PEVRUL KAVLAK DA AÇIKLASIN!
Aydınlık Gazetesi, 18 Temmuz 2015
Yıldırım Koç
Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ücret bordrosunu ve malvarlığını sendikanın
facebook sayfasında kamuoyuna açıkladı.
Adnan Serdaroğlu’na ödenen Haziran 2015 aylığı net 5389 TL. Serdaroğlu’nun brüt ücreti 4931 TL.
İkramiye, çocuk parası ve diğer yan ödemelerle birlikte kendisine 1 Temmuz 2015 günü ödenen toplam
net miktar, 5389 TL.
Serdaroğlu’nun ücretine, MESS ile imzalanan toplu iş sözleşmesinde sendika üyeleri için alınan zammı
uygulanıyor.
Birleşik Metal’in tüzüğünün 41/f maddesine göre, sendikacılara “bir yıl için ödenen hizmet ödeneği
miktarı kıdem tazminatı yasal tavanını aşamaz.” Serdaroğlu’nun hizmet ödeneği de bu kadar. Zaten İş
Kanununa göre, sendikacılara ödenen hizmet ödeneği kıdem tazminatı tavanını aşamaz.
Adnan Serdaroğlu’nun kullandığı araç, 2012 model Toyota Corolla. Ederi 40 bin lira.
SERDAROĞLU’NUN MAL VARLIĞI
Serdaroğlu’nun malvarlığı ise üç kalemden oluşuyor: Kocaeli Körfez’de eşinin üzerine bir kooperatif
dairesi (ederi 140 bin TL). Eşinin üzerine 2011 model Honda Jazz binek otosu (ederi 40 bin TL) ve bir adet
de bisiklet (1000 TL).
Adnan Serdaroğlu, sendikasından harcırah almıyor.
Metal işkolunda en fazla işçiyi temsil eden sendika, Türk‐İş üyesi Türk Metal.
Türk Metal’in genel başkanı da Pevrul Kavlak.
İnsan ister istemez Adnan Serdaroğlu’nun ücreti, hizmet ödeneği ve mal varlığı ile Pevrul Kavlak’ın
ücreti, hizmet ödeneği ve mal varlığını karşılaştırmayı düşünüyor.
Pevrul Kavlak’ın net aylığı bugüne kadar açıklanmadı. Açıklasa da öğrensek.
Pevrul Kavlak aynı zamanda Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nun genel başkanı. Acaba
buradan ne kadar aylık alıyor?
Ayrıca bir de Türk‐İş genel sekreterliğinden alınan aylık var.
Pevrul Kavlak’ı Adnan Serdaroğlu’ndan ayıran çok önemli bir nokta, hizmet ödeneği.
KAVLAK’IN HİZMET ÖDENEĞİ
1962 doğumlu Pevrul Kavlak, 1992 yılında Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şubesi mali sekreteri seçildi.
Bu tarihten beri aralıksız profesyonel sendikacı.
Türk Metal’in 15. Olağan Genel Kurulu 1‐2 Ağustos 2015 günleri Ankara’da toplanıyor.
Pevrul Kavlak ne kadar hizmet ödeneği alacak?
Türk Metal’in tüzüğüne bakalım.
Madde 50/(e) Hizmet Teşvik Ödeneği:
“Sendikanın merkez ve şubelerinde geçen her türlü hizmet yılları için kendilerine 30 günlük ücretlerinin
brüt tutarı net olarak hizmet ödeneği ödenir. Günlük sürelerine yöneticilerin federasyon dönemi dahil
sendikanın merkez ve şubelerindeki her türlü hizmet yılı için ikişer gün ilave edilir. Hizmet ödeneğine esas
bir günlük ücretin tespitinde, kendi genel kurul tarihlerindeki bir günlük ücrete her türlü sosyal yardımlar
ve ikramiyeden bir günlüğe isabet eden miktarın eklenmesi ile hesaplanır. Vergi ve diğer kesintiler
sendikaca karşılanır.”
Pevrul Kavlak’ın bir türlü açıklanmayan brüt ücretine her türlü sosyal yardım ve ikramiye brüt olarak
eklenecek ve bu miktar net olarak ödenecek. Vergi ve diğer kesintiler de sendika tarafından karşılanacak.
Pevrul Kavlak 23 yıllık profesyonel sendikacı. Bu tüzük hükmüne göre, bu yıl Ağustos ayında alacağı
hizmet ödeneği her hizmet yılı için 76 günlük giydirilmiş brüt ücret tutarında olacak (23x2=46 + 30 = 76).
14. Genel Kurul 2012 Haziran’ında toplanmıştı. Pevrul Kavlak, 7,5 aylık giydirilmiş brüt ücreti tutarını
net olarak alacak. Halbuki kanuna göre, hizmet ödeneği kıdem tazminatı tavanını aşamaz.
Kavlak’ın hizmet ödeneği, Serdaroğlu’nun hizmet ödeneğinin en az 20 katı tutuyor.
Pevrul Kavlak ücretini ve malvarlığını açıklasa da, onları da karşılaştırsak.

