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Yıldırım Koç
Sendika yöneticiliğinin bir mesleğe dönüşmesinin öncelikli nedeni, bu görevin getirisinin
artmasıdır.
Sendikacıların büyük çoğunluğu için bu getiri, kişinin gelirindeki artış ve sendikanın sağladığı çeşitli
olanaklardır.
Sendikacıların küçük bir bölümü, bu görevi siyasi partilerde etkili olma ve milletvekili seçilme
amacıyla değerlendirmeye çalışır.
Sendikacıların çok çok küçük bir bölümü için bu görevin getirisi, inanılan bir dava uğrunda yeni
kazanımlar elde etmektir.
İş böyle olunca, sendikacıların örgüte maliyeti yükselir. Eğer sendikanın maddi olanakları iyiyse,
sendikacının maliyeti iyice artar. Sendika üyelerinin ödediği aidatın önemli bölümü sendika
yöneticilerine çeşitli biçimlerde yapılan ödemelere gider.
Sendikalar mali raporlarını delegeler dışında öyle kolay kolay kimseye vermezler. Son dönemde
benim elime iki sendikanın genel kurullarına sunulan mali raporları geçti. Onlardaki bilgiyi aktarayım.

AİDATLAR YETMİYOR
Tes‐İş Sendikası son genel kurulunu 13‐14 Aralık 2014 günleri topladı. Genel kurula sunulan mali
raporun sonunda gelecek dört yıllık döneme ilişkin bütçe yer alıyor.
Tes‐İş’in 2015 yılında beklediği aidat geliri, 27,4 milyon lira.
Tes‐İş yöneticilerine 2015 yılında yapılacak ödemeler toplamı bunun yaklaşık iki katı, 52,8 milyon
lira. Bu paranın 25,4 milyon liralık bölümü yönetici hizmet ödenekleri ve yolluklar. Bu hizmet ödeneği
ödemelerinin kıdem tazminatı tavanını aşamayacağına ilişkin çok sayıda Yargıtay kararı var. Bu
kararlara karşın, bu kanundışı ödeme yapılıyor.
Tes‐İş’in 2016 yılında beklediği aidat geliri 28,0 milyon lira. Yönetici giderleri, ödenekleri ve
yollukları 33,1 milyon lira.
Tes‐İş’in 2017 yılında beklediği aidat geliri 28,5 milyon lira. Yönetici giderleri, ödenekleri ve
yollukları 36,5 milyon lira.
Tes‐İş’in 2018 yılında beklediği aidat geliri 23,3 milyon lira. Yönetici giderleri, ödenekleri ve
yollukları 33,4 milyon lira.
Tes‐İş üyelerinin ödediği aylık üyelik aidatı, işçinin bir günlük çıplak ücretinin brüt tutarının
3/4'üdür.
Sendika yöneticilerinin hizmet ödenekleri dahil aylık ortalama net gelirleri, milletvekili aylıklarının
epeyce üstünde; hem de epeyce.
Bu rakamlara yöneticilere verilen araçlar ve diğer bazı sendika olanakları (lojman, vb.) da dahil
değil.

GELİRİN YARISINDAN FAZLASI SENDİKACILARA
Yatağan ve Soma madenleri gibi işyerlerinde örgütlü bulunan Türkiye Maden‐İş’in genel kurulu 25‐
26 Nisan 2015 tarihlerinde toplandı. Bu genel kurula sunulan çalışma raporunun sonunda 1.7.2015‐
30.6.2019 döneminde 48 aylık bütçe yer alıyor.
Sendika yöneticileri için yapılacak harcamalar şöyle:
Hakkı huzur giderleri
8.187.000 TL
Yönetim Kurulu ücretleri
11.981.000 TL
Yönetim Kurulu sosyal yardım
3.479.000 TL

Yönetim Kurulu ikramiye
Yönetim Kurulu izin harçlığı
Bu ödemelerin gelir, damga ve
diğer vergileri
Yönetim Kurulu sigorta işçi payı
Yönetim Kurulu sigorta işveren p.
Yönetici yolluk ve harcırah
Yönetim Kurulu hizmet ödenekleri

3.992.000 TL
508.000 TL
10.713.000 TL
1.715.000 TL
2.369.000 TL
117.000 TL
2.725.000 TL

Sendika yöneticilerine, lojman ve araç giderleri hariç, yapılan harcama toplamı, 45,8 milyon lira.
Bu dönemde toplam aidat gelirinin ise 88,5 milyon lira olması bekleniyor.
Maden‐İş üyeleri de sendikacılara çalışıyor.
Sendikacılığın yeniden itibar ve güven kazanmasının yolu, sendika yöneticilerinin gelirlerini, hizmet
ödeneklerini ve malvarlıklarını açıklamalarından ve gelirlerini iyice azaltmalarından geçmektedir.

