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Yıldırım Koç
Tarım‐İş’in 19. Olağan Genel Kurulu 3‐4 Şubat 2015 günleri toplanıyor.
Acaba toplanabilecek mi?
Tarım‐İş’te olan acayip işler genel kurulun yapılmasını engelleyecek mi?
Tarım‐İş’te neler oluyor?
Tarım‐İş’in en büyük şubelerinden biri Ankara Şubesi.
Ankara Şubesi’nin genel kurulu 22 Haziran 2013 tarihinde yapılmıştı. Ancak bu genel kurulu oluşturan
delegelere itiraz edildi. Ankara 9. İş Mahkemesi, 30.12.2014 günü verdiği kararla, bu genel kurul öncesinde
12 Nisan 2013 günü yapılan bazı delege seçimlerini iptal etti.
Şube genel kurul delegelerinin bir bölümünün seçiminin iptal edilmesi, kaçınılmaz olarak, şube genel
kurulunun da iptali anlamına gelecek. Ancak bu konudaki dava 29 Nisan 2015 günü görülecek.
Peki, eğer şube genel kurul delegelerinin bir bölümünün seçimi iptal edildiği için, şube genel kurulu da
iptal edilirse ne olacak?
KAYYIM TEHLİKESİ
O zaman Ankara şube genel kurulunda seçilen delegelerin katılacağı 3‐4 Şubat 2015 genel kurulu da
iptal edilecek.
Tarım‐İş Sendikası kayyıma gidecek.
Ankara 9. İş Mahkemesi’nin kararı, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını kesin bir biçimde ortaya koyuyor.
Eğer koltuk saplantınız yoksa, karara uyar, Tarım‐İş’in ve üyelerinin geleceğini tehlikeye atmazsınız.
Hele 2015’te yeni dönem toplu iş sözleşmelerinin gündemde olduğu günlerde.
Bu durumda Tarım‐İş’in bazı yetkilileri çok tehlikeli bir yola başvurdu.
Cumhuriyet Gazetesi’nin 18 Ocak 2015 tarihli sayısında çıkan habere göre, bazı yetkililer işçilerden
genel kurul yapılmış gibi imza alıyor. İmza alma gerekçeleri de şöyle: Yılbaşında promosyon olarak
dağıtılan havluların alındığına dair imzalanan kağıda çay dökülmüş, yeniden imza gerekiyor.
DELEGE SEÇİMİ NASIL YAPILIR?
Tarım‐İş Sendikası Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliğine göre, delege seçimlerinde belirli yol ve yöntem
izlenir.
Yönetmeliğe göre, işyerinde oylamaya katılabilecek işçilerin listesi hazırlanır ve bu liste, delege
seçiminin yapılacağı günden 10 gün önce, delege seçiminin yapılacağı işyerinde ve varsa temsilcilik
odasında 2 gün süreyle ilan edilir. Bu ilan görevli kişi ile birlikte işyerinde bulunan 1 üye tarafından birlikte
tanzim ve imza edilen tutanakla tespit olunur. Listelerin ve duyuruların askıdan indirilmesi sırasında da
aynı şekilde bir tutanakla tespit yapılır.
Delege seçiminin yapılması öncesinde 3 kişilik bir seçim sandık kurulu oluşturulur. Boş sandığa oylar
atılır. Delege seçimlerinin şube yönetim kurulunca tek tip olarak hazırlanmış ve mühürlenmiş oy zarfları ve
pusulaları ile yapılması esastır. Kullanılan oylar Genel Merkez Yetkilisine veya Şube Başkanlığına bir
tutanakla teslim olunur.
Tarım‐İş’in yönetmeliği seçim usul ve esaslarını böylesine ayrıntılı bir biçimde düzenlemiş.
İddiaya göre, bunların hiçbiri yapılmıyor.
İddiaya göre, ortada ne sandık, ne seçim sandık kurulu, ne oy verme işlemi, ne tutanak var. Yalnızca
işçilere imzalatılan bir kağıttan söz ediliyor.
Eğer iddialar doğruysa, ortada ciddi bir suç söz konusu.
Yapıldığı ileri sürülen delege seçimlerinde, mahkemece iptal edilen seçimdeki kişiler aynen seçilmiş bile
olsa, bu kişiler şube genel kuruluna katılma hakkını ancak yeni elde ettiklerinden, 12 Nisan 2013 tarihinde
yapılan şube genel kurulunun iptal edilme olasılığı çok yüksektir.
Buna göre de 3‐4 Şubat 2015 tarihinde yapılacak 19. Olağan Genel Kurul’un iptal edilmesi ve
sendikanın kayyıma götürülmesi olasılığı büyüktür.
Açılacak bir tespit davasıyla tüm gerçekler ortaya çıkar.
Koltuk uğruna Tarım‐İş’e ve üyelerine yazık etmeyin!

