
GENÇ ÇİFTÇİLERE 
HİBELİ DESTEK

   Fakıbaba, “Bu kapsamda Genç Çiftçi 
Projesi 2018 uygulama yılında yaklaşık 
16 bin 733 genç çiftçimize hibe desteği 
vereceğiz. Proje uygulamaya hak 
kazanan genç çiftçiler, 30 Mayıs-5 
H a z i r a n  2 0 1 8  t a r i h l e r i n d e 
sözleşmelerini imzalayacak. İş yapımı 
için ise 6 Haziran 2018’den itibaren 
mahallinde uygulamaya başlanacak. 
Projeler, uygulamanın her aşamasında 
B a k a n l ı ğ ı m ı z ı n  i l g i l i  b i r i m l e r i 
tarafından takip ve kontrol edilecek.” 
değerlendirmesinde bulundu.
F a k ı b a b a ,  2 0 1 8  y ı l ı  p r o g r a m ı 
kapsamında genç çiftçilere, büyükbaş 
ve küçükbaş hayvancılık, arı ve arı 
ürünleri, serbest sistem yumurta 
tavuğu, ipek böceği, örtü altı sebze ve 
süs bitkisi, tıbbi ve aromatik bitki, 
coğrafi işaretli ürün yetiştiricilikleri ile 
m e y v e ,  b a ğ  v e  d i ğ e r  ü z ü m s ü 
bitkilerden bahçe tesisi ve mantar 
(beyaz şapkalı/istiridye mantarı) 
üretimi konularında hibe desteği 
vereceklerini vurguladı.

EN AZ 2 SEZON ÇALIŞMASI 
ŞART

  Mayıs ayıyla birlikte turizm, tarım, 
orman sektörleri başta olmak üzere çok 
sayıda sektörde mevsimlik işçi sezonu da 
başlıyor. Mevsimlik işlerde işçi ile işveren 
arasında süreli sözleşme yapılabildiği 
gibi, iş sözleşmesinin sezon sonunda 
askıya a l ınması  şekl inde iş  akdi 
düzenlenebiliyor. Sezonluk sözleşme 
yapıldığında işçi sezonun sonunda 
işverenden ihbar tazminatı, kıdem 
tazminatı gibi hak iddia edemiyor.
Mevsimlik işlerde işçinin çalışmadığı, 
sözleşmenin askıda olduğu dönemler 
kıdem tazminatı hesabında dikkate 
alınmıyor. Yılda 7 ay üzerinden aynı 
işyerinde on yıl çalışan bir işçi, 70 ay (6 yıl 
10 ay) çalışmış gibi kıdem tazminatı 
a l a b i l i r .  Y e n i  s e z o n d a  i ş e 
başlatılmadığında bu işçiye ayrıca 
giydirilmiş ücreti üzerinden 8 haftalık 
ihbar tazminatı ödenmesi gerekir. 
Mevsimlik işçi sezon dışında aynı 
işverene ait başka bir işyerinde çalıştığı 
takdirde ise her bir yıl için 30 gün 
üzerinden kıdem tazminatı alır. 

ÇALIŞMA HAYATINDA 
RAKAMLAR SEVİNDİRİCİ

     Kapsayıcı büyüme ile son 15 
yılda yoksul kesim güvenceye 
alındı, asgari ücret ikiye katlandı. 24 
Haziran sonrasında dört yılda 
sosyal politikalar güçlenecek, 4 
milyon ist ihdam sağlanacak. 
Hükümetin 15 yıldır yürüttüğü 
kapsayıcı büyüme politikalarıyla 
refah seviyesindeki artış, çalışandan 
iş dünyasına, emekliden öğrenciye 
bütün kesimlerin cebine yansıdı. 
Son 10 yılda en düşük gelire sahip 
yüzde 20’lik kesimin ortalama reel 
geliri yaklaşık yüzde 26 arttı, 
refahtaki artışla yoksulluk da 
azaldı. Ücretlilerin, çalışanların 
milli gelir içindeki payı yüzde 37.8’e 
ulaştı. İnsani yardımların milli 
gelire oranında da Türkiye birinci 
oldu.

             Haberlerin detayları için;
www.sgk.com.tr

adresini ziyaret ediniz...

İŞ ARKADAŞINA HAKARET ETTİ TAZMİNATSIZ KOVULDU

   Mesai arkadaşına yaptığı çıkışla tazminatsız işten atılan işçi soluğu mahkemede almıştı. 

Yerel mahkemenin, ‘Kıdem ve ihbar tazminatlarını almasına’ hükmettiği dosya Yargıtay’a 

gitti. Tazminatsız işten atılan çalışana Yargıtay’dan kötü haber geldi. Yargıtay 22. Hukuk 

Dairesi’nde görülen davada yerel mahkemenin verdiği kararın aksine “Kalıbının adamı 

değilsin” şeklindeki sözler, hakaret sayıldı. Daire, “Şeref ve haysiyete yönelik bir saldırı var. 

Mesai arkadaşına sataşmak, düşünceyi açıklama özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez” 

diyerek yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Böylece Yargıtay A. adlı işçinin işveren 

tarafından tazminatsız kovulmasını haklı buldu. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin kararında 

“Davacı işçinin işverenin bir başka işçisine sataşması nedeni ile iş akdinin haklı sebeple 

feshedilip edilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.

Tarih  28.05.2018 Sayı  2018 / 22

Bakanlar Kurulunun 2 Şubat 2018 tarihinde TBMM’ye sunduğu Torba Yasa Tasarısının Ek-17. 
Maddesine göre işverenler bugüne kadar hiç almadıkları ya da eksik aldıkları istihdam teşvikleri 
SGK’dan tahsil edebiliyor. Meclise sunulan Torba Yasa 21 Mart 2018 tarihinde kabul edilerek, 27 Mart 
2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak onaylandı. Adıyaman 
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyesi Rüştü Bereket, “Söz konusu kanun maddesiyle, bundan böyle 
geçmiş dönemlere ait iade teşvik alacakları 1 Haziran 2018 tarihine kadar talep edebilirler. 7103 Sayılı 
Kanun ile tek sefere mahsus geçmiş dönemlere ilişkin teşvik alacaklarının tahsili imkanı getirildi. 1 
Haziran 2018 tarihinden sonra yapılacak iade teşvik alacak talepleri kabul edilmeyeceği için geçmiş 
dönem iade teşvik alacaklarının müracaatları belirtilen süreler içerisinde yapılmalıdır” diye konuştu.
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