Kıymetli Üyelerimiz;
Sendikamızın Olağanüstü Genel Kurulu 25 Mart 2017 tarihinde Bayındır Sokak No:10 Kızılay /
ANKARA adresindeki Türk-iş Konfederasyonu Konferans Salonunda aşağıdaki gündem maddeleri
çerçevesinde Genel Kurul Delegelerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU GÜNDEMİ
1.
Yoklama ve Açılış
2.
Divan Seçimi
3.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4.
Genel Başkanın Açış Konuşması,
5.
Türk Harb-İş Sendikası Ankara ve Ankara 1 Nolu Şubelerin, 15 Ağustos 2018 tarihi itibariyle
kapatılması ve aynı tarih itibariyle Ankara’da Başkent Şubesi adı altında yeni bir şube açılması,
kapatılan Ankara ve Ankara 1 Nolu Şubelerin bağlısı işyerleri ve üyelerinin Başkent Şubesine
bağlanması, Açılacak Olan Başkent Şubesinde Seçimlerin Yapılmasını Sağlayacak Mütevelli
Heyetin Oluşturulması için Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
5.
Mali Bütçe Yönetmeliği Değişiklikleri
a)
19 Maddenin sonuna G) fıkrası olarak “Ana Tüzüğümüzün 5 Maddesi c) bendi ve 22
Maddesinin 14 fıkrası gereğince, Sendika ve üyeler adına açılacak olan davalara ilişkin yargılama,
dosya masrafları, karşı vekâlet ücretleri vb. giderler Genel Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar
doğrultusunda Sendikaca karşılanır.” ibaresinin eklenmesi,
b)
7.Maddenin A) Fıkrasının sonuna 5. Bent olarak “Genel Yönetim Kurulu tarafından yeni
açılan şubelere, Olağan ilk Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere atanacak olan
Müteşebbis Yönetim Kurulu üyelerine, yukarıdaki esaslara göre ücret ödenir.” ibaresinin ilave
edilmesi,
c)
7.Maddenin A) Fıkrasının 2. bendinde yer alan. “Profesyonel ve yöneticilere 4 aylıkları
tutarındaki ikramiyeler, personele ödeme yapıldığı tarihlerde verilir.” İbaresinin “Profesyonel
yöneticilere yılda 3 aylıkları tutarında, Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde ikramiye verilir.”
şeklinde, değiştirilmesi,
d)
7.Maddenin D) Fıkrasının 2. Bendinde yer alan “Sendika Merkez ve Şubelerinde halen
çalışmakta olan personelin müktesep hakları saklıdır.” İbaresinin “Personele, Profesyonel
yöneticilere ödenen tarihlerde, yılda 3 aylıkları tutarında ikramiye verilir.” şeklinde değiştirilmesi,
e)
20.Maddenin sonuna e) fıkrası olarak “Mali Yönetmelikte Ücret, İkramiye, Temsil Ödeneği
ve Huzur Hakkı ödemesi adı altında yer alan tüm ödemelere 2018 ve 2019 yılları Mart ve Eylül
artış dönemlerinde her hangi bir zam yapılmaması.” İbaresinin eklenmesi.
7.
Kapanış
248 tam delegeden 236’sı tarafından hazirun cetvelinin imzalandığı ve toplantı açılışı için
yeterli çoğunluğun sağlandığının anlaşılması üzerine Sayın Genel Sekreterimiz Yavuz KOÇAK
tarafından Genel Kurulumuz açılmıştır.
Genel Kurulu yönetmek üzere bir divan teşekkülü önergesi verilmiş, bir başka önerge
gelmediğinden 30 delege imzalı olarak verilen bu önerge ile Divan Başkanlığına Kocaeli Şube
Başkanı Sayın Turhan YILDIZ, Divan Başkan Yardımcılıklarına İstanbul Şube Başkanı Sayın Emin
GÖDEK ve Kayseri Şube Başkanı Sayın Özgür ÖZSOY, Divan üyeliklerine ise Eskişehir Şube Başkanı Sayın
Şenol YILMAZ ve Sakarya Şube Başkanı Sayın Yaşar YAVUZ önerilmiştir. Verilen bu önerge Genel
Kurul’un oyuna sunularak oy birliği ile KABUL edilmiş ve Divan heyeti yerini almıştır.
Yukarıda belirtilen gündemin 3’üncü maddesi, yapılan Saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okunarak
tamamlandı.

Gündemin 4’üncü maddesi olan Genel Başkanın açış konuşmasının ardından gündemin 5.
Maddesine geçildi ve bu arada divana;
Biri Gündemin 5. Maddesine (a) fıkrasına eklenmek üzere özetle; Ankara ve Ankara 1 Nolu
şubelerin 1 Mayıs 2017 tarihi itibariyle kapatılarak Ankara Merkez Şubenin açılması, açılacak şubeye
mütevelli heyet atanması ve Mali Yönetmeliğe göre ödeme yapılması, aynı zamanda mevcut Özel
Güvenlik Şubenin de kapatılarak üyelerinin ve işyerlerinin 1 Mayıs 2017 tarihi itibariyle yeni açılan
Ankara Merkez Şubeye, diğer illerdekilerin de diğer şubelere bağlanmasına, ikincisi ise icra edilmekte
olan Olağanüstü Genel Kurul Gündeminin Genel Başkan’ın konuşması sıralı 4. Maddesine b) fıkrası
olarak eklenmek üzere verilen ve özetle; Genel Kurul’un durdurularak yapılmaması ve 1 ay sonra
Mevcut Yönetimin güvenoyu alması adına seçimli olarak ve gündemdeki diğer maddelerinde ilave
edilmiş şekliyle tekrarlanmasına yönelik olarak İzmir Şube Başkanı İrfan AKGÖNÜL’ünde içinde
bulunduğu 30 delege tarafından imzalanmış 2 ayrı önerge,
Genel Sekreterimiz Yavuz KOÇAK’ında içinde bulunduğu 25 delege tarafından imzalanmış
özetle; İlgili yasa ve Sendikamız Ana Tüzüğümüz gereği Olağanüstü Genel Kurulda Yönetim
Kurulunca ilan edilen gündemin değiştirilmesine veya ekleme yapılmasına izin vermediği bilinmesine
rağmen İrfan AKGÖNÜL’ün bu yöndeki talebinin Divan Başkanlığınca kabul görmesi durumunda,
Sendikamızın geleceği için Genel Yönetim Kurulu tarafından bu güne kadar uygulanan tasarruf
tedbirleri ve aynı amaç için bu kongre gündeminde yer verilmiş 6. Maddedeki Mali Yönetmelik
değişikliklerin den önce gelmek üzere tasarruf tedbirleri çerçevesinde İrfan AKGÖNÜL’ün başkanı
olduğu İzmir Şubenin de kapatılmasının gündeme alınmasına dair ayrı bir önerge sunulmuştur.
Divan Başkanı Turhan YILDIZ, İrfan AKGÖNÜL tarafından verilen önergelerden ne
istendiğinin açık ve net olmadığından anlaşılmadığını, istenen değişiklik talebinin Genel Başkanın
açılış konuşmasına ait olan Gündemin 4. Maddesine ilişkin olduğunu, diğerinin ise gündemde olmayan
bir konunun gündeme eklenmesi talepli olduğunu, seçimli bir Olağanüstü Genel Kurul isteğinin
böylesi bir kongrede önerge ile talep edilmesinin veya mevcut genel kurulun yapılmayarak ileri bir
tarihe başka gündemle toplanması talebinin mevzuata uygun olmadığını belirtti ve Olağanüstü Genel
Kurulun olağanüstü şartlarının olduğu 6356 Sayılı Kanun ve Sendikamız Ana Tüzüğümüzün emredici
hükümleri gereğince bu önergelerin hiç birinin dikkate alınamayacağını ve gündeme madde
eklenmesine veya gündemin değiştirilmesine izin vermeyeceğini ifade ederek Olağanüstü Genel
Kurulların, 6356 Sayılı Sendikalar Kanunu’nun 12. Maddesinin 4. Bendi gereği Yönetim Kurulu
Kararı ile belirlenen gündem ile toplanacağı ve buna ilişkin çağrının da aynı Kanun’nun 5. Bendi
gereği Yönetim Kurulunca yapılacağı ve önceden delegelere duyurulacağının çok açık bir biçimde
düzenlendiği, Sendikamız Ana Tüzüğümüzün 20. Maddesinde Kanuni düzenlemeye paralel olarak
Olağanüstü Genel Kurul gündeminin her halde Merkez Yönetim Kurulunca düzenleneceği ve Genel
Kurulda gündem değişikliğinin teklif edilemeyeceği açıkça düzenlenmiş olduğunu, önergelerinin
üçünün de önceden delegelere ilan edilen gündemin değiştirilmesi ya da eklenmesi anlamına geldiğini,
aksi takdirde yapılan genel kurulun hukuken sakat olacağını ve iptal ile karşılaşabileceğini belirterek,
Divan Kurulunca bu önergelerin hiçbirinin Genel Kurul’un oylarına sunulmayacağını belirterek
gündem maddelerinden 5. İncinin görüşülmesine devam edildi.
Divan Başkanı, Gündemin 5. Maddesi olan “Türk Harb-İş Sendikası Ankara ve Ankara 1 Nolu
Şubelerin, 15 Ağustos 2018 tarihi itibariyle kapatılması ve aynı tarih itibariyle Ankara’da Başkent
Şubesi adı altında yeni bir şube açılması, kapatılan Ankara ve Ankara 1 nolu Şubelerin bağlısı
işyerleri ve üyelerinin 15 Ağustos 2018 tarihi itibariyle Başkent Şubesine bağlanması, 15 Ağustos
2018 tarihi itibariyle açılacak olan Başkent Şubesinde seçimlerin yapılmasını sağlayacak Mütevelli
Heyetin oluşturulması için Genel Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,” hususunu haziruna okudu ve
oylarına sundu. Gündemin bu maddesi Genel Kurul Delegelerinden o an için salonda bulunanların oy
birliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. Maddesine geçildi ve Divan Başkanınca, Gündemin Mali Bütçe Yönetmeliği
Değişiklikleri başlıklı 6. Maddesinin,
a)
19. Maddenin sonuna G) fıkrası olarak “Ana Tüzüğümüzün 5 Maddesi c) bendi ve 22.
Maddesinin 14. fıkrası gereğince, Sendika ve üyeler adına açılacak olan davalara ilişkin yargılama,
dosya masrafları, karşı vekâlet ücretleri vb. giderler, Genel Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar
doğrultusunda Sendikaca karşılanır.” ibaresinin eklenmesi,
b)
7. Maddenin A) Fıkrasının sonuna 5. Bent olarak “Genel Yönetim Kurulu tarafından
yeni açılan şubelere, Olağan ilk Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere atanacak olan
Mütevelli Yönetim Kurulu üyelerine, yukarıdaki esaslara göre ücret ödenir.” ibaresinin ilave
edilmesi,
c)
7. Maddenin A) Fıkrasının 2. bendinde yer alan . “Profesyonel ve yöneticilere 4
aylıkları tutarındaki ikramiyeler, personele ödeme yapıldığı tarihlerde verilir.” İbaresinin
“Profesyonel yöneticilere yılda 3 aylıkları tutarında, Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde
ikramiye verilir.” şeklinde değiştirilmesi,
d)
7.Maddenin D) Fıkrasının 2. Bendinde yer alan “Sendika Merkez ve Şubelerinde
halen çalışmakta olan personelin müktesep hakları saklıdır.” ibaresinin “Personele, Profesyonel
yöneticilere ödenen tarihlerde, yılda 3 aylıkları tutarında ikramiye verilir.” şeklinde değiştirilmesi,
e)
20. Maddenin sonuna e) fıkrası olarak “Mali Yönetmelikte Ücret, İkramiye, Temsil
Ödeneği ve Huzur Hakkı ödemesi adı altında yer alan ödemelerde 2018 ve 2019 yıllarında her hangi
bir artış yapılmayacaktır.” ibaresinin eklenmesi,
şeklindeki a), b), c), d) ve e) fıkraları haziruna okundu ve bu maddeler üzerinde lehte ya da
aleyhte Genel Kurula görüş bildirmek isteyen var mı diye soruldu.
Bu madde üzerinde görüş bildirmek üzere Divana müracaat eden konuşmacılardan;
İzmir Şube Başkanı İrfan AKGÖNÜL kürsüye geldi ve konuşmalarında özetle; Sendikamızın bir
önceki dönemdeki ve bu dönemdeki ekonomik durumundan, uygulanan tasarruf tedbirlerinden, bir
önceki Olağan Genel Kurulda kapatılan şubelerden, kapatılan şubelerin satılan hizmet binalarından,
23.24 ve 25. Dönem Tolu İş Sözleşmelerinden TÜHİS ile Sendikamız arasında imzalanan intibak
konulu protokolden ve bu konuda İzmir şube üyelerine açtırmış olduğu davalardan eleştiril nitelikte
ifadelerde bulunarak konuşmalarını tamamladı.
Diyarbakır Şube delegelerinden Aydın BUDAK kürsüye geldi ve konuşmalarında özetle;
Olağan Genel Kurulda kapatılan Şubeler konusunda eleştiride bulunup, üye aidatlarının 8 saate
çıkartılmasını talep ederek konuşmalarını tamamladı,
Eskişehir Şube delegelerinden Hasan ATAK kürsüye geldi ve hakkında hukuken geçici ihraç
kararı verilmiş ve bu karın kesinleşmiş olmasına rağmen kendisine söz verilmesine teşekkür ederek
konuşmalarına başladı ve konuşmasında özetle; Olağan Genel Kurulda kapatılan Şubelerden, üye
sayısı 500’ün altına düşme konusunda Merkez Yönetim Kurulu uygulamalarından, Sosyal Medya
hesapları üzerinden kendisi aleyhine yapılan paylaşımlardan ve Merkez Yönetim Kurulunca bu güne
kadar yapılan icraatlardan eleştirel nitelikte bahsetti ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında açığa
alınan işçilerin ücretlerinin ödenmesi için Yönetim Kurulunun bir girişimde bulunmasını talep ederek
konuşmaları tamamladı,
Yapılan bu eleştirilere cevap vermek üzere söz isteyerek kürsüye gelen;
Genel Mali Sekreter Haldun KURUBACAK konuşmalarında özetle; 3-4 Ekim 2015 tarihinde
gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulumuzdan buyana emeklilik nedeni ile yaşanan üye kayıplarından
ve buna bağlı olarak karşılaşılan ekonomik sıkıntılardan, kapatılan şubelerden bu güne kadar
sağlanan tasarruflardan, 2019 yılında icra edilecek olan 16. Olağan Genel Kurulumuza Türk-İş’e olan
üyelik aidat borcu dışında başka bir borç ile girmemek amacıyla hazırlanan gündemde yer alan

hususların Sendikamıza sağlayacağı ekonomik faydalardan, bu gün idari ve mali açıdan alınacak
tedbirlerin Türk Harb-İş’imizin geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı Harb-İşli olmaktan
gurur duyduğunu belirtti ve Genel Kurulun hayırlı olmasını dileyerek konuşmalarını tamamladı,
Genel Sekreter Yavuz KOÇAK konuşmalarında özetle; Ankara Şubelerin birleştirilmesine
yönelik olarak bu kararın almasında bize katkı sunan Başta Ankara ve Ankara 1 Nolu Şubelerimizin
Başkan ve Yöneticilerine, işyeri temsilcilerine ve delegelerine Türk Harb-İş adına sonsuz şükran ve
minnetlerimi sunarak Sendikamız teşkilat yapısında ki son kalan çarpıklığı hep birlikte giderecek
olmanın gurunu yaşadığını ifade ederek sözlerine devam etti. İrfan AKGÖNÜL ile Hasan ATAK’ın
konuşmalarındaki tüm eleştirilere belgelere dayalı olarak cevaplarını vererek 15 Temmuz darbe
girişimi sonrasında açığa alınan işçilerin ücretlerinin en azından memurlarda ki gibi maaşlarının 2/3
‘nün ödenmesine benzer bir ödeme yapılması yönündeki çalışmaların sürdürüldüğü ve takip
edildiğinden bahsederek Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olması temennisi ile konuşmalarını
tamamladı.
Aleyhte ve lehte yapılan konuşmaların ardından Divan Başkanınca Gündemin 6. Maddesinin
a), b), c), d) ve e) fıkraları yeniden tek tek okundu ve Genel Kurulun oyuna sunuldu ve salonda mevcut
delegelerle yapılan oylamada Gündemin 6. Maddesinin; tüm fıkraları oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündemin 7. Maddesine geçildi ve Genel Başkanımız Bayram BOZAL kapanış konuşmalarını
gerçekleştirmek üzere tekrar kürsüye geldi ve genel anlamda eleştirileri cevaplandırdı, eleştirilerin
aksine imza altına alınan Toplu İş Sözleşmelerinde ki kazanımlarımızdan, eski Milli Savunma Bakanı
döneminde Sendikamızca işyerlerine alınan işçilerle ilgili olarak yapılmış bulunan girişimlerden, aynı
girişimlerin bu dönemde devam ettiğinden, ANT çalışanı üyelerimiz için geçmişte yapılan çalışmaların
istenen seviyede olmadığından ancak her türlü gayretin 9. Dönem ANT TİS döneminde de devam
edeceğinden, bu güne kadar Genel Başkanlığın yanı sıra teşkilatımıza bir ağabeylik yaptığını, kendi
isteği ile 2019 yılı Genel Kurulunda aday olmayarak Sendikal yaşamına son vereceğini ancak o Genel
Kurul gününe kadar ekibimiz için, teşkilatımız için, Harb-İş’in geleceği için azimle çalışacağını ifade
ederek Olağanüstü Genel Kurulumuzun Sendikamıza hayırlı ve uğurlu olması temennisi ile
konuşmalarını tamamladı ve böylece Olağanüstü Genel Kurulumuz sonlandırıldı.
Son 20 yıldır devam eden Kamu istihdam politikalarındaki değişim ve teknolojik gelişmeler
sonucu üye sayılarımızdaki azalma nedeniyle, Sendikamızın bozulan mali yapısının düzeltilmesi,
devamında da idari ve mali açıdan güçlü bir sendika oluşturulması ve Sendikamızda sürdürülebilir bir
teşkilat yapısının tesisi amacıyla; 3-4 Ekim 2015 tarihinde yapılan 15. Olağan Genel Kurulumuzda,
Genel Yönetim Kurulu üye sayısının 5’e düşürülmesi, üye sayısı bakımından az olan 8 şubemizin
kapatılması vb. gibi tarihsel kararlar alınmış ancak üye sayımızdaki azalmaların halen devam ediyor
olması, geçmiş denetleme kurulu raporlarında Yönetim Kurullarına yapılan tavsiyeler, yıllardır
Ankara Şubelerimiz işyerlerimizdeki üyelerimizden ve delegelerimizden Yönetim Kurulumuza gelen
sözlü ve yazılı talepler göz önüne alınarak, Sendika kaynakları ile Sendika değerlerini iyi yönetmek
adına, Genel Yönetim Kurulumuzca ivedi olarak ilave bir takım tedbirlerin alınmasının kaçınılmaz
olduğu değerlendirildiğinden başta Ankara’daki iki Şubenin kapatılarak Başkent Şubesi adı ile tek çatı
altında birleştirilmesi ve güçlü aynı zamanda etkin bir Türk Harb-İş için Olağanüstü Genel Kurul
gündemindeki diğer hususların hayata geçirilmesinde katkı sunan tüm delegelerimize şükranlarımızı
sunarız.

Saygılarımızla.
Türk Harb-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu

