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Yıldırım Koç
Türk Harb‐İş Sendikası Türk‐İş’e bağlı bir sendikadır. Ancak son dönemlerde acayip işler oluyor.
Birincisi şu: Türk Harb‐İş Sendikası yöneticilerinin 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yaptığı tüm
harcamalar genel kurul kararına aykırı durumda.
Sendikaların genel kurullarında tahmini bütçe hazırlanır ve genel kurul belirli bir dönem için yönetim
kuruluna harcama yetkisi verir. Yönetim kurulu, ancak genel kurulun kendisine verdiği yetki dönemi için
harcama yapabilir.
HARCAMALAR USULSÜZDÜR
Türk Harb‐İş’in son genel kurulu 12‐13 Kasım 2011 tarihlerinde yapıldı. Divan Başkanı, İzmir Şube
Başkanı İrfan Akgönül idi. Genel kurulda kabul edilen, divanın beş üyesi tarafından imzalanan ve Ankara
20. Noteri tarafından onaylanan genel kurul kararı şöyle:
“Türk Harb‐İş Sendikası Merkez ve şubelerinde 1 Ocak 2012‐31 Aralık 2014 tarihleri arasında
uygulanacak olan bütçe Sendikanın 12‐13 Kasım 2011 tarihinde yapılan 14. Genel Kurulunda kabul
edilmiştir.”
Genel kurulun yönetim kuruluna verdiği harcama yetkisi 31 Aralık 2014 tarihinde sona erdi. Türk Harb‐
İş Sendikası yönetiminin bu tarihten sonra yaptığı tüm harcamalar genel kurul kararlarına aykırıdır.
Bu durumda ne yapılmalı?
İlk görev yeminli mali müşavire düşüyor. 6356 sayılı Kanunun 29. maddesine göre, “Kuruluşların gelir
ve giderlerine ilişkin mali denetimleri, en geç iki yılda bir 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre denetim yetkisine sahip yeminli
mali müşavirlerce yapılır.”
Yeminli mali müşavir, genel kurulun yetki vermediği harcamaları yapan yönetim kurulunu uyarmak
zorundadır; sorumludur.
İkinci görev, sendikanın denetleme kuruluna düşmektedir.
Türk Harb‐İş Sendikası’nın halen yürürlükte bulunan tüzüğünün 30. maddesine göre, Merkez
Denetleme Kurulu, “Merkez Yönetim Kurulunun faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp
yapılmadığını denetler.”
Merkez Denetleme Kurulu bu görevini yerine getirmezse, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yapılan
harcamalar konusunda soruşturma açmazsa, görevini yapmamış olur.
TASFİYECİLİKTE YENİ YÖNTEMLER
Türk Harb‐İş’te diğer bir acayiplik, genel merkeze muhalif olan sendikalara yapılan uygulama.
Sendika disiplin kurulu, Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak, Şube Mali Sekreteri Abdullah Baş, İzmir
Şube Başkanı İrfan Akgönül hakkında üç ay süreyle geçici ihraç cezası verdi.
İleri sürülen gerekçeler bence tümüyle geçersiz.
Cezalandırılan şube yöneticileri, bu konuda herhalde yargıya başvuracaklardır.
Ancak Türk Harb‐İş Yönetim Kurulu, bu kararı taraflara tebliğ etmiyor.
Türk Harb‐İş Tüzüğünün 32. maddesine göre, “Disiplin kurullarının her türlü kararları, merkezde
Merkez Yönetim Kurulu, şubelerde Şube Yönetim Kurullarınca sonuçlandırılır.”
Bunun anlamı şu: Disiplin kurulu bir karar verir ve bu kararı yönetim kuruluna bildirir. Bu kararın ne
zaman ve nasıl uygulanacağına yönetim kurulu karar verir.
Sendikanın İzmir ve Eskişehir şubelerinin önümüzdeki aylarda genel kurulları var.
Geçici ihraçla cezalandırılan yöneticiler, bu cezaya karşı yargı yoluna gidecekler; ancak kendilerine
yönetim kurulu tarafından tebligat yapılmadığı için bu haklarını kullanamıyorlar.
Sendika yöneticileri bu kararları ilgili şubelerin genel kurullarından 15 gün önce tebliğ ederse, bu
kişilerin genel kuruldaki delegeliklerini ve yapılacak seçimlerde aday olma imkanlarını ortadan
kaldırabiliyor.
Osmanlıya tuz yalatıp suya götürüp susuz getiren kurnazlık.
Bu oyunun bozulması gerekiyor.

