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Yıldırım Koç
Maden‐İş Sendikası, gerek Soma’daki iş cinayetleri, gerek Yatağan direnişi nedeniyle kamuoyunun
gündemine girmişti.
Ardından yöneticilerin yüksek aylıkları, sosyal yardımları, ikramiyeleri, harcırahlarıyla konu oldu.
Bir de koltuk pazarlığıyla gündeme otursun.
Maden‐İş’in 8. Olağan Genel Kurulu 2 Haziran 2007 günü Ankara’da toplandı. Yapılan seçimlerde,
genel başkanlığa Hasan Hüseyin Kayabaşı, Genel Mali Sekreterliğe İsmail Aslan, Genel Teşkilatlandırma
Sekreterliğine Nurettin Akçul getirildi.
Hüseyin Kayabaşı 2008 yılında bu görevinden ayrıldı; yerine İsmail Aslan genel başkan oldu. Ancak
İsmail Aslan 11 Mayıs 2011 tarihinde, yani 9. Olağan Genel Kurul’dan birkaç gün önce bu görevinden
istifa etti. Yerine Nurettin Akçul geldi ve 14 Mayıs 2011 günü toplanan genel kurulda da genel başkanlığa
seçildi.

ADAYLIKTAN VAZGEÇMENİN ÖDÜLÜ
Ancak bu arada büyük bir koltuk pazarlığı yapıldı.
Genel Kurul’dan bir gün önce, 13 Mayıs 2011 günü İsmail Aslan ve Nurettin Akçul, Türk‐İş Genel
Başkanı Mustafa Kumlu’nun odasında bir araya gelerek bir pazarlık yaptılar ve bir sözleşme imzaladılar.
Maden‐İş Sendikası Yönetim Kurulu, 13.05.2011 günlü toplantısında şu kararı aldı:
“11.05.2011 tarihinde istifa etmek suretiyle görevinden ayrılan İsmail Aslan ile 16.05.2011 tarihinden
başlamak üzere 10 yıl süreli Genel Başkan Danışmanlığı Sözleşmesi yapılmasına, kendisine bütçe ve tüzük
hükümleri gereği Sendika Genel Başkanına ödenecek aynî ve nakdî yardımların toplamının aylık ücret
olarak ödenmesine, yapılacak danışmanlık sözleşmesine 10 yıldan önce sözleşmenin sendika tarafından
sona erdirilmesi halinde Danışmanın kalan süre ile ilgili tüm haklarının son ücret üzerinden bir hafta
içinde defaten ödeneceği….”
İsmail Aslan ile Maden‐İş arasında genel kurulun ertesi günü (16.05.2011) imzalanan Danışmanlık
Sözleşmesinin “ücret” başlıklı 3’üncü maddesi şöyle düzenlendi:
“Türkiye Maden‐İş Sendikası’nın bütçe ve tüzük hükümleri gereği sendika genel başkanına ödeyeceği
aynî ve nakdî ödemelerin toplamı aylık ücret olarak danışmana ödenecektir. Sendika Genel Başkanına
yapılacak lehe bir uygulama aynı tarihten itibaren danışmana da uygulanacaktır. Danışmanlık
sözleşmesinden doğan ödemelerde sigorta primleri ve tüm vergiler Türkiye Maden‐İş Sendikası
tarafından ödenecektir. İşbu sözleşme 16.05.2011 tarihinden itibaren başlamak ve 10 yıl süre ile geçerli
olmak üzere imzalanmıştır. Türkiye Maden‐İş Sendikasının sözleşmeyi süresinden önce feshetmesi
halinde danışmanın kalan süre ile ilgili tüm hakları son ücret üzerinden Türkiye Maden‐İş Sendikası
tarafından kendisine bir hafta içinde ödenir.”

ÖDEME KESİLİNCE KAVGA BAŞLIYOR
Sözleşmeye göre İsmail Aslan’a ayda net 8.815 lira ücret, net 5.285 lira sosyal yardım ve her üç ayda
net ücretin yarısı kadar ikramiye, ayrıca her ay 1.300 lira kira bedeli, 400 lira yakıt gideri ödendi.
Düşünebiliyor musunuz; koltuğu bırakması için sendika kasasından böylesine büyük bir para veriliyor.
Bu sözleşme, 16 Mayıs 2011’den 30 Eylül 2012’ye kadar uygulandı. Ancak Maden‐İş sözleşmeyi bu
tarihte feshetti.
Bu tarih itibariyle, sözleşmeden geriye kalan süre 8 yıl 7 ay 16 gündü. Bu süre içinde ücretlerde hiçbir
artış olmasa bile İsmail Aslan’ın alabileceği ücret ve sosyal yardımlar karşılığı 1 milyon 459 bin lira idi. Bu
miktara ikramiye de eklenecekti. 8 yıl 7 ay daha kira ve yakıt parası verilecekti.
Maden‐İş Sendikası önümüzdeki aylarda yeniden genel kurula gidecek.
Bakalım 2011 yılında yapılan tür koltuk pazarlıkları olacak mı!

