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Yıldırım Koç
Aydınlık’ta 28 Kasım günü “Yiğit Bir Tes‐İş Üyesi Aranıyor” başlıklı yazım çıkmıştı. 30 Kasım günkü
yazımda da aranan yiğit üyenin bulunduğunu yazmıştım.
Sendikacıların büyük bölümünün kanunu açıkça çiğneyerek aldığı yüksek hizmet ödenekleri konusunda
yazdıklarım, iki sendikanın genel kurulunda hizmet ödeneklerinin 30 günlük ücretle sınırlandırılması
kararının alınmasına yol açtı. Yazılanlar boşa gitmiyor.
İki sendikada da hizmet ödeneklerinin tespiti konusunda dava açıldı.
İlk dava, Soma madenlerinde çalışan Engin Kurşuncu, Polat Tetik ve Sefa Köken tarafından açıldı ve
Ankara 9. İş Mahkemesi’nde devam ediyor. Tespit isteyen davacılar Türkiye Maden‐İş Sendikası
yöneticilerinin aldıkları hizmet ödeneklerine itiraz ettiler. Son duruşma 9 Kasım 2015 tarihinde yapıldı.
Yerinde inceleme yapmak üzere bir bilirkişi tayin edildi. Bir sonraki duruşma 5 Mayıs 2016 tarihinde
yapılacak.
İkinci dava, Tes‐İş üyesi Mehmet Beşir Doğrusever tarafından Ankara’da açıldı.
MADEN‐İŞ VE TES‐İŞ’TE KANUNDIŞI HİZMET ÖDENEKLERİ
Türkiye Maden‐İş Sendikası tüzüğünün 48. maddesine göre, yıllık hizmet ödeneği tutarı 40 günlük
giydirilmiş brüt ücrettir: “Profesyonel yöneticilerin son aldıkları brüt aylık ücret tutarının 1 günlüğüne
isabet eden miktara, kendisine son ödenen her türlü sosyal yardımlar ile ikramiyelerinin 1 günlüğünün
brütünün ilavesi ile bulunacak meblağın 40 ile çarpımı sonucu bulunan miktar, her tam hizmet yılı için net
hizmet ödeneği olarak ödenir. (...) Hizmet ödeneğinin her türlü yasal kesintileri sendikaya aittir.”
Tes‐İş Sendikası’nın tüzüğünün 51/ı maddesinde, hizmet ödeneği miktarının genel kurulda
belirleneceği ifade edilmiş. 2014 Aralık’ında Mustafa Kumlu 467 bin lira almış. Bu paranın 452 bin lirası
kanundışı. Yönetim Kurulu’nun diğer üyelerinin herbirine de 360 bin lira ödenmiş. Bu paranın da 345 bin
lirası kanundışı.
TÜRK METAL’DEKİ HİZMET ÖDENEKLERİ ÇOK YÜKSEK
Türk Metal’de ödenen hizmet ödeneği ise çarpıcıdır. Türk Metal’in tüzüğünde şu kanundışı düzenleme
vardır:
Madde 50/(e):
“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.”
Bu tüzük hükmüne dayanarak, örneğin, GenelBaşkan Pevrul Kavlak’a ne kadar hizmet ödeneği ödendi?
Pevrul Kavlak 23 yıllık profesyonel sendikacı. Tüzüğe göre, 2015 yılı Ağustos ayında aldığı hizmet
ödeneği, her hizmet yılı için 76 günlük giydirilmiş brüt ücret tutarında olmuş olmalı (23x2=46 + 30 = 76).
Alınan miktarın yaklaşık 15 bin lirası kanuni, geri kalan kısmı, İş Kanununun 112. maddesine ve
Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre kanundışı.
Pevrul Kavlak’ın ve diğer yöneticilerin ne kadar hizmet ödeneği aldıklarının öğrenilebilmesinin iki yolu
var. Ya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu yazdıklarımı ihbar kabul ederek, görevi gereği bir
soruşturma açacak. Ya da bir sendika üyesi, bu kanundışı uygulamayı tespit ettirmek için yargıya
başvuracak.
Pevrul Kavlak’ın hizmet ödeneğini gerçekten çok merak ediyorum. Dava açacak yüreği olan yiğit bir
Türk Metal üyesi arıyorum.

