* Kamu işletmelerini özelleştirme politikasına son 
verilmesi,
* Giderek yaygınlaşan taşeronlaşma uygulamasının 
durdurulması ve kaçak işçiliğin önlenmesi ve
* Özel sektör örgütlenmesinin önündeki engellerin 
aşılması, için mücadeleyi her platformda 
sürdürmektedir.

Bugün TARIM-İŞ, 1995 yılında yeni binasına taşınan 
Genel Merkezi, 10 Şubesi, 13 profesyonel, 40 amatör 
yöneticisi, 66 Denetleme ve Disiplin Kurulu üyesi, 400’e 
yakın Baştemsilci ve Temsilcisi, toplam 40 personeli 
ile, ülkemiz 01 nolu iş kolu bünyesindeki kamu ve özel 
sektöre ait birçok işyerlerinde örgütlüdür.

Toplu sözleşme çalışmalarının yanı sıra, eğitim 
ve yayın faaliyetleri, 81 ile dağılmış üye kitlesini 
güncel gelişmeler konusunda bilgilendirmeyi 
amaçlamaktadır. 1999 yılında Antalya’da hizmete 
giren 100 yataklı eğitim ve dinlenme tesisinde, çok 
sayıda baştemsilci ve temsilci eğitimden geçirilmiştir.

1961 yılında Atatürk Orman Çiftliği Lokaline bitişik bir 
odada kurulan, bir masa ve birkaç sandalyeden başka 
eşyası olmayan TARIM-İŞ, bugün kendi binalarına, 
üyeleri için Ankara’da 40 yataklı bir misafirhaneye, 
modern bir eğitim tesisine ve bir sendika için gerekli 
her türlü imkana sahiptir.

 Bu imkanlarla üyelere en iyi hizmetin verilmesi temel 
ilkedir. Bugünlere, Sendikanın yönetim kademelerinde 
görev alan insanların özverili çabalarıyla, bilinçli 
üyelerinin en zor koşullarda bile verdiği destekle 
gelindi. TARIM-İŞ’te, olumsuzluklar karşısında 
yılmadan ve yıkılanları sabırla yeniden yapma 
anlayışıyla çalışan binlerce insanın emeği vardır.

TARIM-İŞ, üyelerin örgütüdür. Onlar için ve onların 
desteğiyle vardır.

Aynı zamanda, TARIM-İŞ, çok ağır şartlarda çalışan 
yüzbinlerce sendikasız tarım işçisinin insanca çalışma 
ve yaşama koşullarına kavuşmasını mümkün kılacak 
tek adrestir.

TARIM-İŞ, Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğünün 
ve bağımsızlığının, demokratik ve laik sosyal hukuk 
devletinin, Atatürk ilkelerinin, katılımcı parlamenter 
demokratik düzenin ve insan haklarının savunucusu 
ve güvencesidir.

Geride bırakılan yıllarda üyeleri için güvence, 
sendikasız tarım işçileri için umut olan TARIM-
İŞ, tüm tarım işçilerinin daha iyi çalışma ve 
yaşama koşullarına kavuşması için mücadelesini 
sürdürmektedir.



www.tarimis.org.tr
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Değerli İşçi Kardeşlerim,

Ülkemiz çalışma hayatı son altı aylık dönemde oldukça 
önemli gelişmelere sahne oldu. Tarım-İş Sendikası olarak 
bizler de tüm bu gelişmeleri yakinen takip ederek gerekli 
adımları atmaya, mümkün olan en geniş platformda 
sizleri hakkıyla temsil etmeye ve sizleri azami derecede 
bilgilendirmeye gayret ettik. Bugün çalışma hayatımızın 
en çok konuşulan ve çözülmesi gereken sorunlarının 
başında geçmişte olduğu gibi kıdem tazminatı konusu 
geliyor. Bu sorun üzerine bir çift laf etmek sonrasında 
sizlere Sendikamızın geçtiği süreçler konusunda 
bilgilendirmek istiyorum.

Kıdem tazminatı, başta T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı olmak üzere örgütlü olduğumuz işyerlerinde 
sendikamızın da yakinen takibi ile bir aksaklığa yer 
verilmeden uygulanmakta. Ancak Tarım-İş Sendikası 
olarak yalnızca üyelerimizin değil üyemiz olmayan 
emekçilerin de haklarını müdafaa etme sorumluluğunu 
taşımaktayız. Diğer taraftan söz konusu kıdem tazminatı 
fonunun mevcut üyelerimizin bugününü ve yarını nasıl 
etkileyeceği de dikkatle takip ettiğimiz bir husus.

Ulusal basında sürekli olarak kıdem tazminatı 
konusu yeniden ve yeniden gündeme getirilerek 
konunun ehemmiyetinin anlamsız tartışmalar ile 
değersizleştirildiğini gözlemlemekteyiz. Geçmişe kısaca 
bir bakarsak; kıdem tazminatı ilk defa 1936 yılında 3008 
sayılı İş Kanunu ile çalışma hayatımıza girmiş, 1975 yılında 
tazminat hakkımızın fona aktarılmasından bahsedilmiş, 
2002 yılında da Kıdem Tazminatı Fonu Yasa Tasarısı 

ÇALIŞMA HAYATI ve 
SENDİKAMIZDAKİ 
GELİŞMELER
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gündeme gelmiştir. O gün bugündür 
işçinin kıdem tazminatını alması, özellikle 
sendikasız işyerlerinde büyük sorunlar teşkil 
etmekte hatta bir çok işçi kıdem tazminatını 
alamamaktadır. Ama gelin görün ki kıdem 
tazminatının ortaya çıkışından bugüne kadar 
sanki mağdur olan işverenmiş gibi sürekli 
şikayetçi olan taraf kendileri olmaktadırlar. 
Sözün özü şudur ki bizler işçinin kazandığı 
haklardan bir adım geri atılmasına geçmişte 
olduğu gibi bugünde asla izin vermeyecek, 
bu konuda asla taviz göstermeyeceğiz. 
Kıdem Tazminatı konusunda tüm emekçi 
kardeşlerimin içini ferah tutmasını isterim.

Ülkemiz çalışma hayatının hareketliliği 
kadar Sendikamız çatısı altında da heyecanlı 
bir hareketlilik sürmekte. Sendikamızdaki 
hareketliliğin ilk sebebi içinde bulunduğu-
muz toplu iş sözleşmesi süreçleri. Bu 
yıl içerisinde süreci başlayan toplu iş 
sözleşmelerinden ilki olan Atatürk Orman 
Çiftliği Müdürlüğü’ne bağlı 01 no’lu işyerlerine 
ilişkin toplu iş sözleşmemiz bağıtlandı. Bu 
toplu iş sözleşmesi ile Atatürk Orman Çiftliği 
işçileri, hak ettikleri çok daha fazlası olsa da, 
geniş çerçevede iyileştirmeler kazandı. Daha 
da önemlisi işyerinde işçiler arasında alınan 
ücretlerin düzensizliğine son verilerek, ücret 
skalası sistemine geçildi. Yeni geçilen skala 
sistemi ile hiçbir arkadaşımız hak kaybına 
uğramazken çeşitli düzeyde iyileştirmeler 
de edinmiş oldular. Tüm bu kazanımlarda 
büyük emeği geçen başta Atatürk Orman 
Çiftliği Baştemsilcimiz Üner USLU olmak 
üzere tüm arkadaşlarımıza teşekkür ve 
tebrik ederim.  

Elbette bu kazanımların elde edilmesi yalnız 
işçi tarafı olan bizlerin değil işveren tarafının 
da gerekli iradeyi göstermesine bağlıydı 
ve bu anlayış ve çözüm odaklı yaklaşımı 
gösterdikleri için başta Atatürk Orman 

Çiftliği Genel Müdürü Yener YILDIRIM’a ve 
Personel ve İdari İşler Müdürü Osman GÜRER 
olmak üzere emeği geçen tüm idarecilere 
teşekkür eder, saygılarımızı sunarım.

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
ile akdedeceğimiz 17. Dönem toplu iş 
sözleşmesi görüşmelerimizse halen 
sürmekte. TÜRK-İŞ’in 2017 yılı Kamu 
Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma 
Protokolü’nün neticelenmesinin ardından 
hız kazanacak olan görüşmeler halen devam 
ettiğinden konu ile ilgili detaylı ve güncel 
bilgileri internet sitemiz üzerinden takip 
edebilirsiniz.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerimizin 
yanında Sendikamız şubelerinin genel kurul 
süreçleri de başlamış durumda. Bugüne 
dek yeni kurulan Antalya Şubemiz başta 
olmak üzere, Konya, Ankara ve Adana 
Şubelerimizin genel kurulları tamamlandı. 
Tüm şube seçimlerimizde de, gerek mevcut 
yöneticilerimiz gerekse de muhalif olan 
tüm arkadaşlarımız, birlik ve beraberlik 
içerisinde üzerlerine düşen vazifeyi layıkıyla 
yerine getirerek seçim süreçlerini başarıyla 
tamamladı, hepsine teşekkür ediyorum. 
Seçim süreçlerini tamamlayan şubelerimize 
yeni dönemlerinde başarılar diliyor, 
seçim sonuçlarının teşkilatımıza hayırlar 
getirmesini temenni ediyorum. 

Son olarak vatan için hayatını kaybeden tüm 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, sevenlerine 
baş sağlığı diliyorum. İçinde bulunduğumuz 
Ramazan ayının tüm teşkilatımıza ve 
milletimize hayırlar getirmesini diliyor, 
hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Receb KOCAPİÇAK
Genel Sekreter
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ZORUNLU BİREYSEL 
EMEKLİLİK

Sendikamızın Değerli Üyeleri,

Ülkemizin özellikle son bir buçuk yıldır geçirdiği bu zor günler 
bizlere bir kez daha göstermiştir ki, toplumumuzun huzur ve 
bereket dolu bir yaşama kavuşması için milletin içinden yükselen 
biz sivil toplum kuruluşları, bugün görevimizi her zamankinden 
daha büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürmeliyiz. Bu bağlamda 
çalışma hayatına ilişkin hayatımıza giren yeni gelişmelerden 
sizleri haberdar etmek, aydınlatmak ve görüşlerimizi ifade 
etmekle de mükellefiz. Bu nedenle bugün bazı üyelerimizin 
aylık ücretlerinde hissettiği veya er ya da geç hissedeceği 
Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında sizleri 
bilgilendirmek ve görüşlerimi ifade etmek isterim.

Esas olarak çalışma hayatımıza ilişkin ele alınması gereken 
bir çok husus var. Bunların her birini ayrı ayrı takip etmekte, 
değerlendirmekte ve gerekli girişimleri yapmaktayız. 
Sendikamızın takipçisi olduğu konuların başında mevsimlik 
çalışan üyelerimizin sorunları gelmekte. Bizler her ne kadar 
da toplu iş sözleşmelerimiz ile bu kardeşlerimize mümkün 
olduğunca geniş imkanlar tanımaya gayret etsek de, 5 ay 
29 günlük çalışma süresi sınırını toplu iş sözleşmeleri ile 
düzenleme imkanımız hukuken bulunmamakta. Bu nedenle 
bizimle aynı mevsimlik çalışma süresi sorununu paylaşan diğer 
sendikalarla işbirliği içerisinde konfederasyonumuz TÜRK-
İŞ nezdinde girişimlerimizi hız kesmeden sürdürmekteyiz. 
Konfederasyonumuz nezdinde en önemli meselelerimizden biri 
olan mevsimlik çalışanlarımızın bu mağduriyetini gündemden 
düşürmedik düşürmeyeceğiz, bizler için tüm sorunlarımız 
içerisinde en mühim olanı kamuda çalışan işçiler arasındaki 
ikiliğin giderilmesi, taşeronlaşma gibi çağ dışı ve adaletsiz 
çalışma biçimlerinin ortadan kaldırılarak işyerlerinin de ihtiyaç 
duyduğu işgücünün mevsimlik kardeşlerimizle karşılanarak 
kamuda adaletli, eşit ve hakça bir çalışma düzeni kurulmasıdır.

www.tarimis.org.tr
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Çalışma hayatımızdaki gelişmeler muhakkak 
ki bu yazıda ele alacağım konudan çok daha 
geniş ancak Otomatik Katılımlı yani diğer bir 
deyişle Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi de en 
az çalışma hayatımızı etkileyen diğer gelişmeler 
kadar önemli.

Zorunlu Bireysel Emekliliğe Genel Bakış

Zorunlu BES, 45 yaş altında (1972 ve sonrası 
doğumlular), kamu ya da özel sektör fark 
etmeden çalışan ya da çalışmaya başlayacak 
olan her Türk vatandaşının ve mavi kart sahibinin 
zorunlu olarak otomatik bir şekilde dahil edildiği 
bir zorunlu tasarruf sistemi anlamına geliyor. 

1 Ocak 2017 itibariyle hayatımıza giren bu zorunlu 
uygulama ile BES sistemine 13 milyon kişinin 
katılması ve 10 yıllık dönemde 90 milyar TL’lik 
tasarruf elde edilmesi bekleniyor.

Bu sisteme tüm kamu sektörü çalışanları çalışan 
sayısından bağımsız dahil edilecek. Özel sektör 
çalışanlarıysa (4a) işyerinde bulunan çalışan sayısı 
göz önüne alınarak belirli tarihlerde kademeli 
olarak sisteme dahil edilecek. T.C. Başbakanlık 
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 21 
Aralık 2016 Tarihli “Basın Açıklaması” uyarınca 
çalışan sayısına göre kademeli geçişin yapılacağı 
tarihler şu şekilde:

Çalışanlar Sisteme Nasıl Katılacak, Ne Kadar 
Kesinti Yapılacak?

Çalışan sayısı nedeniyle Zorunlu BES’e dahil 
olması gereken her işyerinin işvereni, çalışanları 
adına kendi seçeceği bir emeklilik şirketi ile 
sözleşme yapacak ve yine kendi seçtiği bir BES 
planına çalışanlarını dahil edecek. Çalışanların 
bireysel emeklilik şirketini seçme veya BES 
planını belirleme gibi bir tercih hakkı yok, 
bunlar tamamen işverenin takdirine bırakılmış 
durumda.

İşveren, çalışanların maaşlarından prime esas 
kazancının veya emeklilik keseneğine esas 
aylığının en az %3’ünü ücretlerinden kesinti 
yaparak, en geç çalışanın ücret ödeme gününü 
takip eden iş günü emeklilik şirketine aktaracak. 
Bu durumda 2017’de uygulanacak olan 1.777,5 
TL’lik asgari ücrete göre en az kesinti 53,32 TL, en 
yüksek kesinti ise 340 TL olacak. 

Çalışanın bu kesintilere ilişkin tek bir tercih hakkı 
var: Çalışan kişi isterse işvereninin bu %3’lük 
kesintiden daha fazla kesinti yapmasını ve BES 
hesabına yatırmasını talep edebilir ama %3’ten 
az bir kesinti talep edemez. Ayrıca çalışalar 
yapılan kesintiye ek olarak BES hesaplarına ek 

bir katkı payı ya da toplu bir ödeme yapamazlar. 
Diğer taraftan söz konusu bu kesintiyi 
işverenin karşılaması da söz konusu mevzuatla 
yasaklanmış durumda. Yani en az %3 olarak 
yapılacak kesintiyi işverenin işçinin ücretinden 
kesmeyerek kendisinin ödemesi mümkün değil.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 12 OCAK 2017 
tarih ve 2017/08 sayılı basın açıklaması ile emeklilik 
planı sunması uygun görülen emeklilik şirketleri 
şunlardır:

• Aegon Emeklillik ve Hayat A.Ş.
• Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
• Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.
• Anadolu Hayat ve Emeklilik A.Ş.
• Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.
• Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.
• Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.
• BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
• Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
• Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.
• Garanti Emeklilik ve Hayat  A.Ş.
• Groupama Emeklilik A.Ş.
• Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. 
• NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.
• Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş
• Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş
• Vakıf Emeklilik A.Ş. 
• Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.

1000 ve üzeri çalışanı olan özel sektör şirketleri 01 Ocak 2017
250-999 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri ve kamu kuruluşları 
(genel ve özel bütçeli idareler) 01 Nisan 2017

100-249 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri 01 Temmuz 2017
50-99 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri, Mahalli idareler ve KİT'ler
(Kamu İktisadi Teşebbüsü) 01 Ocak 2018

10-49 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri 01 Temmuz 2018
5-9 arası çalışanı olan özel sektör şirketleri 01 Ocak 2019
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Çalışana devlet tarafından yapılacak ek katkılar neler?

Zorunlu BES katılımını teşvik etmek için Devlet bazı ek katkılar 
sunmakta, bunları şu şekilde özetleyebiliriz:

• Çalışanın ödediği katkı payının %25’i oranında devlet katkısı 
(Ancak bu katkının bir üst sınırı bulunmakta, 2016 yılı için azami 
devlet katkısı 4,941 TL)

• Çalışan sisteme otomatik olarak dahil edildikten sonra 2 
ay içerisinde BES’ten çıkmayı talep edebilir. Talep etmediği 
durumda, bu 2 aylık cayma süresinin sonunda hesaplarına 
1000 TL başlangıç devlet katkısı yatırılacak. Ancak bu katkıyı 
alabilmek için belirli süreler boyunca sistemde kalmak zorunlu.

• Çalışan eğer emeklilik döneminde birikimini yıllık gelir sigortası 
olarak almak isterse, bu durumda birikiminin %5’i kadar da ek 
devlet katkısı söz konusu olacaktır.

Çalışanlar Sistemden Nasıl Çıkar?

Çalışanın ücretinden kesilecek olan ilk katkı payının emeklilik 
şirketi hesabına nakden intikal ettiği tarihi takip eden ilk iş günü, 
şirket çalışana emeklilik planına dâhil edildiğini bildirir. Çalışan 
eğer sistemden çıkmak isterse, bu bildirimi aldığı tarihten 
itibaren 2 ay içerisinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 
Bu durum kimi basın ve yayın mecralarında çalışanlara bilinçli 
ya da bilinçsiz olarak yanlış aksettirilmektedir. 

Çalışan BES’te 2 ay boyunca kalmak zorunda değildir, aksine 
sisteme dahil olduğu kendisine bildirildikten sonra 2 ay içerisinde 
sistemden çıkmak istediğini doğrudan emeklilik şirketlerine 
bildirmelidir. Eğer çalışan sistemden çıkmak istediğini bu 2 ay 
içerisinde bildirirse, maaşından yapılan kesinti kendisine 10 gün 
içerisinde geri ödenmek zorundadır. 2 aylık süre geçirilirse 10 
günlük süre ve sistemden çıkma prosedürü uzayacaktır.

ZORUNLU BİREYSEL 
EMEKLİLİK

www.tarimis.org.tr
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Sistemden çıkmak isteyen üyelerimize çıkış taleplerini 
uzatmadan, 2 aylık süreci beklemeden bir an önce yapmalarını 
öneriyoruz. Bu konu ile ilgili üyelerimizin bilgilendirilmesi için 
şubelerimize gerekli bilgilendirmeleri yaparak genelgeler 
yayımladık. Ayrıca internet sitemiz üzerinden yaptığımız 
duyurularla da bu bilgilendirmeleri yaptık. Sistemden 
ayrılmak isteyen üyelerimiz, şubelerimizden veya internet 
sitemizden edinecekleri ayrılma talep formu ile çıkış 
başvurusunda bulunabilirler. Bir kez daha buradan uyarmak 
isterim ki hem 2 aylık sürenin kaçırılmaması hem de bilhassa 
kamu işyerlerindeki yoğun ayrılma başvuruları nedeniyle 
üyelerimizin söz konusu süreyi kaçırmaması için ayrılma 
taleplerini bir an önce yapmaları gerekmektedir. 

Son olarak, bu yazının hazırlandığı tarihlerde yaklaşan Ramazan 
ayının da milletimize birlik ve beraberlik içinde bolluk, bereket 
ve huzur dolu günler getirmesini temenni ederek bayramınızı 
en içten dileklerimle kutlarım.

Saygılarımla,

İbrahim ÖZKESKİN
Genel Mali Sekreter
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YÖNETİCİLERİMİZ
TARIM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 
DR. NUSRET YAZICI’YI
MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat, Genel 
Mali Sekreteri İbrahim Özkeskin ve şube başkanlarımız, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Nusret 
Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. Devam etmekte olan 
Toplu İş Sözleşmesi ve Tarım Bakanlığı’nda çalışan 
üyelerimizin güncel sorunları ve çözüm yolları hakkında 
görüşmelerde bulunuldu. 

Tarım emekçisinin hakkına ve sorununa sahip çıkan, 
çözümüne katkı sağlayan müsteşarımıza üyelerimiz ve 
sendikamız adına teşekkürü bir borç biliriz.

www.tarimis.org.tr
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GENEL BAŞKANIMIZDAN 
ŞIRNAK’TA Kİ ÜYELERİMİZE 
ZİYARET

Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat ve 
Diyarbakır Şube Başkanı Beşir Işık, Şırnak ilinde ki terör 
faaliyetleri ve bu faaliyetlerin ile verdiği tahribattan dolayı 
yaklaşık 1 yıl önce çevre il ve ilçelere görevlendirmeyle 
giden üyelerimizin geri gelmesiyle birlikte hem geçmiş 
olsun ziyareti, hemde dertlerini dinleyerek açılan yaraların 
sarılması için üstümüze düşeni fazlasıyla yapacağımızı 
taahhüt eden bir ziyaret gerçekleştirdiler.  

Genel Başkanımız, “Allah birlik ve beraberliğimizi 
bozmasın bir daha böyle acı günler yaşatmasın” 
temennisinde bulunarak üyelerimizle gerçekleştirdiği 
görüşmeyi tamamlamıştır. 
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Doğu ve Güneydoğu illerinde ülkemiz müdafaasında 
Gazi olan, Ankara Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 
üyelerimiz, iş yeri temsilcilerimiz ve Tarım-İş Sendikası 
Ankara Şube Yönetim Kurulu 26 Agustos 2016 Cuma 
günü sendikamızı ziyaret etmişlerdir. Genel Başkanımız 
İlhami Polat ve Yönetim Kurulumuzla görüşen üyelerimize 
anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz. 

GAZİ ÜYELERİMİZ’DEN 
SENDİKAMIZA ZİYARET

www.tarimis.org.tr
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24 Kasım 2016 tarihinde saat 08:05’te Adana’nın Merkez 
Seyhan ilçesindeki Döşeme Mahallesi Mehmet Nuri 
Sabuncu Bulvarı’nda bulunan Adana Valiliği ‘nin önündeki 
açık otoparkta, teröristlerin daha önceden getirdiği 
bomba yüklü araç tam mesai saatinin başladığı sırada 
infilak ettirildi. Hain saldırı sonucu Adana Seyhan Tarım 
İlçe Müdürlüğünde bahçıvan kadrosunda çalışan üyemiz 
GÖKHAN AYGÜL şehit olmuştur.

Ülkemizi bölmeye yönelik yapılan bu alçak saldırıyı 
şiddetle kınıyor ve bu saldırıda hayatını kaybeden üyemiz 
dahil tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza 
acil şifalar,başta milletimiz olmak üzere geride kalan aile 
ve sevdiklerine sabırlar diliyoruz. 

ŞEHİDİMİZ VAR..
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ASGARİ ÜCRET

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, T.C. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nın Reşat Moralı Salonu’nda 29 Aralık 
2016 tarihinde toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun başkanlığında 
toplanan komisyonda işçi tarafını Türk-İş Genel Eğitim 
Sekreteri Nazmi Irgat, Sendikamız Genel Başkanı İlhami 
Polat, Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli 
Solak, Çimse-İş Genel Başkanı Zekeriye Nazlım ve 
Türk-iş Uzmanı Enis Bağdadioğlu temsil etti. Türk-İş 
Temsilcilerinin katılmadığı ve muhalif kaldığı asgari 
ücret miktarı, işveren-devlet kesimi temsilcilerinin oy 
çokluğuyla, 2017 yılı için brüt 1775,50 Türk Lirası ve net 
1404,07 Türk Lirası olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET
2016 2017

BRÜT ASGARİ ÜCRET 1.647,00 TL 1.777,50 TL

SGK PRİMİ (%14) 230,58 TL 248,85 TL

İŞSİZLİK SİG. FONU (%1) 16,47 TL 17,78 TL

GELİR VERGİSİ (%15) 209,99 TL 226,63 TL

DAMGA VERGİSİ (%0,759) 12,50 TL 13,49 TL

KESİNTİLER TOPLAMI 469,54 TL 506,75 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 123,53 TL 133,31 TL

NET ASGARİ ÜCRET * 1.300,99 TL 1.404,07 TL

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

2017 YILI ASGARİ ÜCRET 
GÖRÜŞMELERİ VE KARŞI OY 
GEREKÇESİ

Yazımızda belirtilen hesaplamalar bilgi amaçlı olup, sorumluluk kabul edilmemektedir.
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Asgari geçim indirimi, vergi iadesi yerine 
getirilen ve çalışanların en düşük düzeyde 
de olsa geçimini sağlayabilmesi için 
ücretinin belirli bir miktarının vergi dışında 
tutulmasıdır. Çalışanın aile durumuna göre 
belirlenen indirim miktarı, asgari ücret 
üzerinden hesaplanmakta ve çalışanın aylık 
gelir vergisinden mahsup edilmektedir. 
Dolayısıyla değişen asgari ücret ile birlikte 
her çalışanın ücretinde belirli bir oranda artış 
gerçekleşmektedir.

Tabloda belirtildiği üzere asgari ücret, 
net 1.404,07 TL ile 1.497,38 TL arasında 
kişinin evli ve çocuklu olma durumuna 
göre değişmektedir. En düşük asgari 
geçim indirimi 133,31 TL iken, en yüksek 
indirimi 226,63 TL’dir. Asgari geçim indirimi 
miktarının yükselmesi ile 2016 yılında 123,53 
TL olan en düşük AGİ miktarı 2017 yılında 
133,31 TL ‘ye yükselmiştir.

Hatırlatmakta fayda var ki, asgari geçim 
indiriminin miktarında dolaylı olarak bir 
sınırlama bulunmaktadır. T.C . Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nın 04.12.2007 tarih ve 26720 
no’lu T.C. Resmi Gazete’de yayımlanan 
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 ücret hesaplamasına göre, 226,63 
TL’yi aşan miktardaki asgari geçim indirimi 
hesaplamada dikkate alınmayacaktır. Diğer 
bir deyişle, asgari geçim indirimi oranının 
%85’den fazlası hesaplama da dikkate 
alınmamakta olup; Eşi Çalışmayan İşçi en 
fazla 3 çocuğa, Eşi Çalışan İşçi ise en fazla 
5 çocuğa kadar asgari geçim indiriminden 
faydalanmaktadır

Asgari Geçim İndirimi NET Asgari 
Ücretler

Bekar

Çocuk Yok 133,31 TL 1.404,07 TL

1 Çocuk 153,31 TL 1.424,06 TL
2 Çocuk 173,31 TL 1.444,06 TL
3 Çocuk 199,97 TL 1.470,72 TL
4 Çocuk 213,30 TL 1.484,05 TL
5 Çocuk ve Üstü 226,63 TL 1.497,38 TL

Evli

Eşi 
Çalışmayan

ya da  
Emekli olan

Çocuk Yok 159,98 TL 1.430,73 TL
1 Çocuk 179,97 TL 1.450,72 TL
2 Çocuk 199,97 TL 1.470,72 TL
3 Çocuk ve Üstü 226,63 TL 1.497,38 TL

Eşi Çalışan

Çocuk Yok 133,31 TL 1.404,07 TL
1 Çocuk 153,31 TL 1.424,06 TL
2 Çocuk 173,31 TL 1.444,06 TL
3 Çocuk 199,97 TL 1.470,72 TL
4 Çocuk 213,30 TL 1.484,05 TL
5 Çocuk ve Üstü 226,63 TL 1.497,38 TL

Detaylı Bilgi İçin İncelenebilecek İnternet Kaynakları:

T.C. Resmi Gazete, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161230-22.pdf

TÜRK-İŞ, Ayrıntılı Asgari Ücret Tablosu:
http://www.turkis.org.tr/2017-ASGARI-UCRET-TAPLOSU-d1345

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Net Hesabı 
ve İşverene Maliyeti:
http://www.csgb.gov.tr/home/contents/istatistikler/
asgariucret/

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

T.C. Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı), Asgari Geçim 
İndiriminin Hesaplanmasına İlişkin Tablo:
http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/sikca-sorulan-
sorula

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

21



Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi kesimi adına görev yapan 
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsilcileri, 
işveren-devlet kesimi temsilcilerinin oy çokluğu görüşüyle 2017 
yılı için belirlediği asgari ücrete aşağıdaki gerekçeyle katılmamış ve 
muhalif kalmışlardır:
 
“Anayasanın 55 inci maddesinde ‘asgari ücretin tespitinde çalışanların 
geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde 
bulundurulur’ düzenlemesi yer almaktadır. 

Asgari Ücret Yönetmeliğinde ise ‘işçilere normal bir çalışma günü 
karşılığı ödenen ve işçinin, gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür 
gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde 
karşılamaya yetecek ücret’ olarak asgari ücret tanımlanmaktadır. 

Asgari ücret, çalışanların düşük ücretlere karşı korunmasını ve 
emek sömürüsünü önlemeye yönelik önemli ve etkin bir sosyal 
politika aracıdır. İnsan temel hak ve özgürlüklerinin tanımlandığı 
tüm uluslararası sözleşmelerde, herkesin kendisi ve ailesi için 
“insan onuruna yaraşır” adil ve elverişli bir ücret hakkı olduğu kabul 
edilmektedir. 

İşçi temsilcileri, mevcut asgari ücrete hedeflenen enflasyon ya 
da biraz üzerinde belirlenecek oranda yapılacak bir artışın yeterli 
olmayacağını, olumsuz yaşama şartlarını düzeltmeyeceğini, bu 
nedenle kabul edilemez olduğunu ifade etmişlerdir. 

İşçi temsilcileri asgari ücreti belirleme çalışmaları sırasında temel 
alınması gereken ilkeleri aşağıdaki biçimiyle açıklamış ve talep 
etmiştir: 

1. Anayasa’da yer alan “geçim şartları” yaklaşımına öncelikle 
uyulmalıdır. 

2. İşçinin ailesi ile birlikte günün ekonomik ve sosyal koşullarına 
göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla 
bağdaşacak bir tutar olmalıdır.  

3. Belirleme yapılırken, işçinin ve ailesinin bilimsel olarak belirlenmiş 
harcama kalıbı esas alınmalı ve hesaplamalarda TÜİK (Türkiye 
İstatistik Kurumu) verileri kullanılmalıdır. 

İŞÇİ TEMSİLCİLERİNİN  
ASGARİ ÜCRET KARŞI OY 
GEREKÇESİ
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4. Perakende fiyatlar kullanılarak hesaplanan net 
harcama tutarı, işçinin eline net geçecek biçimde 
düzenlenmelidir.  

5. Asgari ücret, sanayi/tarım ve yaş, cinsiyet ayırımı 
yapılmadan yine ulusal düzeyde tek olarak 
belirlenmelidir. 

6.  İşçilerin arasında nitelik, kıdem, işin mahiyeti gibi 
ekonomik amaçlı değerlendirmelerin tümünden 
bağımsız olarak ele alınmalı, ekonomik ölçülerin 
ötesinde sosyal bir ücret olarak kabul edilmelidir. 

7. İşçinin satın alma gücünün ileriye dönük olarak 
korunabilmesi için gerekli bir iyileştirme ayrıca 
ilave edilmelidir.  

8. Asgari ücret belirlenirken, gelir dağılımında 
adaleti sağlamaya yönelik olarak ayrıca refahtan 
pay verilmelidir. 

9. Ücretlerde adaleti sağlamak açısından, en düşük 
devlet memuru maaşı da dikkate alınmalıdır. 

İşçi temsilcileri, asgari ücret çalışmaları sırasında bu 
ilkeleri savunmuş ve asgari ücretin bu çerçevede 
belirlenmesi ve kabul edilmesi için çaba göstermiştir. 
Asgari ücretin belirlenmesindeki göz önünde 
bulundurulması öncelikli ilke olan ‘çalışanların geçim 
şartları’ devletin resmi kurumu Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) tarafından ortaya konulmuştur. 
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun verdiği görev 
doğrultusunda TÜİK çalışanların geçim şartlarını 
hesaplamıştır. Devletin resmi kurumunun 
Komisyona sunduğu hesaplamaya göre, 2016 Kasım 
ayı itibariyle ağır bir işte çalışan bekar bir işçinin 
aylık harcama tutarı net 1.668,90 TL’dir. Yapılan bu 
hesaplamada ‘çalışanın ailesi’ dikkate alınmamıştır. 
TÜRK-İŞ’in (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) 
30 yıldan bu yana her ay düzenli olarak yaptığı ‘Açlık 
ve Yoksulluk Sınırı’ araştırmasına göre tek bir işçinin 
yaşama maliyeti ise aynı dönem itibariyle net 1.761,74 
TL’dir. TÜRK-İŞ ile TÜİK’in verileri uyumludur. 

Bilindiği üzere, asgari ücret pazarlık ücreti değildir. 
Bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle 
tespit edilen taban ücrettir. 

İşçi kesimi, öncelikle TÜİK tarafından belirlenen 
net tutarın temel alınmasını, sonradan 2017 yılı için 
öngörülen enflasyon hedefi ile refah payı ilavesi 
gerektiğini, sonuç itibariyle, bu yöntemle belirlenecek 
asgari ücretin önemli adım ve başlangıç olacağını 
Komisyonda ifade ve talep etmiştir. 

Ancak işçi kesiminin bu talebi bile Komisyonda görev 
yapan işveren-devlet kesimi temsilcileri tarafından 
dikkate alınmamıştır. Asgari ücret pazarlık konusu 
yapılmış ve düşük belirlenerek, oy çokluğuyla kabul 

ve ilan edilmiştir. 
Bu yaklaşım gelir eşitsizliğini ve adaletsizliği daha da 
büyütmektedir. Kararlaştırılan asgari ücret, ülkede 
uygulanmakta olan ekonomik ve sosyal politikaların 
bir yansımasıdır. Devlet sosyal koruma görevini 
iktisaden zayıf olan işçiden yana kullanmamıştır. 

2017 yılı gelir vergisi tarifesi oranları aynı kalmış, 
gelir vergisinin sadece ilk dilimi yüzde 3,17 oranında 
artırılmıştır. Bu düzenleme ile ücretliler bu yıl daha 
da fazla vergi ödemek zorunda kalmaktadır.  Asgari 
ücretliler üzerinde bile taşınmaz boyutlarda vergi 
yükü bulunmaktadır. Aynı şekilde, sosyal güvenlik 
için kesilen prim asgari ücretli için yüksektir. Ancak 
işverenlerin sosyal güvenlik primi 5 puan indirimi 
uygulaması yanında işgücü maliyeti artışını 
karşılamak için ayrıca teşvik verilmektedir. Türkiye, 
ücretten yapılan kesintilerin yüksekliği bakımından 
OECD üyesi ülkelerin başında gelmektedir. 
Ülkemizdeki asgari ücret düzeyi çoğu AB üyesi 
ülkelerin gerisindedir. Türkiye’nin rekabet şartlarını 
düşük ücret politikasıyla sağlaması mümkün değildir. 
Asgari ücret artışını gerekçe yaparak, çalışanların 
işsizlik ve kayıtdışı istihdamla karşı karşıya bırakmanın 
doğru bir yaklaşım olmadığı açıktır. Komisyonun 
işveren-hükümet temsilcileri tarafından belirlenen 
asgari ücret, işçilerin ve toplumun beklentilerini 
karşılamamıştır. Bu durumun iş barışını ve sosyal 
barışı bozabileceği endişesi maalesef devam 
etmektedir.  

Ülkenin milli birlik ve beraberliği her şeyin üzerindedir. 
İşçiler olarak biz bunun gereğini her fırsatta yerine 
getirdik. Ancak, işçiye karşı yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi beklentimiz karşılanmamıştır. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işveren-devlet 
kesimi temsilcilerinin oy çoğunluğuyla belirlenen 
asgari ücrete, gerek miktar ve gerek belirleme 
yöntemi açısından yukarıda sıraladığımız gerekçelerle 
katılmıyoruz ve işçi kesimi olarak muhalif kalıyoruz.” 
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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Kıdem tazminatıyla 
ilgili yapılan açıklamaların çalışma hayatında karmaşaya, 
çalışanlarda da kaygıya neden olduğunu belirtti. Kıdem 
Tazminatının işçinin kazanılmış hakkı olduğunun defalarca 
altını çizen Türk-İş Genel Başkanı, “Herkes bilsin ki hak 
kayıplarına yol açacak düzenlemeleri işçiler ve Türk-İş kabul 
etmeyecektir.” dedi.

Kıdem Tazminatını bazılarına göre iş yerinde, işsiz kalma 
riskine göre bir sigorta; ama bize göre işçinin ödenmesi 
sonraya bırakılmış ücret fazlası olarak tanımlayan genel 
başkanımız, bunu her ortamda, her yerde, kamu oyuna, 
başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakana ve ülkeyi 
yönetenlere, ülkenin değişik kesimlerinde bu işle ilgilenen 
her kesimine bu konuyu ısrarla anlatmaya çalıştığımızı 
belirtti. Bu sebeple, işçilerin Kıdem Tazminatı Hakkının 
aşındırılması değil, korunması ve geliştirilmesi gerektiğini 
vurguladı. Kıdem Tazminatının her zümreyi ilgilendirdiğine 
değinen Ergün Atalay, Kıdem Tazminatı oğlumuzun düğün 
parası, kızımızın çeyiz parasıdır. Türk-İş olarak bununla ilgili 
olumsuz bir işin içinde asla olmayacağımızı belirtti. 

Kıdem Tazminatının çalışma hayatının en hassas 
konularından biri olduğuna dikkat çeken Ergün Atalay, 
Türkiye’de çalışan milyonlarca insanı doğrudan ilgilendiren 
bu hakkın her ne sebeple olursa olsun ikide bir gündeme 
getirilmesini Türk-İş olarak iyi niyetli bulmadığımızı söyledi.  
Türk-İş olarak Kıdem Tazminatıyla ilgili görüşümüzün açık 
ve net olduğunu vurgulayan Genel Başkanımız, “Şimdiye 
kadar işçilerin başını öne eğmedik, bundan sonra da 
eğmeyiz. Kimse sabrımızı zorlamasın. Duymayanlar için 
tekrarlıyoruz; Kıdem Tazminatı İşçiler için kırmızı çizgidir, 
son kaledir. İşçilerin kaderiyle oynanmamalıdır.” dedi.

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ERGÜN 
ATALAY, KIDEM TAZMİNATI İLE 
İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
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Çeşitli sebeplerle işverenlerden Kıdem Tazminatını 
alamayan çalışanların da Kıdem Tazminatı almasını 
sağlayacak yasal düzenlemelerin kolaylıkla yapılabileceğini 
belirten Ergün Atalay, “Amaç alamayan işçinin Kıdem 
Tazminatını alması ise bu konu basit bir mevzuat 
değişikliğiyle sağlanır. Bununla, işçi bir gün çalışsa bile, 
hatta istifa bile etse kıdem tazminatına hak kazanır şartını 
getirelim ve işverenin iflası durumunda işçi alacaklarına 
ilk sırada yer verelim. Kıdem Tazminatına erişimde sıkıntı 
çeken işçiler için mevcut haklarda bir adım geriye gitmeden 
bir düzenleme yapılması öngörülüyorsa bu konuda ki 
hazırlıkları da görmek isteriz. Ne yapılmak isteniyorsa bu 
sosyal taraflarla eksiksiz paylaşılmalıdır.” dedi.

En son 8 Haziran 2017 Türk-İş İftar yemeğinde bu konuya 
değinen Genel Başkanımız Ergün Atalay; “Güven duymak 
insanın en büyük sermayesidir. Kıdem Tazminatında 
fona geçilmesi, geçmişte yaşadıklarımız göz önünde 
bulundurulduğunda bize hiç güven vermiyor. İşsizlik 
Fonu’nun durumu ortada. Fonda 108 milyar lira birikmiş 
ama bunun sadece 16 milyar lirasını işçi kullanmış. Yollara, 
köprülere harcanan bu paraların asıl sahipleri işçilerdir. 
İşte bundan dolayı fona hiç sıcak bakmıyoruz ama buna 
karşın kıdem tazminatını alamayanlarla ilgili bir çalışma 
yapılabilir.” dedi.

Kıdem Tazminatında asıl sorunun bu haklarını 
alamayanların olduğuna dikkat geçen Genel Başkanımız 
Ergün Atalay, “Nasıl vergisini ve işçisinin sigorta primini 
ödemeyen işverenlere ceza kesiliyorsa, işçisinin Kıdem 
Tazminatını ödemeyen işverenlere de ceza kesilsin. Bu 
yapılırsa Kıdem Tazminatı sorunu ortadan kalkar” diyerek 
konuyla ilgili Türk-İş’in duruşuna ve isteklerine açıklık 
getirdi.
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 T.C. Başbakanı Binali Yıldırım’ın imzasıyla 19 Nisan 2017 
günü Resmi Gazete’de  yayımlanan “Mevsimlik Tarım 
İşçileri ile ilgili 2017/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi” 
ile mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla 
bulundukları illerden başka illere giden vatandaşların ve 
ailelerinin bu süreçte yaşadığı sorunların giderilmesine 
yönelik çalışmalar 36 madde ile sıralandı. Mobil Sağlık 
ekiplerinin oluşturulmasından, Göçebe mevsimlik 
işçi çocuklarının eğitimlerine devam edebilmelerine 
kadar, çocuk işçilikle mücadeleden, göç sırasında trafik 
denetimlerine kadar bir çok konuda düzenlemenin yer 
aldığı genelgenin bir an önce uygulamaya geçilmesi ve sıkı 
denetimlerle denetlenmesini arzu etmekteyiz. 

Tarım-İş Sendikası olarak mevsimlik işçilerin hayat 
şartlarını iyileştirmek adına yıllardır verdiğimiz 
mücadelede bu genelgeyle gelinen noktadan oldukça 
mutluluk duymaktayız. Geçen yıllar içinde mevsimlik 
işçilerin sorunlarını gerek kitap haline getirip devletin üst 
mercilerinide içeren ilgili kurumlara dağıtılması, basın 
ve medya yoluyla bilgilendirilmeler yapılması, gerek 
pilot bölge olarak Adana bölgesinde çalışan mevsimlik 
işçilere tam donanımlı ambulans tesis edilmesi, gerek 
arabuluculuğun aradan çıkartılarak sendikamızın işçi ve iş 
veren arasında köprü olması gibi bir çok faaliyette bulunan 
sendikamız devletimizin attığı bu adımın sonuna kadar 
destekçisidir. Yazımızın devamındaki genelge’de yer alan 
konulara ek olarak eksik gördüğümüz bir diğer önemli 
konuda göçebe mevsimlik işçi yövmiyelerinin belirlenmesi 
hususudur. Geçmiş zamanlarda Valilik, ve il temsil kurulu, 
işveren ve yetkili sendikanında içinde bulunduğu bir heyet 
oluşturularak işçilerin yövmiyeleri belirlenmekteydi . 

GEZİCİ MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ 
GENELGESİ YAYINLANDI
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Bu uygulamanında bundan sonra aynı şekilde devam 
etmesi, hatta ülke çapında yaygınlaştırılması sendikamız 
tarafından talep edilmektedir. 

Yayınlanan genelge aşağıdadır;

Başbakanlıktan

Konu : Mevsimlik Tarım İşçileri

GENELGE
2017/6

Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla; 
bulundukları illerden başka illere giden vatandaşlarımızın 
ve ailelerinin bu süreçte yaşadıkları sorunlarının 
giderilmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen çalışmalar, 
ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle yürütülecektir.

1. Valiliklerce, mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak 
çalıştığı yerlerde; eğitim ve sosyal faaliyetleri ile işçilerin 
temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri ortak kullanım alanları 
olan, iklim şartlarına uyumlu, emniyetli, ekonomik, 
estetik ve fonksiyonel, prefabrike, betonarme ya da 
çelik iskeletli, yeterli büyüklükte bir bina ile elektrik, su 
ve kanalizasyon alt ve üst yapısı bulunan geçici yerleşim 
alanları oluşturulması sağlanacaktır.

2. Geçici yerleşim alanları; sel ve su baskını gibi doğa 
olaylarından olumsuz etkilenmeyecek, yol ve altyapı 
hizmetlerinin sunumunun kolaylıkla sağlanabileceği, 
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sağlık şartlarına uygun, tehlikeli ve girilmesi 
yasak yerlere yeterli mesafede, işçilerin 
asgari ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikleri 
haiz ve işçi sayısına uygun büyüklükteki 
Hazine taşınmazları arasından seçilecektir. 
Bu kapsamda talep edilen ve Maliye 
Bakanlığınca uygun görülen taşınmazlar 
belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere tahsis 
edilecektir.

3. Geçici yerleşim alanlarına su ve elektrik 
hizmeti verilmesine ilişkin abonelik ve 
kullanım bedelleri yatırım izleme ve 
koordinasyon başkanlıkları ile il özel idareleri 
bütçelerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca aktarılan ödeneklerden 
karşılanacaktır.

4. Geçici yerleşim alanlarının belirli aralıklarla 
her türlü haşerelere karşı ilaçlanması ile 
atıkların uzaklaştırılması, temiz içme ve 
kullanma suyu sağlanması hizmetleri; 
belediye sınırları içinde veya mücavir 
alanlarda ilgili belediyelerce, belediye 
sınırları dışında ise il özel idarelerince yerine 
getirilecektir.

5. İl halk sağlığı müdürlüklerince mevsimlik 
tarım işçilerinin ve ailelerinin kanser taramaları 
ile bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı 
düzenli sağlık taramaları, aşılamaları, gebe, 
bebek ve çocukların izlemleri yaptırılacak; 
üreme ve kadın sağlığı hizmetleri, çevre 
sağlığı hizmetleri ve sağlık okuryazarlığı 
faaliyetleri, periyodik olarak yürütülecek, 
bu hizmetlerin ve hizmetlere erişimin 
kolaylaştırılması amacıyla mobil sağlık 
ekipleri oluşturulacaktır. Ayrıca, mevsimlik 
tarım işçiliğinin yoğun olduğu bölgelerde 
yeterli sayıda sağlık personelinin istihdamı 
sağlanacak ve hizmet ihtiyacına göre 
personelin çalışma saatleri düzenlenecektir.
Sağlık hizmeti sunulan mevsimlik tarım 
işçilerinin ve ailelerinin T.C. kimlik numaraları 
her hizmet sunumunda alınarak, kişi bazında 
sunulan sağlık hizmetinin türü (teşhis, 
tanı, tedavi vb. kişisel veri içermeyecek 

şekilde), bu hizmetin verildiği sağlık birimi/
yer bilgisi ile birlikte Mevsimlik Tarım İşçileri 
Bilgi Sistemi’ne (e-METİP) aktarılacaktır. Bu 
bilgilerin e-METİP’e sürekli ve eksiksiz şekilde 
aktarılması için teknik altyapının kurulması 
çalışmaları dahil gerekli her türlü düzenleme 
Sağlık Bakanlığı tarafından gecikmeksizin 
yapılacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
e-METİP’e kayıtlı olan mevsimlik tarım işçisi 
ve ailelerin T.C. kimlik numaralarını Sağlık 
Bakanlığına bildirecektir.

6. Aile ve sosyal politikalar il müdürlüklerince 
sosyal hizmetler kapsamında ailelerin 
bilgilendirilmesi sağlanacak ve aileler; 
kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar için sunulan 
hizmetlerden yararlandırılacaktır. Ayrıca, 
okul çağma gelmemiş çocuklar için aile ve 
sosyal politikalar il müdürlükleri tarafından 
geçici yerleşim alanlarında görevlendirilecek 
çocuk gelişim uzmanlarınca eğitim ve bakım 
hizmetleri sunulacaktır.

7. İl milli eğitim müdürlüklerince; öncelikle 
geçici yerleşim alanlarında eğitim ve sosyal 
faaliyetler için oluşturulan binanın, çocuklar 
için etkin bir eğitim merkezi olarak kullanılması 
sağlanacak; işçilerin zorunlu öğretim 
çağındaki çocuklarının eğitimlerini devam 
ettirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığınca 
yayımlanan 2016/5 sayılı Genelge hükümleri 
titizlikle uygulanacaktır. Bu hususta şartlı 
nakit transferi gibi özendirici tedbirler 
etkin şekilde uygulanacak, çocukların 
okul kıyafetleri ve malzemeleri valiliklerce 
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları 
aracılığıyla temin edilecektir. Ayrıca özel 
eğitim ihtiyacı bulunan çocuklar rehberlik 
araştırma merkezi müdürlükleri tarafından 
eğitim imkanlarından faydalandırılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılmakta 
olan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Yönetim Bilgi 
Sistemi’nde (e-Okul) yer alan mevsimlik tarım 
işçisi çocuklarına ilişkin kayıtlar e-METİP’e 
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aktarılacaktır. Bu bilgilerin e-METİP’e sürekli 
ve eksiksiz şekilde aktarılması için teknik 
altyapının kurulması çalışmaları dahil gerekli 
her türlü düzenleme Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından gecikmeksizin yapılacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığına e-METİP’e kayıtlı olan 
mevsimlik tarım işçisi anne veya babanın T.C. 
kimlik numaralarını bildirecektir.

8. İl müftülüklerince mevsimlik tarım 
işçilerinin ve ailelerinin inanç ve ibadet 
ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm 
tedbirler alınacaktır.

9. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 
işçilerin göç döneminde yolculuklarının 
güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi 
maksadıyla; göç alan ve veren yerler 
arasında trafik denetimleri artırılacak, araç 
ve yol www.alomaliye.com güvenliğinin 
gerektirdiği kontroller hassasiyetle ve 
sıklıkla yapılacak ve gerekli bütün tedbirler 
alınacaktır. Ayrıca, münhasıran mevsimlik 
tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarının 
24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası 
yolculuk yapmamaları sağlanacaktır.

10. Kolluk kuvvetlerince mevsimlik tarım 
işçilerinin ve ailelerinin bilgileri alınacaktır. 
Bu bilgiler, e-METİP’e aktarılacaktır. Bu 
bilgilerin e-METİP’e sürekli ve eksiksiz şekilde 
aktarılması için teknik altyapının kurulması 
çalışmaları dahil gerekli her türlü düzenleme 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma 
Genel Komutanlığı tarafından gecikmeksizin 
yapılacaktır.

11. Kolluk kuvvetlerince, geçici yerleşim 
alanlarında gece ve gündüz düzenli 
aralıklarla güvenlik amaçlı devriye faaliyetleri 
yapılacaktır.

12. Mevsimlik tarım işçileri, daimi ikamet 
ettikleri illere geri döndüklerinde çalışma 

ve iş kurumu il müdürlükleri, halk eğitim 
merkezleri ve mesleki eğitim merkezlerince; 
işçiler arasında yaygın eğitim ihtiyacı olanlar 
tespit edilerek eğitim ihtiyaçları karşılanacak, 
yetişkinlere okuma-yazma ve/veya meslek 
edindirme kursları ile sosyal-kültürel 
faaliyetler düzenlenecektir.

13. Çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince, 
işverenlerin mevsimlik tarım işçilerini özel 
istihdam büroları veya İŞKUR’a kayıtlı tarım 
aracıları aracılığı ile istihdam etmelerine 
yönelik tanıtıcı ve teşvik edici faaliyetler 
gerçekleştirilecektir.

14. Çalışma ve iş kurumu il müdürlükleri ve 
sosyal güvenlik kurumu il müdürlüklerince, 
işçilerin çalışma ve sosyal güvenlikleri 
açısından mevcut durumları yürütülecek 
çalışmalarla iyileştirilecek ve çocuk işçiliği ile 
etkin mücadele edilecektir.

15. İl düzeyinde alınacak tedbirler valiliklerce 
ilan edilecek ve tüm bu tedbirlere yönelik 
çalışmalar valilerin gözetim ve denetiminde 
icra edilecektir. Ayrıca valiliklerce tedbirlere 
aykırı davrananlar hakkında idari ve cezai 
yaptırım uygulanması için gerekli işlemlerin 
geciktirilmeden yaptırılması sağlanacaktır.

16. Tedbirlerin doğru anlaşılması ve 
uygulanması için tedbirlerden sorumlu 
kurum ve kuruluşlarca; göç veren illerde 
işçiler ve tarım aracılarına, göç alan illerde 
ise işverenlere ve yöre halkına yönelik 
bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları 
yapılacaktır.

17. Bu faaliyetler için ihtiyaç duyulan mali 
kaynak yatırım izleme ve koordinasyon 
başkanlıklarına, “Bakanlıklar ve Diğer 
Merkezi İdare Kuruluşlarının Yatırım İzleme 
ve Koordinasyon Başkanlıkları Aracılığıyla 
Yapacakları İşlerin Yürütülmesine İlişkin Usul 
ve Esaslar” çerçevesinde; İl özel idarelerine 
ise ödeme emri belgesine eklenecek bakan 
onayı, il özel idaresi tarafından düzenlenen 
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talep yazısı ve harcama talimatına istinaden 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
verilecektir. Ayrıca, ihtiyaç duyulan mali 
kaynak yatırım izleme ve koordinasyon 
başkanlıkları, il özel idareleri, belediyeler, 
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları 
bütçelerinden karşılanabilecektir.

18. Yatırım izleme ve koordinasyon 
başkanlıklarına veya il özel idarelerine 
ödenek aktarılmasında, valiliklerce her yıl en 
geç şubat ayına kadar hazırlanarak Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilecek 
olan Mevsimlik Tarım İşçileri Eylem Planı 
(Eylem Planı) esas alınacaktır.

19. Valiliklerce hazırlanacak Eylem Planı’nda, 
öncelikle birinci maddede belirtilen nitelikte 
geçici yerleşim alanları oluşturulması 
eylemine yer verilecektir.

20. Eylem Planı ekinde il bazında mevsimlik 
tarım işçilerine ilişkin yaş ve cinsiyet temelli 
ayrımı içeren sayısal veriler, oluşturulan veya 
oluşturulacak geçici yerleşim alanlarının 
mevcut durumuna ilişkin açıklamalar 
(mülkiyeti, büyüklüğü, alt ve üst yapı 
bileşenleri ile coğrafî koordinatları gibi teknik 
veriler dahil) yer alacaktır.

21. İlgili valilik Eylem Planı’nda yer verdiği 
herbir faaliyet için ayrıca bir ihtiyaç analizi 
hazırlayacak ve performans hedeflerini 
belirleyecektir.

22. Valilikler bünyesinde, vali tarafından 
görevlendirilecek vali yardımcısı 
başkanlığında; Eylem Planı’nın hazırlanması, 
uygulanması ve izlenmesi ile görevli, 
sekretaryasını çalışma ve iş kurumu il 
müdürlüklerinin yapacağı ve il emniyet 
müdürlükleri, il jandarma komutanlığı, 
gıda tarım ve hayvancılık il müdürlükleri, 
aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri, 
SGK il müdürlükleri, büyükşehir belediyesi; 
olmayan yerlerde ise mülki idare amirinin 
uygun gördüğü belediye temsilcilerinden 

oluşan mevsimlik tarım işçileri bürosu (büro) 
kurulacaktır.

23. Valiler tarafından büroda görevli olanlar 
arasından bir kişi “koordinatör” olarak 
görevlendirilecek ve bu kişilerin isim ve 
iletişim bilgileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına bildirilecektir.

24. Eylem Planı ve eki ile herbir faaliyete ilişkin 
ihtiyaç analizi ve performans hedefleri; büro 
tarafından hazırlanacak, valiler tarafından 
onaylanacak ve büro koordinatörü tarafından 
e-METİP’e girilecektir.

25. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
gerekli gördüğü takdirde ilgili kurum 
temsilcilerinin de katılımıyla izleme ekibi 
oluşturarak Eylem Planı’na uygunluk 
tespiti ve faaliyetlerin takibi amacıyla saha 
ziyaretleri yapacaktır. Valiliklerce izleme 
ekibine gerekli kolaylık sağlanacaktır.

26. Tedbirlerin uygulanması sırasında, 
yetersiz kalması halinde gerekli olan insan 
kaynağı, kamu ihale mevzuatı hükümlerine 
uygun olarak hizmet alımı yoluyla 
sağlanacaktır. Ayrıca valilikler tarafından; ilgili 
mevzuat uyarınca bürolarda, o ilde bulunan 
üniversitelerde çalışan öğretim üyeleri/
öğretim görevlileri görevlendirilebilecektir.

27. Valilikler, hazırladıkları Eylem Planı’nda 
yer alan faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
gönderilen ödenekten, üniversiteler ve 
başvuru tarihi itibariyle en az üç yıldır 
faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının 
mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve 
yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik 
projelerine maddi destek sağlayabilecektir.
28. Destek sağlanan projelerde mali 
desteğin uygun ve yerinde kullanımının 
denetimi için valilikçe, Kamu Gözetimi 
Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumunca yetkilendirilmiş bağımsız 
denetçiler tarafından bağımsız dış denetim 
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yaptırılacaktır.

29. Destek talebinde bulunulan projeler, 
büro tarafından değerlendirilecektir. Destek 
verilecek projelerin faaliyetlerinin Eylem Planı 
faaliyetleriyle uyumlu olması şartı aranacak 
olup mevcut soruna çözüm sağlayabilme 
derecesine ilişkin taahhüdü, hedef kitlenin 
genişliği, maliyet unsuru, proje sahibi kurum/
kuruluşun valilikçe yaptırılacak bağımsız 
dış denetimi kabulü ve proje için öngördüğü 
bütçe tutarı, destek verilmesinde ve destek 
miktarının belirlenmesinde öncelikle dikkate 
alınacaktır. Eylem Planı ile uyumsuz olan 
veya bağımsız dış denetimi kabul etmeyen 
kurum ve kuruluşlara maddi destek 
sağlanmayacaktır.

30. Değerlendirme sonucunda destek 
sağlanması vali tarafından onaylanan 
projelere ilişkin bilgiler, e-METİP’e derhal 
girilecektir.

31. Geçici yerleşim alanlarında, birinci 
maddede belirtilenler dışında hiçbir geçici 
veya kalıcı yapıya (çadır, prefabrik, bina vb.) 
valiliklerce harcama yapılmayacaktır. Geçici 
yerleşim alanları ile mevcut yollar arasındaki 
bağlantıyı sağlama maksadı dışında ulaşım 
altyapısı oluşturulmayacaktır.

32. Eylem Planı kapsamında hiçbir şekilde 
taşınmaz, iş makinesi ve taşıt (mobil sağlık 
aracı dahil) satın alınmayacaktır. Büronun 
kullanımına tahsis edilmek şartıyla, 
17/03/2006 tarihli ve 2006/10193 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı eki “Hizmet Alımı 
Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve 
Usuller” doğrultusunda, şoförlü araç kiralama 
hizmeti satın alınabilecektir.

33. Kurum ve kuruluşlarının makine parkının 
yetersizliği durumunda geçici yerleşim alanı 
için altyapı oluşturulması ve bu kapsamda 
ihtiyaç duyulan hizmetlerin yerine getirilmesi 
için valiliklerce hizmet alımı yapılabilecektir.

34. Valiler gönderilen ödeneklerin etkili, 
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımını 
sağlayacak ve tahsis amacı dışında 
kullanılmaması için gerekli her türlü tedbiri 
alacaktır.

35. Mevsimlik tarım işçileri ile ilgili kurum 
ve kuruluşlar arasında koordinasyonun 
sağlanması, yürütülmesi gereken 
faaliyetlerin izlenmesi, uygulama sırasında 
doğabilecek sorunlara çözüm üretilmesi 
için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
başkanlığında; Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
müsteşarlarının katılımıyla “Mevsimlik Tarım 
İşçiliği İzleme ve Değerlendirme Kurulu 
(Kurul)” oluşturulmuştur. Kurulun sekretarya 
hizmetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından sağlanacaktır.

36. Bir önceki yıla ilişkin eylem planı ve 
performans göstergeleri ile uygulanmışsa 
maddi destek sağlanan projelerin sonuçları 
valiler tarafından her yıl yapılacak toplantıda 
Kurul’a sunulacaktır.

Mevsimlik tarım işçisi vatandaşlarımızın 
ve ailelerinin yaşadıkları sorunlarının 
giderilmesine yönelik olarak yukarıda 
sıralanan faaliyetler ilgili tüm kurum ve 
kuruluşlar, üniversiteler, meslek birlikleri 
ve sivil toplum örgütlerinin de katkılarıyla 
yapılacaktır.

24/03/2010 tarihli ve 27531 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 2010/6 sayılı Genelge 
yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Binali YILDIRIM
Başbakan
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Atatürk Orman Çiftliğinde 2017-2018 yıllarını kapsayacak 
Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 25 Nisan 2017 tarihinde 
tamamlanmıştır. Başarılı biten sözleşmenin ardından 1 
Haziran 2017 günü Genel Sekreterimiz Receb Kocapiçak, 
Ankara Şube Başkanımız Sezaittin Aka Atatürk Orman 
Çiftliği Genel Müdürü Yener Yıldırım ile Personel ve İdari 
İşler Müdürü Osman Gürer’i makamında ziyaret ettiler.
Temsilcimiz Üner Uslu’nunda eşlik ettiği ziyarette Yener 
Yıldırım’a ve Osman Gürer’e teşekkür mahiyetinde 
plaketlerini Genel Sekreterimiz Receb Kocapiçak takdim 
etti. Ankara Şube Başkanımız Sezaittin Aka ise Temsilcimiz 
Üner Uslu’ya gösterdiği çabalardan ve yardımlarından 
dolayı hediyesini takdim etti. 

Tarım-İş Sendikası olarak başta Tarım, Gıda ve Hayvancılık 
Bakanımız Faruk ÇELİK olmak üzere, personelinin sosyal 
ve ekonomik şartlarını iyileştirmek için elinden geleni 
yapan Atatürk Orman Çiftliği Müdürü Yener YILDIRIM 
ve İdari Birimlerde görev yapan yetkili arkadaşlara, işçi 
haklarının yükseldiği ve kazanımlarının arttığı bu toplu 
iş sözleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür eder, 
sözleşmenin çiftlik çalışanlarına hayırlı olmasını dileriz.

ATATÜRK ORMAN 
ÇİFTLİĞİNDE TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ Genel 
Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar, Tarım-İş 
Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat, Çimse-İş Sendikası 
Genel Başkanı Zekeriye Nazlım ile  8 Şubat 2017 Çarşamba 
günü  “Kadın İstihdamının Desteklenmesi için Büyükanne 
Projesi” kapsamında düzenlenen protokolünün imza 
törenine katıldılar.

İmza Töreni’nde konuşan Çalışma Sosyal Güvenlik 
Bakanı Müezzinoğlu, proje hakkında bilgi verdi. Projeyle 
kadın istihdamına destek olmayı planladıklarını belirten 
Çalışma Bakanı, ilk etapta pilot 10 ilde toplam 6 bin aileyi 
kapsayacak projenin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
uzmanlarınca takip edileceğini söyledi.

Mehmet Müezzinoğlu, projenin İstanbul, İzmir, Ankara, 
Bursa, Kayseri, Sakarya, Antalya, Konya, Tekirdağ 
ve Gaziantep’te pilot olarak uygulanacağı bildirerek, 
anneanne ve babaannelere aylık 425 lira yardımın 
yapılacağını ifade etti.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenen 
imza törenine Genel Başkan Ergün Atalay’ın  ve TÜRK-
İŞ temsilcilerinin yanı sıra Çalışma Ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Aile Ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, HAK-İŞ Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret 
Önen,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan 
Yeğin, Bakanlık Müsteşarı Ahmet Erdem ve Çalışma Genel 
Müdürü Nurcan Önder katıldı. 

BÜYÜKANNE PROJESİNİN 
İMZALARI ATILDI
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Ankara’da 1 Mayıs kutlamaları, sabah saatlerinden 
itibaren Konfederasyonumuza bağlı sendikaların üyeleri 
ve vatandaşlarımızın katılımıyla Hipodrom Caddesi’nde 
toplanması ile başladı. On binlerce emekçinin oluşturduğu 
kortej, sloganlar eşliğinde Anadolu Meydanında bulunan miting 
alanına ulaştı.

Anadolu Meydanı’ndaki kutlamalar TÜRK-İŞ Genel 
Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp ALEMDAR’ın açılış 
konuşmasıyla başladı ve özetle;

“İşçiler, kamu çalışanları, emekliler, işsizler, dar ve sabit gelirliler, 
örgütsüz, güvencesiz, kuralsız çalışanlar, taşeron işçiler, geçici 
işçiler, kadınlar, gençler, emeği ve alın teri ile geçinenler, bu haklı 
davamıza destek veren, bu alanda bizleri yalnız bırakmayan 
emekçi kardeşlerim, değerli konuklar, değerli basın emekçileri... 
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, TÜRK-İş’in düzenlediği 
1 Mayıs mitingine hoş geldiniz. 

Değerli arkadaşlarım, bizler bugün bu alandayız ama Türkiye’nin 
her köşesinde milyonlarca emekçi, işlerinin başında, sokakta, 
meydanlarda, coşku içinde 1 Mayıs’ı kutluyor. Biz üyeleri ve 
aileleriyle birlikte milyonları temsil eden Türkiye’nin en büyük 
işçi konfederasyonu TÜRK-İŞ olarak; buradan, Tandoğan 
meydanından, ülkemizin dört bir yanındaki kardeşlerimizi 
selamlıyoruz, onlara dayanışma ve kardeşlik duygularımızı 
gönderiyoruz.

Kardeşlerim, her zaman olduğu gibi bu 1 Mayıs’ta da taleplerimizi 
haykırmak, sorunlarımızı dile getirmek, sesimizi daha güçlü bir 
şekilde duyurmak için buradayız. Kıdem tazminatı hakkımızı 
korumak için, taşeron işçilerin yıllardır kadro bekleyen geçici 
işçilerin kadro talepleri için, vergide yaşanan adaletsizlikleri dile 
getirmek ve adil bir vergi düzeni talep etmek için, hak için, adalet 
için, alın terimizin karşılığını almak için alanlardayız.

1 MAYIS’I ANKARA’DA 
COŞKUYLA KUTLADIK
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İnsan onuruna yaraşır çalışma koşulları ve 
insanca bir gelir için buradayız. Ülkemizde ve 
çalışma yaşamında demokrasi için, terörün 
ve şiddetin olmadığı, barış içinde huzurla 
yaşadığımız bir Türkiye için buradayız. Bu 
haklarımızı alana kadar da alanlarda olacağız 
haklı davamız için mücadele edeceğiz” dedi.

ALEMDAR’ın konuşmasının ardından, 1 
dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşımız 
hep bir ağızdan coşkuyla okundu. Ankara 
Seğmenler Kulübü Derneği de, alanda toplanan 
on binlerce emekçi kardeşimizin “1 Mayıs Emek 
ve Dayanışma Günü”nü kutlayarak Ankara 
Oyun Havaları eşliğinde derlediği gösteriyi 
sundu. 

1 Mayıs Kutlamalarına Türk Metal Sendikası 
Eskişehir Kadın Kolları Bölge Temsilcisi Fatma 
ÖZKIR’ın, Türkiye’deki tüm kadın işçiler adına 
yaptığı konuşmasıyla devam edildi. ÖZKIR, 
konuşmasında Türkiye’de kadın işçi olmanın 
zorluğuna ve çalışma koşullarına değindi. 

Daha sonra kürsüye TÜRK-İŞ Genel Sekreteri 
Pevrul KAVLAK gelerek alanda bulunan 
on binlerce emekçiye seslendi. KAVLAK, 
konuşmasına alanda bulunan tüm emekçilerin 
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü 
kutlayarak başladı ve bugünün emekçiler için 
önemine değinerek şunları söyledi:

 “Bugün yoksulluğa, sömürüye, adaletsizliğe, 
sendikasızlaştırmaya karşı emekçilerin seslerini 
yükselttiği gündür. Sendikal örgütlenmenin 
önündeki engellerin kalktığı, işçilerin 
örgütlendikleri için işten atılmadığı, özgürlükçü 
bir demokrasi için mücadele günüdür. İnsan 
onuruna yaraşır çalışma koşulları ve insanca 
bir yaşam için mücadele günüdür. 1 Mayıs tüm 
emekçilerin ortak mücadele günüdür.” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından TÜRK-İŞ Genel 
Başkanı Ergün Atalay kürsüye çıktı. ATALAY, 
konuşmasına başlamadan önce 15 Temmuz 
işgal girişiminde şehit düşen 6 işçimiz için 
hazırlanan slayt gösterimi ekrana geldi.

-15 TEMMUZ SIKINTILARIMIZI SEKTEYE 
UĞRATTI
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY, 
meydanda bulunan on binlerce emekçinin 
bayramını kutlayarak konuşmasına başladı ve 
çalışma hayatı ile ülke gündemindeki konulara 
değinerek şunları söyledi:

“Gündemimizde kıdem tazminatı var, 
taşeron var, çocuk işçiliği, kadın işçiliği var. 
15 Temmuz bizim bu sıkıntılarımızı sekteye 
uğrattı. Bu yıl Tandoğan’dayız. Bazı hainler 
bu ülkeyi sıkıntıya sokmaya gayret ettiler. 
Siyasi parti liderlerinin seçim meydanlarında 
zaman zaman sergiledikleri sert ve kırıcı üslup 
artık geride kalmalıdır ve ülkemizin temel 
sorunlarını çözmek için bir araya gelmelidir. 
TÜRK-İŞ’in önceliği her zaman ülkemizin birliği 
ve bütünlüğü olmuştur.” dedi.

TÜRK-İŞ olarak FETÖ’nün 15 Temmuz’daki 
darbe girişimine karşı meydanlara çıktıklarını 
belirten Atalay, o gece TÜRK-İŞ üyesi 6 kişinin 
darbeciler tarafından şehit edildiğini anımsattı 
ve “Bundan 40 sene evvel İstanbul’da 1977’de 
34 arkadaşımız katledildi. Aradan 40 sene 
geçti, failleri hala ortada yok. 15 Temmuz’u kim 
planladıysa 77’yi de onlar yaptı.” diyen ATALAY, 
yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diledi.
 
-Kıdem Tazminatında geriye gidiş yapamazlar, 
yaptırmayız!!!

Kıdem tazminatının emekçiler için son 
kale olduğunu ve hiçbir türlü geriye gidişin 
kabul edilemez olduğunu belirten ATALAY, 
alamayanların alanlardan fazla olduğunu 
ve bunun için de bir düzenleme yapılması 
gerektiğini belirtti. ATALAY “Mevcut kıdem 
tazminatından nokta kadar geriye gitmeyiz. 
Geriye giderseniz, kıdem tazminatının 
yapısını bozarsanız... Bizi 1,5 milyon görmeyin, 
tüm işçiler olarak 15 milyon, çoluğumuzla 
çocuğumuzla 60 milyonuz. Buradan yetkililere 
sesleniyoruz; yapamazsınız, yaptırmayız.” 
dedi.
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-Geçici İşçiler

Geçici İşçiler ’in bu ülkenin kanayan yarası olduğunu belirten 
ATALAY, “20-25 yıldır 5 ay 29 gün çalışan işçilerimiz var. Bunlar 
tarımda, şekerde, demiryollarında. Hükümetimiz geçen sene 
söz verdi. Bir an önce verilen sözlerin yerine getirilmesini 
bekliyoruz. Bu kanayan yara bir an önce durdurulmalıdır” dedi.
 
-Taşeron İşçiler

800 bine yakın taşeron işçileri aileleri birlikte 4 milyon kişinin 
özlemle kadro haberi beklediğini belirten ATALAY, “Bu yıl 
içerisinde taşeron sorunun çözülmelidir. İşçilik işi yapan işçi 
statüsünde, memurluk işi yapan memur statüsünde kadroya 
geçmelidir. Taşeron belası artık ülke gündeminden silinmeli ve 
bu ayıp artık son bulmalıdır” dedi.
 
-Gelir Vergisi Kazanımlarımızı geri alıyor

Çalışanlardan yapılan gelir vergisi kesintilerini eleştiren ATALAY, 
ücretlerden yüksek oranda kesilen gelir vergileri nedeniyle 
toplu iş sözleşmesiyle elde ettikleri kazanımların geri alındığını 
söyledi.
 
-Kadın İstihdamı

Hükümetin kadın istihdamını artırmak amacıyla bazı adımlar 
attığını ama bunları yeterli görmediklerini dile getiren ATALAY, 
çalışan annelerin istihdamdan ayrılmaması için her iş yerinde 
kreşlerin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

-Çocuk İşçiliği Sorunu

ATALAY, çocuk işçiliği sorununa da değinerek, “Öyle 
merhametsiz işverenler var ki 10 yaşındaki çocuklara boyundan 
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büyük işler yaptırmaya devam ediyorlar. Buradan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına sesleniyorum, bu konuda daha 
ağır yaptırımlara ihtiyaç var.” diye konuştu.
 
-TÜMTİS Sendikamıza verilen ceza bir zulümdür, ayıptır!

ATALAY TÜMTİS Sendikasına verilen cezanın bir zulüm 
olduğunu belirterek, “Demokratik bir toplumda olmaması 
gereken bir şekilde, sendikal örgütlenmenin işverenin 
şikâyetiyle dava konusu edilmesi ve şube yöneticilerinin 
hapis cezasına mahkûm edilmesi kabul edilemez niteliktedir. 
Bu yapılan sendikal örgütlenmeye bir darbedir. TÜRK-İŞ, üye 
tüm sendikalarıyla TÜMTİS Sendikasının, yöneticilerinin ve 
üyelerinin yanındadır.” dedi. 
 
-Madenlerdeki sorunlar bir an önce çözülmelidir.

Soma, Ermenek, Şirvan ve Elbistan’daki maden işletmelerinde 
yaşanan iş kazalarına da değinen ATALAY, kayıt dışılık ve 
denetimsizlik nedeniyle iş kazalarının can yakmaya devam 
ettiğini kaydetti.

TÜRK-İŞ yönetimi ve bağlı sendikalarının genel başkanlarının 
yanı sıra kutlama programına, BBP Genel Başkanı Mustafa 
DESTİCİ, Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım 
ERGÜN, Vatan Partisi temsilcileri, bazı sendikalar ve sivil toplum 
kuruluşlarının yetkilileri ile çok sayıda işçi katıldı.

Konfederasyonumuz tarafından düzenlenen 1 Mayıs Programı 
etkin bir katılım ve coşkulu bir şekilde gerçekleştirilerek sona 
erdi.
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KADIN İŞÇİLERİN DOĞUM VEYA 
EVLAT EDİNME HALİNDE KISMİ 
SÜRELİ ÇALIŞMA HAKKI

Tarım-İş Dergisinin son sayısından bu yana meydana gelen mevzuat 
değişikliklerinin en önemlilerinden biri kadın çalışanların kısmi süreli 
çalışma hakkı oldu. Bu yazımızda bu hakkı konu alacak ve kadın 
çalışanların doğum ya da evlat edinme sonrası belirli süreler için 
yararlanabileceği kısmi zamanlı çalışmalardan bahsedeceğiz. 

Kadın işçilerin, doğum öncesi ve sonrasında kısmi zamanlı çalışma 
dışında da bir takım izin hakları vardır. Kadın işçinin kısmi zamanlı 
çalışma hakkından bahsetmeden önce bu izin haklarını da, kısmi 
zamanlı çalışma ile bağlantılı olduğundan, açıklamakta fayda 
görüyoruz.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 13 ile 74’ncü maddelerinde düzenlenmiş ve 
“Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar 
Hakkında Yönetmelik” ile açığa kavuşturulmuş olan, kadın işçinin 
doğum öncesi ve sonrası izin ve kısmi süreli çalışma haklarını 3 kısımda 
inceleyebiliriz:

1. ANALIK HALİNDE ÜCRETLİ İZİN HAKKI

Kadın işçi doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak 
üzere toplam 16 haftalık ücretli doğum izni hakkında sahiptir. Kadın 
işçi eğer çoğul bir gebelik halindeyse, doğumdan önce kullanmayı hak 
ettiği 8 haftaya 2 hafta daha ilave edilir. Söz konusu bu süre, işçinin 
sağlık durumuna ve işin özelliğine göre, doğumdan önce ve sonra 
gerekirse hekim raporu ile de arttırılabilir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, kadın işçi doğum öncesinde yani hamilelik 
halinde, eğer ağır bir işte çalıştırılıyorsa, doktor raporu ile gerekli 
görüldüğü takdirde, sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılmalıdır. 
Kadın işçinin daha hafif bir işte çalıştırıldığı süre boyunca ücretinde 
herhangi bir indirim yapılamaz.

Kadın işçi, isterse ve doktor raporuyla belgelendirirse, doğumdan 
önceki 3 haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda doğum önceki hak 
ettiği izin süresini doğum sonrası izin süresine ekleyerek kullanır. 
Erken doğumda da aynı şekilde kullanılamamış izin süresi, doğum 
sonrası süreye eklenir. Eğer doğumda veya doğum sonrasında kadın 
işçi hayatını kaybederse, doğum sonrası kullanılamayan izin süreleri 
babaya kullandırılır. 
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Evlat edinme halinde de analık izni kullanma hakkı 
doğar. Üç yaşını doldurmamış bir çocuk evlat 
edinildiğinde, evlat edinen kişi ya da çocuğu evlat 
edinen eşlerden birine, çocuğun aileye fiilen teslim 
edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık hâli izni 
kullandırılır.

2. DOĞUM SONRASI ÜCRETSİZ İZİN HAKKI

Doğumdan sonra kadın işçinin iki farklı ücretsiz 
izin hakkı vardır. Bu haklar seçimlik olduğundan, 
iki haktan birisi kullanıldığında diğeri kullanılamaz. 
Bunların biri, işçinin Çalışma Süresinin Yarısı Kadar 
Ücretsiz İzin Hakkı, diğeri ise Altı Aya Kadar Ücretsiz 
İzin Hakkıdır.

a. Çalışma Süresinin Yarısı Kadar Ücretsiz İzin Hakkı

Analık Hâli İzni bittikten sonra, kadın işçinin çocuğu 
hayatta ise çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi 
amacıyla kadın işçiye;

• Birinci doğumda 60 gün,
• İkinci doğumda 120 gün,
• Üçüncü ve sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle,
İşçinin haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz 
izin verilir.

Bu sürelere çoğul doğum hâlinde 30’ar gün eklenir. 
Çocuğun engelli doğması hâlindeyse söz konusu 
süreler 360 gün olarak uygulanır. 

Bu ücretsiz izin hakkı, evlat edinmelerde, üç yaşını 
doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek 
işçilere de istekleri halinde uygulanır.

Bu haktan yararlanan kadın için söz konusu süre 
içerisinde süt iznine ilişkin hükümler uygulanmaz. 
Yani bu süre içerisinde kadın işçi, bir yaşından küçük 
çocuğunu emzirmesi için günde toplam bir buçuk 
saat olarak verilen süt izni hakkını kullanamaz.

Yarım Çalışma Ödeneği

İşçinin iş gördüğü yarı zamanlı süre boyunca, çalıştığı 
sürenin ücreti, çalıştığı süreyle orantılı olarak işvereni 
tarafından ödenir. Ücretsiz izinli olunan yani geri 
kalan çalışılmayan süre için ise 4447 sayılı İşsizlik 
Sigortası Kanunu’nun Ek Madde 5 uyarınca Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından işçiye yarım çalışma 
ödeneği ödenir.
İşçi yarım çalışma ödeneği alabilmek için, Analık Hali 
İzninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde, Sosyal 

Güvenlik Kurumu’na doğum ve evlat edinme sonrası 
yarım çalışma belgesiyle başvuruda bulunmalıdır. 
Bu haktan faydalanılmak istendiği ve yarım çalışma 
ödeneği için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru 
yapıldığı, işverene de yazılı olarak bildirilmelidir.

Yarım çalışma ödeneğinin miktarı, işçinin bu hakkı 
kullandığı her gün için brüt asgari ücretin günlük 
miktarı kadardır. Yapılan bu ödemeden damga vergisi 
hariç herhangi bir kesinti yapılamaz.

b. Altı Aya Kadar Ücretsiz İzin Hakkı

Kadın işçi yukarıda bahsettiğimiz çalışma süresinin 
yarısı kadar olan ücretsiz izin hakkını kullanmak 
yerine altı aya kadar ücretsiz izin de kullanabilir. 
Diğer bir deyişle, Analık Halindeki Ücretli İzin Süresi 
bittikten sonra kadın işçi isterse altı aya kadar ücretsiz 
izin kullanabilir. Bu ücretsiz izin hakkı, evlat edinme 
halinde de geçerlidir ve üç yaşını doldurmamış çocuğu 
evlat edinen eşlerden birine ya da evlat edinen işçiye 
de verilir. 

Bu şekilde, altı aya kadar kullanılan ücretsiz izin süresi, 
yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. 
Örneğin, işçi beş ay ücretsiz izin kullanmışsa, işçi bu 
izinli olduğu süre boyunca çalışmış gibi düşünülür ve 
yıllık iznini tam olarak hak eder.

3.DOĞUM SONRASI KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HAKKI

Ebeveynlerden biri, çocukları ilköğretime başlayana 
kadar, dilediği bir tarihte, yarı zamanlı çalışma 
talebinde bulunabilir. Bu talep en erken, yukarıda 
bahsettiğimiz izin sürelerinin herhangi birinin 
bitiminden itibaren başlamak üzere yapılır. Kısmi 
süreli çalışma hakkını bu sürelere göre değerlendirecek 
olursak:

1. Analık hali izninin, yani doğumdan sonraki 
8 haftalık (veya çoğul doğumda 10 haftalık) 
sürenin, bitiminden itibaren,

2. Çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin 
alınmışsa, bu izin süresinin bitiminden itibaren,

3. Altı aya kadar ücretsiz izin hakkı kullanılmışsa bu 
sürenin bitiminden itibaren ya da bu izin süresi 
devam ederken yani izin süresinin bitmesini 
beklemeden, işçi kısmi süreli çalışma talebinde 
bulunabilir.

 
Kısmi Süreli Çalışma Başvurusunun Şartları Nelerdir?

Bu hakkın kullanılabilmesinin tek şartı, çocuğun canlı 
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olarak doğması ve yaşamasıdır. Çocuğun çalışan anne ve babasından 
yalnızca biri bu hakkı kullanabilir. Ayrıca çocuğun ebeveynlerinden 
birisi çalışmıyorsa, diğeri kısmi zamanlı çalışma talebinde bulunamaz. 
Ancak bu durumun bazı istisnaları vardır:

• Ebeveynlerden birinin sürekli bakım ve tedavi gerektiren bir hastalığı 
varsa ve bu hastalık tam teşekküllü hastane ya da üniversite 
hastanesinden alınan doktor raporuyla belgelendirilmişse, diğer 
ebeveyn kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir.

• Çocuğun velayeti ebeveynlerden birine verilmişse, diğer ebeveynin 
çalışıp çalışmaması bir önem teşkil etmez ve çocuğun velayeti kimde 
ise o kişi bu haktan faydalanabilir.

• Eğer üç yaşını doldurmamış bir çocuk münferiden evlat edinilmişse, 
evlat edinen işçi yine bu haktan faydalanabilir.

Unutmamak gerekir ki bu koşul, sadece kısmi süreli çalışma talebinin 
yapıldığı sırada aranır. Eğer kişi başvuru esnasında bu koşulları 
taşıyorsa ve bu hakkı kullanmaya başlamışsa, sonradan bu şartların 
sağlanamaması, hakkı kesintiye uğratmaz. Yani işçi bu koşulları 
sağlamış ve bu hakkı elde etmişse, hakkı bitene kadar kullanır.

Kısmi Süreli Çalışma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kısmi süreleri çalışma talebinde bulunacak olan işçi, bu haktan 
faydalanmaya başlamadan en az 1 ay önce, işverene yazılı olarak 
başvurmalıdır.

İşçi kısmi süreli çalışma talebi için vereceği dilekçede:

• Kısmi süreli çalışmaya başlayacağı tarihi,
• Haftanın her günü belirli bir saat aralığında çalışacaksa, çalışmanın 
başlama ve bitiş saatlerini,
• Haftanın bazı günlerinde çalışılacaksa, hangi günlerde çalışmak 
istediğini, başvuru dilekçesinde belirtmek zorundadır. Ayrıca, işçinin 
eşi çalışıyorsa, eşinin çalıştığına dair bir belgeyi de bu yazıya eklemek 
zorundadır.

Kısmi Süreli Çalışmada Çalışma Saatleri ve Ücret Nasıl Belirlenir?

Kısmi çalışma yapılacak saatler, işçinin belirlediği zaman aralıkları 

KADIN İŞÇİLERİN
DOĞUM VEYA EVLAT EDİNME 
HALİNDE
KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HAKKI
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dikkate alınarak, işveren tarafından yapılır. İşveren, 
bir ay içerisinde işçinin talebini değerlendirir ve işin 
yapıldığı yerin gelenekleri, işçinin yapmakta olduğu 
işin niteliği ve işçinin talebini dikkate alarak kısmi 
olarak çalışılacak süreleri belirler.

İşçinin kısmi zamanlı olarak çalıştığı süre boyunca hak 
ettiği ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatler 
çalıştığı süreyle orantılı olarak ödenir.

Kısmi Süreli Çalışma Talebinin İşverence Karşılanması
Kısmi süreli çalışma işçiye yasalarca tanınmış bir haktır 
ve bu talebin işveren tarafından karşılanmaması gibi 
bir durum söz konusu değildir. Ancak bazı işlerde 
kısmi çalışma yapılabilmesi için işverenin onayı 
gerekmektedir. İşverenin onay vermesi gereken işler 
şunlardır:

• Niteliği dolayısıyla sürekli olarak, durmaksızın, 
birbiri ardına postalar hâlinde çalışılan sanayiden 
sayılan işler.

• Bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya 
taahhüt işleri.

• İş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi 
suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından 
uygun olmayan işler (Uzun yol şoförlüğü gibi).

İşçi, yukarıda belirttiğimiz gibi usulüne uygun olarak, 
kısmi süreli çalışma talebinde bulunmuşsa, işveren 
bu talebin yapıldığı tarihinden itibaren en geç bir 
ay içinde işçiye talebin karşılandığını yazılı olarak 
bildirmelidir. Eğer işveren talepten itibaren bir aylık 
süre içerisinde işçinin dilekçesine cevap vermezse, 
işçinin talebi dilekçesinde belirtilen tarihte geçerlilik 
kazanır.

Kısmi Süreli Çalışmanın Bitmesi ve Tam Süreli 
Çalışmaya Geçiş

İşçi, kısmi süreli çalışmaya başladıktan sonra, kısmi 
süreli çalışması bitmeden de tam süreli çalışmaya 
geri dönebilir. İşçi kısmi süreli çalışması bitmeden tam 
zamanlı çalışmasına geri dönmek isterse, aynı çocuk 
için bir daha bu hakkı kullanamaz.

İşçi, tam zamanlı çalışmaya dönmek istediğini en az 
bir ay önceden işverene yazılı olarak bildirmelidir. Bu 
durumda işveren eğer kısmi süreli çalışma dolayısıyla 
kısmi zamanlı çalışan başka bir işçi almışsa bu 
işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sonra erer. Eğer 
kısmi süreli çalışma talebinde bulunmuş olan işçi iş 
sözleşmesi feshederse, bu durumda da onun yerine 
alınan kısmi süreli çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin 
de yazılı onayıyla, fesih tarihinden itibaren tam süreli 
iş sözleşmesine dönüşmüş olur.

SONUÇ

Söz konusu tüm bu hakları özetleyecek olursak: Kadın 
işçi, doğumdan önce ve sonrası için 8’er haftalık Analık 
Hâli İzni kullanacaktır. Bu süre içerisinde ücretinde 
hiçbir kesinti olmayacak, işçi ücretli izinli olacaktır. Bu 
iznin bitiminden itibaren ise işçiye arasından seçim 
yapması gereken iki hak sunulur.

Bunlardan birincisi Çalışma Süresinin Yarısı Kadar 
Ücretsiz İzin Hakkıdır. Bu izin süresince işçi yarı 
zamanlı çalışır, ücretinin yarısını alır; ücretinin diğer 
yarısıysa SGK tarafından yarım çalışma ödeneği adı 
altında en fazla asgari ücretin brüt tutarı olacak kadar 
hesaplanarak kendisine ödenir.

İkinci olarak, işçi eğer birinci hakkını kullanmamışsa, 
Analık Hali İzni bittikten sonra Altı Aya Kadar Ücretsiz 
İzin Hakkını kullanmayı talep edebilir. Bu sürede 
işçinin iş sözleşmesi askıda kalır, ücreti ödenmez, işçi 
bu izin süresince istediği bir zaman diliminde iznini 
bitirip işine dönebilir.

İşçi, çocuğu ilköğretim eğitimine başlayana kadar 
istediği herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma 
talebinde de bulunabilir. Bu talep işveren tarafından 
karşılanmak zorundadır. Bu süre içerisinde işçi, ücret 
ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatlerini çalışma 
süresiyle orantılı olarak alır. Ayrıca işçi kısmi süreli 
çalışmada bulunurken istediği herhangi bir tarihte 
tam süreli çalışmasına geri dönmeyi de talep edebilir.

Tarım-İş Sendikası Dergisi altı ayda bir yayımlanan 
süreli bir yayın olduğundan kimi zaman önemli 
günler ve haftalara hızla değişen iş hayatının 
gündemi nedeniyle yeterince yer verememekteyiz. 
Ancak gecikmeli olsa da bu yazının kaleme alındığı 
tarihlerde kutladığımız tüm emekçi kadınların dünya 
kadınlar gününü ve anneler gününü kutlar, tüm kadın 
işçilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güvenceli bir 
çalışma yaşamı dileriz.

Ramazan GÜRBÜZ
TİS Uzman Yardımcısı
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Bilindiği üzere sendikalar ücretli emeğin hak ve çıkarlarını 
koruyup, geliştirmek için kurulan örgütlerdir. Sendika, 
üyelerinin bugün ve gelecekte daha insanca, daha iyi 
koşullarda çalışıp, yaşayabilmeleri için uğraş vermektedir. 
Bundan dolayıdır ki sendikaların güçlü birer hukuk bölümüne 
ihtiyacı vardır. Sendikalar üyelerinin çalıştıkları kurumları 
ile arasında çıkan görevlerinden kaynaklı anlaşmazlıkların 
çözümünde birinci derecede sorumludur. Bunları kısaca 
özetleyecek olursak; toplu iş sözleşmesinden veya iş 
kanunlarından doğan uyuşmazlıklardan dolayı veyahut 
işyerinde uygulanabilecek mobbing(bezdiri) durumunda 
açacakları ya da aleyhlerinde açılan davalarda, hukuki yardım 
sunmaktadır. Peki, üyelerimiz hukuki yardıma ihtiyaç 
duyduğunda ne yapmalıdır.

Hukuki bir yardım almak isteyen üyelerimiz, bağlı 
bulundukları sendikamız şubesine hukuki uyuşmazlığın 
nedenlerini özetleyen bir dilekçe, uyuşmazlıkla ilgili belgeleri 
ve sendikamız web sayfasından (www.tarimis.org.tr) 
ve   şubelerimizden temin edebilecekleri yetki belgesi ve 
taahhütname ile başvurur. Başvurusunda, bu yönetmeliğin 
kendisine getirdiği yükümlülüğü kabul ettiğini belirtir. 
Üyelerimizin talepleri doğrultusunda açılan davalarda yada 
aleyhlerinde açılmış davalarda delil olarak sunulan evrakların 
önemi büyüktür. Açılmış olan bazı haklı davalarda belge 
yetersizliğinden dolayı yeterli hakim kanaati oluşmadığından 
haksız duruma düşülmüş ve davalar kaybedilmiştir. Haklı 
olduğunuzu düşünüyor ve dava açılmasını istiyorsanız 
hukuk büromuzun elini kuvvetlendirmeli hatta ve hatta 
açılan davanın olumlu sonuçlanabilmesi için dava konusu ile 
ilgili ne kadar yazışma, bordro, çizelge, dilekçe varsa asılları ile 
beraber şubemize teslim edilmelidir. 

Unutulmamalıdır ki dava son ihtimaldir. Eğer ki mağduriyetiniz 
üst amirinize sunacağınız bir dilekçeyle çözülebilecek 
durumdaysa ilk önce bu durum değerlendirilmelidir. 

SENDİKAMIZIN HUKUK 
BÜROSU NASIL ÇALIŞIR 
İŞLEVİ NEDİR?
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Ülkemizde yargı organlarınca bir davanın karara bağlanması  
dosya yoğunluğundan dolayı uzun zaman almaktadır. 
Bundan dolayı üst amirinize sunacağınız bir dilekçe marifeti 
ile çözülebilecek bir durumu mahkemeye taşıyarak hem 
maddi kayıplar hem de zaman kaybı yaşayabilirsiniz. Yani 
Böyle bir mağduriyetin yaşanmaması için dava dışında 
kalan tüm yolların öncelikle denenmesi gerekmektedir. 
Dava harici tüm yolları denemenize rağmen çözemediğiniz 
durumlarda dava yoluna gidilmelidir. Ama unutulmamalıdır 
ki dava aşaması minimum 1 yıl sürmektedir bazı durumlarda 
bilirkişi incelemesi veya tanıklı bir dava sonucu bu süreler 
daha da uzayabilmektedir.Açılacak bir davada eğer ki 
ispatlanamayan bir durum (belge yetersizliğinden ya 
da yanlış bilmekten kaynaklı) olması neticesinde dava 
kaybedilebilir ya da açılan davaya ilişkin istemin tamamını 
karşılar nitelikte olmayan karar çıkabilir. Böyle bir durumda 
dava masrafları ve karşı yan vekâlet ücreti dava açan üyemiz 
üzerinde kalmaktadır. Şubemize yapmış olduğunuz başvuru 
sonrasında şube başkanımız ile bir durum değerlendirmesi 
yapılarak, durumun yargı organlarına taşınıp taşınmaması 
hususunda ortak bir karar alınır.Yapılan değerlendirmeye 
ilişkin durum Sendikamız Yönetim Kuruluna bildirilir ve 
Yönetim Kurulumuz tasarrufunda davanız açılır.Davanın 
takibi sendikamız bünyesinde bulunan avukatlarımızca 
gerçekleştirilir.

 Davanızın akıbetini bağlı bulunduğunuz şubemizden 
veya e-devlet uygulaması ile de internet üzerinden takip 
edebilirsiniz.

Av.Ahmet Vefa GÜNTÜRKÜN
Av.Altay BOZTEPE
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ULUSLARARASI ÇALIŞMA 
ÖRGÜTÜ VE TEMSİL HAKKI

Değerli üyeler,

Bu yazımızda sizlere son günlerde gündeme gelen ILO’nun 
önemi ve ülkemizdeki temsil yetkisi ile ilgili bilgi vermek 
istiyorum.

Merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) 1919 yılında birinci dünya savaşına son 
veren Versay anlaşması kapsamında evrensel ve kalıcı bir 
barışın ancak sosyal adaleti temelinde inşa edilebileceği 
inancıyla kurulmuştur. Günümüz itibariyle 187 ülkenin 
üyesi olduğu bir örgüttür. ILO, ülkelerdeki çalışma 
yasalarında ve bu alan ilişkin uygulamalarda standartları 
geliştirmek ve ileriye götürmek, aynı zamanda çalışanların 
ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak gibi temel bir 
amaca hizmet etmektedir.

ILO’nun çalışmalarını hükümet, işveren ve işçi 
temsilcilerinden oluşan üçlü ana yapı gerçekleştirir. 
Bu anlamda, Türk-İş kurulduğu 1952 yılından bu yana, 
Türkiye’deki çalışan kesimi ILO’da başarıyla temsil 
etmekte, işçi hak ve özgürlüklerini korumak ve geliştirmek 
için çalışmaktadır. Bu kutlu görevi yerine getirmek 
amacıyla, Konferansın tüm komisyonlarında delege ve 
teknik danışmanlarıyla etkin bir şekilde yer almaktadır.
Türkiye’de meydana gelen iş kazalarında binlerce işçi 
hayatını kaybetmiştir. Sendikalaşmanın önünde engeller 
vardır, taşeronlaşma emek sömürüsü haline gelmiştir. 
İşte bu ortam, çalışma yaşamı açısından uluslararası 
düzeyde en önemli kuruluş olan ILO’da Türk İşçi 
Hareketi’nin en büyük temsilcisi ve çalışan kesimin 
sorunlarını gerçek anlamda Konferansa taşıyabilecek 
olan Türk-İş’in katılması gerekliliğini vurgulamaktadır. 
Ayrıca, Türk-İş ILO Anayasasında yer alan ve Uluslararası 
Çalışma Konferansına katılacak ülkelerdeki temsil 
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heyetinin belirlenmesine yönelik “En fazla temsile haiz 
işçi kuruluşları” terimine en uygun konfederasyondur. En 
fazla temsile haiz teriminin en iyi şekilde temsil anlamına 
gelmesinden hareketle, Türk-İş tüm iş kollarında, 
özel sektör ve kamu kesiminde örgütlü en iyi temsil 
kapasitesine sahip tek konfederasyondur. 

ILO sözleşmelerinin bir kaç tanesi hariç tamamı özel 
sektörün sıklıkla yaşadığı sorunlara ilişkin düzenlemeler 
içermektedir. Türk-İş özel sektörde ki örgütlenme 
sorunlarını, işveren baskılarını ve işten çıkarmalara maruz 
kalan, kayıt dışı sorunu ile mücadele eden ve dolayısıyla 
işçinin çalışma hayatında karşı karşıya kaldığı problemleri 
ILO’ya en iyi şekilde yansıtabilecek tek konfederasyondur. 
Türk-İş Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Yüksek Hakem 
Kurulu, Ulusal İSG Konseyi, Mesleki Yeterlilik Kurumu gibi 
daha bir çok kuruluşta yer alan, çocuk işçiliği ve iş kazaları 
gibi Türkiye’nin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli 
olan daha pek çok konuda bugüne kadar ki çalışmaları 
ve faaliyetleriyle kendini ispatlamış, bunun yanı sıra bu 
konulardaki tecrübe sahibi muhatap ve temsil gücüne 
sahip tek örgüttür. Aynı zamanda Uluslararası Çalışma 
Konferansına katılan Türkiye işveren delegesini belirleyen 
TİSK’in (Türkiye İş Veren Sendikaları Konfederasyonu) tek 
muhattabıdır.

İşte bu sebeplerden ötürü milli duruşunu, gücünü, 
tecrübe ve birikimini her konuda ziyadesiyle ispatlamış 
Türk-İş’in ulusal ve uluslararası temsiliyetine kimse el 
uzatmamalıdır! 

Hüseyin ANAPALI
Dış İlişkiler Uzman Yardımcısı
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15 TEMMUZ DEMOKRASİNİN
ZAFERİ “EMEK” KİTABI 
BAŞBAKAN’A VE
BÜYÜKELÇİLERE TAKDİM EDİLDİ

TÜRK-İŞ Konfederasyonu’nun hazırladığı Türk işçi 
hareketinin darbe girişimine nasıl karşı koyduğunu ilk 
andan itibaren saat saat anlatan 15 Temmuz Demokrasinin 
Zaferi “Emek” kitabı, 12 Ocak 2017 tarihinde, Dışişleri 
Bakanlığı’nın büyükelçilerimize düzenlemiş olduğu 
program dahilinde katılımcılara takdim edildi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (TÜRK-İŞ) 
15 Temmuz işgal girişimine karşı Türkiye’de yaşanan 
olayları “Emek Cephesi” gözünden dünya kamuoyunu 
bilgilendirmek amacıyla hazırladığı İngilizce-Türkçe kitabı, 
Dışişleri Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu programda 
stand kurularak büyükelçilerimize sunuldu.

8 Şubat 2017 tarihinde Genel Başkanımız Ergün Atalay, 
Başbakan Binali Yıldırım’ı makamında ziyaret etti. Türk-İş 
Tarafından 5000 adet basılan ve amaçlarından birisinin de 
yabancılara gerçeğin ne olduğunu anlatmayı hedefleyen 
15 Temmuz Demokrasinin Zaferi “Emek” kitabını tanıtarak 
Başbakanımıza takdim etti. 
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TÜRK-İŞ’TEN ANKARA 
VALİLİĞİ VE İL EMNİYETİ 
MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki 
heyet, 2 Mayıs 2017 Salı günü Ankara Valisi Ercan Topaca 
ve Ankara İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan’a 
ziyarette bulundu.

Ziyarete;TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, 
TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar, 
Tarım-İş Genel Başkanı İlhami Polat, Güvenlik-İş Sendikası 
Genel Başkanı Ömer Çağırıcı ve Şeker-İş Genel Başkanı İsa 
Gök eşlik etti.
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TÜRK-İŞ BAŞKANLAR 
KURULU

Toplantıya 25 Aralık 2016 pazar günü geçirdiği kalp krizi 
neticesinde hayatını kaybeden Tez-Koop-İş Sendikası 
Genel Başkanı merhum Osman GÜRSU için saygı 
duruşunda bulunarak başlanıldı.
Toplantıda, asgari ücret görüşmeleri, yeni yıldaki vergi 
düzenlemeleri ile 2017’de süresi bitecek kamu kesimi toplu 
iş sözleşmeleri başta olmak üzere çalışma hayatı ve ülkede 
yaşanan son gelişmeler ele alındı.
Başkanlar Kurulu toplantısının ardından Genel Başkan 
Ergün ATALAY, Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda 
bulundu.
ATALAY, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yeni yılda 
geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere perşembe 
günü toplanacağını söyledi.
İşverenin durumunu bildiğini ancak en iyi de işçinin halini 
bildiğini dile getiren ATALAY, “Bin 600 liranın çok olduğunu 
söylemek, bunu vermemek için ayak diretmek ülkeye 
ve insanlara kötülük yapmaktır. Hükümetin, toplumun 
büyük bir kesiminin de üzerinde mutabık olduğu TÜRK-
İŞ’in bin 600 liralık asgari ücret talebine müspet yaklaşması 
gerekiyor.” diye konuştu.
Bir asgari ücretli, çalıştığı bir yılın yaklaşık bir ayını vergi 
olarak verirken, acaba bazı işverenlerimiz çalıştıklarının 
değil bir ayını, bir gününü vergi olarak veriyor mu? İşçiler 
olarak bunu hakikaten merak ediyoruz. Bu ülkede açlık 
sınırı bin 432 lira. Bu rakam ortadayken hala bin 600 liranın 
yüksek olduğunu söylemek doğru bir yaklaşım değil.”
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan “Gelir 
Vergisi Genel Tebliği”ne değinen ATALAY, asgari ücretliler 
başta olmak üzere tüm ücretli çalışanları olumsuz 
etkileyeceğini söyledi. Tebliğin, asgari ücretlinin sırtına 
yeni bir yük getirdiğini belirten ATALAY, “İşçiler olarak daha 
olumlu bir gelişme beklerken, geçmiş senelerden daha 
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kötü bir duruma düştük. Vergiye temmuz 
ayında girerken, artık nisanın sonunda 
girmeye başlayacağız.” dedi.
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu 27 Aralık 2016 Salı 
günü Bolu’da toplanarak çalışma hayatıyla 
ilgili gündemdeki konuları görüşmüş, 
ülkedeki genel durumu değerlendirerek 
aşağıdaki hususların duyurulmasına karar 
vermiştir:
“Alt işverenlik (taşeron) uygulamasının yol 
açtığı sorunlar çığ gibi büyümektedir. Tüm 
işkollarında, bu şekilde çalıştırılan işçilerin 
talepleri dikkate alınarak kalıcı bir çözüm 
üretilmelidir.
Kamuda binlerce kişinin “geçici işçi” 
statüsünde 6 aydan az çalıştırılması (5 
ay 29 gün) bu işçilerin mağduriyetinin 
yanında yılın bakiye kalan süresi için hizmet 
alımlarını zorunlu hale getirmekte ve emek 
istismarına yol açmaktadır. Yıllardır başarılı 
olarak çalışan, bilgi, beceri ve deneyimleri 
ile işyerine faydalı olan bu işçilerin yılda 
360 gün çalıştırılmalarıyla işyerlerinde 
verimlilik artışı sağlanacağı gibi alt işveren 
uygulamasıyla hizmet alımı ihalesine de 
ihtiyaç kalmayacaktır. Bu nedenle,  geçici 
işçilerin daimi kadroya geçirilmeleri için 
gerekli düzenleme bir an önce yapılmalıdır.
Asgari ücrette yapılacak artış, geçtiğimiz 
yılın gerisinde kalmamalıdır. TÜRK-İŞ 
Başkanlar Kurulu asgari ücrette 2017 için 
aylık net 1.600 TL’lik teklifinde ısrarcıdır. 

Vergideki adaletsiz yapı toplu iş 
sözleşmelerini de çıkmaza sokmakta, 
vergi kesintileri nedeniyle işçilerin eline 
geçen ücreti aylar itibariyle giderek 
eksilmektedir. Ücretli çalışanlar üzerindeki 
ağır vergi yükünün hafifletilmesi için 
gerekli düzenleme yapılmamıştır. Maliye 
Bakanlığının 27.12.2016 günlü Resmi 
Gazetede yer alan “Gelir Vergisi Genel Tebliği” 
ile ücretlerin 2017 yılı gelir tarifesi oranları aynı 
kalmış, gelir vergisinin sadece ilk dilimi yüzde 
3,17 oranında arttırılmıştır. Bu düzenleme 
ile ücretliler daha erken aylarda üst vergi 
dilimine girecek ve daha fazla vergi ödemek 
durumunda kalacaklardır. Bu dengesiz yapı 
işyerinde barışı zedeleyecektir. 
Terör bir insanlık suçudur. Ülkede yaşanan 
terör olayları günümüzde farklı bir boyuta 
tırmandırılmak istenmektedir. Ülkenin 
işgaline yönelik 15 Temmuz’da girişilen 
kalkışmanın etkisi halen devam etmektedir. 
Bu hain kalkışmaya karşı alınan tedbirlere 
etkin bir şekilde devam edilmelidir. 
Güvenlik güçlerimize karşı girişilen saldırılar 
ve verdiğimiz şehitler bizleri derinden 
üzmektedir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
yakınlarına ve milletimize başsağlığı 
diliyoruz. Konfederasyonumuz bu konuda, 
önceden olduğu gibi gelecekte de üzerine 
düşen sorumluluğu yerine getirmeye 
devam edecektir. ”
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CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN, TÜRK-İŞ GENEL 
BAŞKANI ERGÜN ATALAY’I 
KABUL ETTİ

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün 
Atalay ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini 3 Ocak 2017 
Salı günü, makamında kabul etti. 

Kabule, Türk-İş Yönetiminden Genel Sekreter Pevrul Kavlak, 
Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Eğitim Sekreteri 
Nazmi Irgat ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar 
eşlik ettiler.

Kabulde, Türk-İş tarafından 15 Temmuz İşgal girişimini, 
Uluslararası düzeyde anlatmak ve farkındalığı güçlendirmek için 
Türkçe ve İngilizce içerikle hazırlanan “15 Temmuz Demokrasinin 
Zaferi, EMEK” başlıklı kitabın takdimi yapıldı. Kitabın yaklaşık 
1000 kopyasının uluslararası ve yabancı sivil toplum kuruluşlarına 
gönderilmeye başlandığı bilgisi paylaşıldı. 

Kabulde, Türk-İş Genel Yönetim Kurulu tarafından çalışma 
hayatının güncel sorunları da Cumhurbaşkanına iletildi.   
 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı olarak 
gerçekleştirilen kabul yaklaşık bir saat sürdü. Gerçekleşen 
görüşmeye ilişkin bilgi ve fotograflar Cumhurbaşkanlığı’nın 
internet adresinden paylaşıldı.
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KIDEM TAZMİNATI  
ÇALIŞTAYI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çalıştaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRK-İŞ Genel 
Başkanı Ergün Atalay, Hak-İŞ Genel Başkanı Mahmut Aslan, 
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, CHP milletvekilleri, sendikaların 
temsilcileri ve uzmanlar katıldı.

Tüm konfederasyonların birlik vurgusu yaptığı açılış 
konuşmalarında Genel Başkan Atalay’da bir konuşma 
gerçekleştirdi.

Genel Başkan Ergün Atalay kıdem tazminatı çalıştayına ilişkin, 
“Uzun yıllardır böyle bir şekilde yan yana gelmedik” dedi. 15 
Temmuz darbe girişiminin ardından TÜRK-İŞ’in birinci önceliğinin 
Türkiye’nin birliği, ikinci sırada ise temsil ettiği işçiler olduğunu 
belirten Atalay, kıdem tazminatına ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu.

Patronların kıdem tazminatının gündemden kaldırılması ile ilgili 
açıklamasına değinen Atalay, “Benimle konuştuklarında da 
kıdem tazminatı bu haliyle kalsın dediler ama hükümet kıdem 
tazminatı kaldırıyoruz dediği gibi hemen o tarafa geçerler” dedi.

Kıdem tazminatının mevcut yapısının kalkması halinde sendika 
başkanlarının bu koltuklarda oturmalarının bir anlamı olmadığını 
belirten Atalay, “Biz üçümüz yan yana gelemiyoruz ki bizi nasıl 
dinlesinler? Biz üç genel başkan ne zaman aynı partiye oy 
verirsek o zaman bu işi çözeriz” diye konuştu.

Atalay, işçiler kıdem tazminatını alamıyor gerekçesiyle bir 
düzenleme yapılacaksa alamayan işçiler için bir düzenleme 
yapılmasının gerekliliğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

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

51



TARIM BAKANLIĞI 
SONBAHAR FUTBOL 
TURNUVASI

Amacı Bakanlık personelinin çalışanlarının arasındaki 
tanışmayı dayanışmayı ve kaynaşmayı artırmak, 
çalışanların yoğun iş stresinden bir nebze de olsa 
uzaklaştırmak ve spor yapmalarını sağlamak olan Tarım 
Bakanlığı Futbol Turnuvalarının 2016 yılı Halı Saha Futbol 
turnuvası tamamlanmıştır. 03 Ekim 2016 tarihinde 
başlamış olup, 2,5 ay süren turnuvaya 22 takım katılmış, 
gerçekleşen müsabakalar sonucunda; final maçı PERGEM/
TAGEM arasında, 3. Ve 4. lük maçları EYYDB/TKDK takımları 
arasında oynanmıştır. 

Bakan Yardımcımız Mehmet Daniş’e 19 numaralı forma 
hediye edilmesinin ardından dereceye giren takımlara 
madalya ve Şampiyonluk kupalarını Bakan Yardımcımız 
Mehmet Daniş, Tanju Çolak, Personel Genel Müdürü Yaşar 
Güçlü, Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat 
verdiler. Turnuvanın Gol Kralına ödülünü Tanju Çolak 
Verdi. Desteklerinden dolayı Genel Başkanımız İlhami 
Polat’a, Genel Sekreterimiz Receb Kocapiçak’a ve Genel 
Mali Sekreterimiz İbrahim Özkeskin’e plaketlerini Bakan 
Yardımcımız Mehmet Daniş ve Tanju Çolak Birlikte verdiler. 
Genel Başkanımıza hatıra olarak 25 numaralı Tarımspor 
forması’da Bakan Yardımcımız Mehmet Daniş tarafından 
ayriyeten hediye edildi. 
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SOSYAL AĞLAR (Facebook, 
Whatsapp, Linkedin, 
Google+,Twitter,instagram v.b.) VE 
BİLİŞİM SUÇLARI

Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak insanlar da bu gelişime 
ayak uydurmaktadır. İnternetin kitlesel olarak kullanılmaya 
başlandığı 1990’lı yıllarda internet kullanıcıları , sadece değişik 
sitelerdeki içeriklere (yazı , fotoğraf vb.) erişebiliyor fakat kendi 
içeriklerini internette yayınlayamıyordu. Yakın tarihte son 
nesil internet teknolojisi olan Web 2.0 ile sosyal ağlar dediğimiz 
internet siteleri hızla yayıldı ve artık internet kullanıcıları 
içeriklerini kolayca internette paylaşabilir hale geldiler.Nitekim 
bunların en pöpüler olanları hepimizin yabancı olmadığı 
;Facebook, Whatsapp, Linkedin, Google+, Twitter, Instagram 
diye tabir edilen sitelerdir. Bu tür sitelere üyeliği bulunmayan 
kişi neredeyse yok gibidir. Kişilerin düşüncelerini özgürce ifade 
etmelerine olanak veren bu sosyal ağlarında çok kolay ihlal 
edilebilecek yasal çizgilerinin olduğu da bir gerçektir. Şimdi bu 
yasal çizgilerden biraz bahsedelim;

Kişilerin düşüncelerini özgürce ifade etmelerine olanak veren 
bu sosyal ağlar bazen kişilerin birbirlerine karşı hakaret, tehdit 
ve şantaj içeren sözlerine de tanık olmamızı sağlamaktadır. 
Eleştiride bulunduğu için kimsenin yargılanamaz fakat bu ne 
zaman eleştiri boyutunu aşar, hukuki anlamda başka noktalara 
dönüşmeye başlarsa o zaman yargısal süreç başlar.

Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu m. 125’te düzenlenmiş 
olup kısaca “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide 
edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat edilmesi 
veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına 
saldırılmasıdır.” Türk Ceza Kanunu m. 125/2 “Fiilin, mağduru 
muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi 
halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.” 
diyerek hakaret suçunun sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile 
işlenmesini hakaret suçunun temel şekli ile aynı tutmuştur. 

Yapılan kanuni tanımdan da anlaşılacağı üzere isnat edilen 
somut fiil ya da objektif olarak onur şeref ve saygınlığı rencide 
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edecek durumda ise hakaret suçu oluşmaktadır. Muhatabın 
yüzüne karşı söyleneceği gibi sesli, yazılı ya da görüntülü 
olarak sosyal medya dediğimiz siteler üzerinden de işlenmesi 
mümkündür. 

Somut fiil ya da olgu isnat edilmesi veya sövülmesi şayet 
objektif olarak muhatabının onur, şeref ve haysiyetini 
rencide edebilecek derecede ise hakaret suçu kapsamında 
değerlendirilecektir. Suçun faili herkes olabilir. Mağduru da 
herkes olabilir ancak mağdurunun belirli ya da belirlenebilir 
nitelikte olması gerekmektedir. Bunun nedeni suçun, kişinin 
onur, şeref ve saygınlığının ancak belirli ya da belirlenebilir 
olması durumunda gerçekleşmesidir. Belirlenebilirlik, söylenen 
sözlerden o kişinin kim olduğunun anlaşılmasıdır. Örneğin, 
kişinin ismiyle yada lakabının kullanılarak kendisine hakaret 
edilmesi gibi.

Onur, şeref ve saygınlığın rencide edilmesi demek mağdurun 
başkalarının gözünde ufak düşmesi demektir. Bundan 
anlaşılması gereken şey ise mağdurun gerçekten kendini öyle 
hissetmesi gerekmediği, aksine onur, şeref ve saygınlığı küçük 
düşürücü eylemin ortalama örf ve gelenek kurallarına göre 
belirlenebilir olmasıdır. 

Tehdit suçu ise Türk Ceza Kanunu m1.106’da düzenlenmiş 
olup, “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, 
vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı 
gerçekleştireceğinden bahisle tehdit edilmesi veya malvarlığı 
itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük 
edeceğinden bahisle tehdit edilmesidir.” Tehdidin hayat, 
vücut veya cinsel dokunulmazlığa yönelik olması durumunda 
suç resen soruşturulup kovuşturulur, malvarlığı itibarıyla 
büyük bir zarara uğratacağını söylemesi ya da sair kötülük 
yapacağını belirtmesi durumunda ise suç şikayet durumunda 
soruşturulup kovuşturulur.
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SOSYAL AĞLAR (Facebook, 
Whatsapp, Linkedin, 
Google+,Twitter,instagram v.b.) VE 
BİLİŞİM SUÇLARI

Tehdit suçunda da tıpkı hakaret suçunda olduğu gibi 
söylenen sözlerin objektif olarak korkutucu etkisinin olması 
gerekmektedir ve mağdurun çok cesur olup söylenen sözlerden 
etkilenmemiş olması suçun oluşmasına engel değildir.

Sosyal medyada eleştiri ile hakareti birbirinden ayırt edebilmek 
önemlidir. İfade özgürlüğü her zaman ve her bireyin sahip 
olduğu temel bir hak olmakla birlikte bu hak şayet bir başkasının 
onur, şeref, haysiyetini kırıyor ya da kişinin iç huzurunu ortadan 
kaldırıyor ise hakaret ve tehdit suçları oluşacak ve kişinin de 
tespit edilmesi durumunda cezalandırılacaktır. Nitekim twitter 
adli site üzerinden bu tür söylemlerde bulunup kimliği tespit 
edilerek cezalandırılan kişiler de mevcuttur. 

Diğer bir husus ise sosyal ağlara girdiğiniz bilgisayarı başkaları 
ile ortak kullanıyorsanız ve bilgisayar başına oturduğunuzda bir 
başka kullanıcının sosyal ağ oturumu açık ise kapatmalısınız. 
Çünkü bu oturumu kapatmayıp izinsiz şekilde o oturuma 
devam etmeniz Türk Ceza Kanunu – TCK 243/1  kapsamında 
“Bilişim Sistemine Girme ve Kalmaya Devam Etme” suçunu 
oluşturacaktır. Söz konusu maddeye göre “Bir bilişim sisteminin 
bütününe veya bir kısmına , hukuka aykırı olarak giren ve orada 
kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli 
para cezası verilir.” Yine bu suçu oluşturacak bir başka durum 
da bilgisayarı ortak kullandığınız diğer kişinin şifresi ile izinsiz 
olarak sosyal ağ sitesine giriş yapılması halidir.

Eğer sosyal ağ oturumunuza izinsiz erişip , sosyal ağ 
bilgilerinizde değişiklik yapılmış veya bir kısım bilgiler (veriler) 
yok olmuş olabilir. Buna örnek olarak profil resminizin silinmesi 
veya duvarınıza yeni bir video eklenmesi olarbilir. İşte bu fiili 
işleyen kişi TCK 244/2 gereğince altı aydan üç yıla kadar hapis 
cezasına çarptırılabilecektir.

Eğer sosyal ağ oturumunuza izinsiz giren kişi aynı zamanda 
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sizin arkadaşlarınıza gönderdiğiniz veya onlardan gelen 
mesajlarınızı da okuduysa “Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu” 
işlenmiş olacak ve bu fiili işleyen kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis 
cezasına çarptırılabilecektir. Eğer sosyal ağ oturumunuza 
izinsiz giren kişi , mesajlarınızı okumakla kalmaz bir de  bu 
mesajları arkadaşlarınıza gönderirse “Haberleşmenin Gizliliğini 
İfşa Etme Suçu” gerçekleşecek ve bu hareket 1 yıldan 3 yıla 
kadar cezalandırılacaktır.

Bir başka ihtimal ise sosyal ağ hesabınızın bir başkası tarafından 
ve sizden izin alınmadan silinmiş olmasıdır. Bu ihtimali dikkate 
alan TCK 244/1 maddesi “Bilişim Sistemini Engelleme veya 
Bozma Suçunu” düzenlemiş ve Bir bilişim sisteminin işleyişini 
engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır demiştir.Sosyal ağ hesabınızın izniniz 
dışında bir başkası tarafından silinmiş olması aynı zamanda 
altı aydan 2 yıla kadar ceza verilebilecek olan “Haberleşmenin 
Engellenmesi suçunu da oluşturacaktır.

Şayet yukarıda bahsettiğimiz suçlar bir kamu kurum veya 
kuruluşu aleyhine işlenirse TCK 244/3 gereğince verilecek ceza 
yarı oranında arttırılacaktır. Buna örnek olarak bu tip suçlar 
twitter hesabı bulunan TC Dışişleri Bakanlığı aleyhine işlenirse 
fiilin cezası ½ oranında arttırılacaktır.

Bilindiği üzere bilişim yolu ile işlenen suçlarda en büyük sorun 
gönderilen iletinin kim tarafından gönderildiğidir. Bunun 
bulunabilmesi ise gönderilen iletinin hangi bilgisayardan 
gönderildiği hakkında bilgi veren IP bilgisinin tespitidir.

Günümüzde facebook, twitter gibi sosyal ağlar çok 
kullanılmakla birlikte bu konuda en büyük sorun bu 
sitelerin ilgililerinin IP adreslerini paylaşıp paylaşmaması 
noktasında toplanmaktadır. Hepimizin bildiği üzere özellikle 
twitter sitesinin IP adreslerini vermediği düşünülmektedir. 
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SOSYAL AĞLAR (Facebook, 
Whatsapp, Linkedin, 
Google+,Twitter,instagram v.b.) VE 
BİLİŞİM SUÇLARI

Oysa twitter dahil tüm sosyal medya siteleri IP adreslerini 
vermektedir .

Görüldüğü üzere sosyal ağlarda kullanıcı bir anda mağdur 
veya sanık olabilmektedir. Bu tür mağduriyetler yaşamamak 
için sosyal ağlarda kullandığımız sözcükler ve paylaşımlarımız 
dikkatli seçilmelidir. Tehdit ve hakaret suçunu teşkil edecek 
sözcüklerden ve paylaşımlardan uzak durulmalıdır.Sosyal ağ 
oturumunuza izinsiz erişimi engellemek için alınacak en sağlam 
tedbirler , sosyal ağ sitesine  giriş yaparken “Oturumumu sürekli 
açık tut” seçeneğinin işaretlenmemesi ve şifrelerinizin en az 
altı ayda bir güvenli bir şifre ile değiştirilmesi ve kapsamlı bir 
anti virüs internet güvenlik programı kullanılmasıdır. Tabi ki bu 
kadar önemli bilgilerinizi koruyan sosyal ağ şifrenizi de kimseyle 
paylaşılmaması gerekmektedir.
Bol huzurlu günler dilerim…
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İlgili T.C.K’nu maddeleri
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu 
MADDE 125
Hakaret

(1) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Bir 
kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide 
edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu 
isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin 
onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç 
aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası 
ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin 
cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle 
ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı 
veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, 
yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;
a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve 
kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, 
yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin 
emir ve yasaklarına uygun davranmasından 
dolayı,
c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal 
sayılan değerlerden bahisle,
İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az 
olamaz.

(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin 
alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında 
artırılır. 

(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul 
hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden 
dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu 
oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, 
bu durumda zincirleme suça ilişkin madde 
hükümleri uygulanır.

TÜRK CEZA KANUNU...
Maddeler: 243 - 244
ONUNCU BÖLÜM
Bilişim Alanında Suçlar
Bilişim sistemine girme

Madde 243 
(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir 
kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada 
kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar 
hapis veya adlî para cezası verilir. 

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli 
karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında 
işlenmesi  hâlinde, verilecek ceza yarı oranına 
kadar indirilir. 

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok 
olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. 
Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme 
veya değiştirme

Madde 244 
(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen 
veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok 
eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme 
veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere 
gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya 
da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim 
sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek 
ceza yarı oranında artırılır. 

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin 
işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya 
başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının 
başka bir suç oluşturmaması hâlinde, iki yıldan 
altı yıla kadar  hapis ve beşbin güne kadar adlî 
para cezasına hükmolunur.

Murat Mizar
Bilgi İşlem Uzmanı
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ANTALYA ŞUBESİ 
1. OLAĞAN 

GENEL KURULU
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Sendikamız Türkiye Orman Topraksu Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası ANTALYA Şubesinin yeni 
açılmış olması nedeniyle zorunlu organlara seçim ve aşağıda yazılı gündemli 1. Olağan Genel Kurulu 25 Mart 
2017 günü Porto Bello Hotel Pamfilya III Toplantı Salonunda yapılmıştır. Divan Başkanlığını Genel Başkanımız 
İlhami Polat’ın yaptığı ve Ankara Şube Başkanımız Sezaittin Aka, İstanbul Şube Başkanımız Adil Aşar, şube 
delegelerimiz Feryal Sivri ile Ünzüle Canbulut’dan oluşan heyet eşliğinde gerçekleşen seçim sonucunda 
kazanan Antalya Bölgesi’nin emek sahipleri olmuştur. Şube Başkanlığına seçilen Feyzi Özer ile diger aday 
Gültekin Bütün yaptıkları konuşmada asıl olanın Antalya Şubesi olarak işçi kardeşlerimize katkıda bulunmak 
olduğu ve bundan sonra birlik beraberlik içersinde yollarına devam edecekleri mesajını verdiler. 

Antalya Şubesi yönetim organları aşağıdaki gibidir; 

YÖNETİM KURULU 

Şube Başkanı: FEYZİ ÖZER 
Şube Sekreteri: MUHARREM GÜL 

Şube Mali Sekreteri :SÜLEYMAN EM 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi: İSMAİL ÇELİK 

Şube Yönetim Kurulu Üyesi: MUSTAFA ÇAVDAR 

DENETLEME KURULU 

ERDEM AKDAĞ 
SAVAŞ VURKAÇ 
RESUL AYTUĞ 

DİSİPLİN KURULU 

KÜRŞAT ÖNDER 
DENİZ BARBAROS DİKMEN 

SEYFİAĞA KEKİLLİ 



www.tarimis.org.tr
62

Seçimde, Gündemin 1. Maddesi gereğince toplantıyı açmak 
üzere kürsüye gelen Tarım-İş Sendikası Genel Sekreteri Receb 
Kocapiçak, katılımcıları ve delegeleri selamlayarak sözlerine 
başladı. Antalya şubesinin kapanmasının üzerinden 8 yıl 
geçtiğini belirten Genel Sekreterimiz, Antalya gibi önemli bir 
şubeyi tekrardan işçinin hizmetine açmanın vermiş olduğu 
sevinci katılımcılarla paylaştı. Ardından Genel Kurulu yönetmek 
üzere verilen önergeyi oylamaya sunarak Divan Heyetini 
belirledi.
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Gündemin 5. Maddesine gereğince, Genel Kurula katılan 
konuklardan söz almak isteyenlere sırayla söz verildi. 
Bu bağlamda Genel Mali Sekreterimiz İbrahim Özkeskin 
konuşmasına herkesi selamlayarak başladı. 2015 yılında göreve 
geldikten sonra Antalya bölgesinin hem kamu hem de özel 
sektör olarak tarımda ve sendikal hareketteki önemine vurgu 
yapan Genel Mali Sekreterimiz, Antalya şubesinin tarım işçisine 
ve sendikamıza hayırlı olması temennisiyle sözlerine son verdi. 

DİVAN ve KONUŞMACILAR
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2017 YILI ANTALYA ŞUBE SEÇİMLERİ
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ŞUBE SEÇİM  2017

2017 YILI ANTALYA ŞUBE SEÇİMLERİ
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ŞUBE SEÇİM  2017

2017 YILI ANTALYA ŞUBE SEÇİMLERİ
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ŞUBE SEÇİM  2017

2017 YILI ANTALYA ŞUBE SEÇİMLERİ



KONYA ŞUBESİ 
11. OLAĞAN 

GENEL KURULU
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Tarım-İş Konya Şubesi 11. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilirken, mevcut başkan Abdülkadir Tamak delege 
çoğunluğunun  oyunu alıp, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Protokol konuşmalarının ardından gerçekleştirilen Tarım-İş Konya Şubesi 11 olağan genel kurul seçiminde, 
iki liste yer aldı. 99 delegenin 99’u da oy kullandı. Seçim sonunda mevcut başkan Abdülkadir Tamak oy 
çoğunluğunu alarak yeniden Tarım-İş Konya Şube Başkanlığına seçilerek güven tazeledi. Delegelere teşekkür 
konuşması yapan Tarım-İş Konya Şube Başkanı Abdülkadir Tamak, Delegelerimizi teveccühü ile yeniden 
başkanlığa seçildim. Birlik ve beraberlik içerisinde üyelerimiz hak ve menfaatlerini korumak için görevimize 
kaldığımız yerden devam edeceğiz’ dedi. 

Konya Şubesi yönetim organları aşağıdaki gibidir; 

YÖNETİM KURULU 

Şube Başkanı: ABDÜLKADİR TAMAK 
Şube Sekreteri: ALİ İĞDELER 

Şube Mali Sekreteri :CAFER IRMAK 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi: ALİ KÖKSAL 

Şube Yönetim Kurulu Üyesi: DURSUN KOÇSOY 

DENETLEME KURULU 

ERHAN BARAN 
İRFAN ÖZKAN 
HALİL BOZLAR 

DİSİPLİN KURULU 

ŞENOL TAŞBAŞI 
AYDIN SONKUR 

KADİR ÖZTAŞ 
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Tarım-İş Sendikası Konya Şubesi’nin 11. Olağan Genel 
Kurulunda açılış ve divan heyetinin belirlenmesinden sonra 
söz alan Divan Başkanlığına seçilmiş Genel Başkanımız İlhami 
Polat, son dört yılın ülkemiz için zor geçtiğini, yaşanan darbe 
kalkışmasında, işçi hareketinin gücünü kaybetmesine kadar 
güncel konularda ki düşüncelerini vurgulayarak sözlerine 
başladı. Gündemden düşmeyen kıdem tazminatı ile ilgili fon 
kurulmasını eleştiren Genel Başkanımız, çocuklarımız için 
Kıdem tazminatı kazanımlarından asla ödün verilmeyeceğini, 
Kıdem Tazminatının kırmızı çizgimiz olduğunu, “kırmızı 
çizgimizi kimse zorlamaya kalkışmasın” diyerek net tavrımızı 
ortaya koydu. Toplu iş sözleşmesiyle ilgilide güncel durum 
hakkında bilgi veren Genel Başkanımız, Geçici işçiler konusuna 
da değindi; “Geçen 1 Mayısta sizlere bir müjde vermeyi 
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planlıyorduk. Ancak söz aldığımız Başbakan değişti. Peşinden 
gelen darbe girişimi tüm ülkenin gündemini değiştirdi. Şuanda 
gündemimizde ki en önemli konu vergi dilimleridir. Bunu Toplu 
İş Sözleşmesi ile çözmek mümkün değil. Çözüm Meclistedir. Bu 
işi çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Konya Şubesi 
için 2 başkan adayının olduğunu vurgulayarak başarılar diledi. 
Seçilecek başkanın önce işçi hareketine, sendikamıza hayırlı 
olması temennisiyle konuşmasını noktaladı.     

DİVAN ve KONUŞMACILAR
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ŞUBE SEÇİM  2017

2017 YILI KONYA ŞUBE SEÇİMLERİ



ANKARA ŞUBESİ 
11. OLAĞAN 

GENEL KURULU
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Tarım-İş Sendikası Ankara Şubesi 11. Olağan Genel Kurulu 20 Mayıs 2017 günü Ankara Gür Kent Otel toplantı 
salonunda yapıldı. Başkanlık ve yönetim organları için 2 aday listenin girdiği seçimlerde mevcut şube Başkanı 
Sezaittin Aka ve listesi seçimi kazanarak güven tazeledi. 

Kardeşlik havasında geçen seçimlerin kaybedeni olmayıp kazanan tarım işçisi hareketi olmuştur. 

Ankara Şubesi yönetim organları aşağıdaki gibidir; 
 

YÖNETİM KURULU 

Şube Başkanı: SEZAİTTİN AKA 
Şube Sekreteri: HALDUN GÖKALP 

Şube Mali Sekreteri :İLYAS ÇAĞLAR 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi: MUHARREM ÇETİNKAYA 

Şube Yönetim Kurulu Üyesi: HAYATİ TEKİNASLAN 

DENETLEME KURULU 

ORHAN YILDIRIM 
EROL ÇELEBİ 

NİHAT AY 

DİSİPLİN KURULU 

İBRAHİM ÇAYDAŞ 
SEZER YURDUSEVEN 
HASAN GÜMÜŞOĞLU 
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Tarım-İş Sendikası Ankara Şubesi’nin 11. Olağan Genel 
Kurulunda açılış ve divan heyetinin belirlenmesinden sonra 
gündem maddeleri sırasıyla işlendi.  Gündemin 5. Maddesine 
gelindiğinde Genel Kurula katılan konuklardan söz almak 
isteyenlere söz verildi. Burada söz alan Genel Sekreterimiz 
Receb Kocapiçak, genel kurulumuza katılan delege ve 
katılımcıları selamlayarak sözlerine başladı. 

Ankara Şube başkanlığı için 2 aday olduğunu belirterek, 
adaylara başarılar diledi.  Hem teşkilatımıza hem de Ankara 
Şubeye yakışır bir seçim olmasından memnun olduğunu ifade 
eden Genel Sekreterimiz, yönetime gelmelerinin üzerinden 2 yıl 
geçtiğini, üyelerimize hak ettikleri sosyal ve ekonomik yaşantıyı 
sunmak için canla başla çalışıldığını, zaman zaman farkında 
olmadan eksiklikler, hatalar olabileceğini, ama niyetlerin temiz 
olduğunu ve bunların hep beraber kapatılabileceğini vurguladı. 
Genel Sekreterimiz Toplu İş Sözleşmesindeki beklentileri yerine 
getirmek için canla başla çalışıldığını vurgulayarak sözlerine 
son verdi. 
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Gündemin 5. Maddesi ışığında konuşmasını yapmak üzere 
sahneye davet edilen Genel Mali Sekreterimiz İbrahim Özkeskin, 
katılımcıları ve delegeleri saygı ve sevgiyle selamlayarak 
sözlerine başladı. 11. Genel Kurulumuzun işçi harekatına ve 
sendikamıza hayırlar getirmesi temennisiyle sözlerini sürdüren 
Genel Mali Sekreterimiz; 2 yıl önce göreve geldiklerini, bu 
süre boyunca bu teşkilatın mali konularında her türlü hesabı 
vermeye hazır olduklarını, her şeyin zaten şeffaf olduğunu ve 
dışardan nifak tohumu eken insanların ekmeğine yağ sürmek 
yerine birlik ve beraberlikle herkese en güzel cevabın verilmesi 
gerektiğini vurguladı. 

Ankara Şubesinin teşkilatımızın lokomotif şubelerinden biri 
olduğunu vurgulayan Genel Mali Sekreterimiz bugüne kadar 
ki beraberliğin ve birliğin korunması gerekliliğini vurgulayarak 
sözlerine son verdi.   

DİVAN ve KONUŞMACILAR
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ŞUBE SEÇİM  2017

2017 YILI ANKARA ŞUBE SEÇİMLERİ



ADANA ŞUBESİ 
13. OLAĞAN 

GENEL KURULU
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Tarım-İş Sendikası Adana Şubesi 13. Olağan Genel Kurulu 25 Mayıs 2017 günü Adana Sürmeli Otel Akvaryum 
toplantı salonunda yapıldı. Başkanlık ve yönetim organları için 2 aday listenin girdiği seçimlerde mevcut şube 
Başkanı Mahmut Nazif Hayırlı ve listesi seçimi kazanarak güven tazeledi. 

Kardeşlik havasında geçen seçimlerin kaybedeni olmayıp kazanan tarım işçisi hareketi olmuştur. 

Adana Şubesi yönetim organları aşağıdaki gibidir; 

YÖNETİM KURULU 

ŞUBE BAŞKANI: MAHMUT NAZİF HAYIRLI 
Şube Sekreteri: ÖMER HANAY 

Şube Mali Sekreteri :MEHMET AKDOĞAN 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi: İMAM YILMAZ 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi: ERDİNÇ AĞAR 

DENETLEME KURULU 

KAZIM CANDAR 
ESAT ESER 

İSA ALTUNTAŞ 

DİSİPLİN KURULU 

AHMET KARAKURT 
ERGÜN AVCI 

MUSTAFA GENÇDAL 
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Tarım-İş Sendikası Adana Şubesi’nin 13. Olağan Genel Kurulunda 
açılış konuşması ve divan heyetinin belirlenmesinden sonra 
söz alan Divan Başkanlığına seçilmiş Genel Başkanımız İlhami 
Polat tüm kurullar adına katılımcıları saygıyla selamlayarak 
sözlerine başladı. Son 4 yıl içerisinde ülkemizin geçirdiği zor 
günlerden ve içimizdeki hainlerin yaşattıkları kahpe saldırılara 
değinen Genel Başkanımız 15 Temmuz hain darbe girişimini 
kınayan konuşması sonunda ülkesi için canını vermiş asker, 
polis, sivil fark etmeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
kederli aileleri ve aziz milletimize baş sağlığı diledi. Bütün 
bu namussuzluklardan sıranın bir türlü işçi hareketine ve 
sorunlarına gelmediğini belirtti. Ülkemiz çalışma hayatı 
sorunlarının başında kıdem tazminatı konusunun geldiğini, 
Fonzede olan ülkemizde ne Türk-İş’in nede Tarım-İş’in Kıdem 
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Tazminatının fona devredilmesi kabul etmeyeceğini ifade etti. 
Toplu İş Sözleşmesinin gidişatı hakkında kısaca bilgi veren Genel 
Başkanımız, üyelerimizin taleplerini yerine getirmek için gece 
gündüz çalışıldığını ifade etti. Geçici işçilerin de sorunlarını ve 
kadro sürecini değerlendiren Genel Başkanımız, bu süreci kısa 
sürede tamamlanabileceğini ifade ederek umutlu olduğumuzu 
belirtti. Genel Kurul Gündemini okuyup delegelerin oyuna 
sunmasıyla konuşmasını noktaladı.

DİVAN ve KONUŞMACILAR
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