SENDİKACILARIN ÜCRETLERİ
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Yıldırım Koç
Bazı işyerlerinde işçi arkadaşlarım var. Ara sıra telefonla konuşuruz. Geçen gün sendika üyesi bir
arkadaşım aradı. Aydınlık’ta hizmet ödenekleriyle ilgili yazımı okumuş. Şaşırmış. Sendikacıların bu kadar
büyük miktarlarda para alıp almadıklarını anlamak için, üyesi bulunduğu sendikanın genel sekreteri olan
hemşehrisini aramış. Ne kadar ücret ve hizmet ödeneği aldığını sormuş. Genel sekreter de onu, “sana ne,”
diye terslemiş, “ben senin ne kadar ücret aldığını soruyor muyum!”
Telefonda bunları bana anlatınca çok güldüm.
Ey genel sekreter! O işçinin, senin aldığın ücreti ve hizmet ödeneğini öğrenme hakkı var; çünkü senin
ücretini ve hizmet ödeneğini o işçi ödüyor. Ayrıca, sen istersen benim işçi arkadaşımın ücretini kolayca
öğrenebilirsin; sorman yeterli.
Aldığı ücreti ve hizmet ödeneğini açıklayamayan sendikacılara ne denmesi gerektiğine siz karar
verin!
Önceki yazılarımda bazı sendikacıların ücretlerini yazmıştım. Bu konuyu yeniden yazmak farz oldu.
Birleşik Metal‐İş Sendikası Gn.Bşk. Adnan Serdaroğlu ücretini, mal varlığını ve hizmet ödeneğini
açıkladı; çünkü açıklayabiliyordu.
Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak’a çağrı yaptım. Ancak Pevrul Kavlak, Türk Metal’den ve Türk‐
İş’ten aldığı ücretleri ve hizmet ödeneğini açıklamadı. Ayrıca Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’ndan ve
Türk Metal’in hissedar olduğu başka bazı kurumlardan ücret alıp almadığını da bilmiyoruz.
Türkiye Maden‐İş Genel Başkanının ücretini de yazmıştım. Bu yılki genel kurul öncesinde ikramiyeler
hariç net 16 bin liraydı.
Birkaç örnek daha vereyim.
2008 YILINDA AYDA 11.568 DOLAR
Yol‐İş Sendikası’nda 2008 yılında ödenen ücretlere ilişkin bordrolar elimde.
Yol‐İş Sendikası Genel Başkanı Fikret Barın’ın 2008 yılı Ağustos ayı aylığı 13.535 TL idi. Merkez
Bankası’na göre 1.9.2008 tarihinde 1 ABD Doları 1,17 Türk Lirasına eşitti. Buna göre, Fikret Barın’ın bir
aylık ücreti 11.568 ABD Dolarıydı. Aynı tarihte Yol‐İş Genel Başkan Yardımcısı Nuhi Çelebi’nin, Yol‐İş Genel
Sekreteri Tevfik Özçelik’in ve Yol‐İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar’ın aylık ücretleri de 10.781 ABD
Dolarına eşitti.
Fikret Barın ve Nuhi Çelebi sendikadaki görevlerinden ayrıldı. Tevfik Özçelik hâlâ genel sekreter.
Ramazan Ağar hem Yol‐İş Genel Başkanı oldu, hem de Türk‐İş’in genel mali sekreteri.
Bugünkü ücretlerini ve kısa bir süre önce gerçekleştirilen genel kurul sonrasında aldıkları hizmet
ödeneklerini açıklarlarsa, karşılaştırma yapabiliriz.
2010 YILINDA AYDA 20.680 DOLAR
2010 yılı başlarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bir sendika yöneticilerinin aylık ücretleri ve
hizmet ödeneklerine ilişkin bir şikâyet başvurusunda bulunuldu. Bakanlık da 2.4.2010 gün ve
B.13.0.ÇGM.0.10.01.00‐125/2‐16(1)/10984 sayılı yazıyla bu başvuruyu Türk‐İş Genel Merkezi’ne gönderdi.
Bu yazının iddiaları doğruysa, Türk‐İş’e bağlı bir sendikanın genel başkanının aylık brüt ücreti bu tarihte
31.641,54 TL idi. Genel Başkan Vekili de aynı ücreti alıyordu. Genel Sekreter ve Genel Sayman’ın aylık brüt
ücretleri ise 21.500,00 TL idi. Yazıda, son dört yılda hizmet ödeneği olarak Genel Başkan’ın 533,3 bin TL,
daha kıdemli olan Genel Başkan Vekili’nin 788,1 bin TL, Genel Sekreterin 261,1 bin TL aldığını ileri
sürülüyordu. Bu tarihlerde 1 ABD Doları, 1,53 TL idi. Bu hesaba göre, sendika genel başkanının aylığı
20.680 ABD Dolarına eşitti.
Sendikaların itibar kazanmasının yolu, sendikacıların açıklayabilecekleri ücret ve hizmet ödeneği
almalarından ve mal varlıklarını açıklayabilmelerinden geçmektedir.

