
 
 

 

Sayın Üyelerimiz;          Ocak 2016 

Sendikalar ekonomik yükümlülüklerini yerine getirirken yasalar, tüzükler, yönetmelikler ve sendika ana 
tüzükleri ile sendikanın etkin çalışmalar yürütmesi için hazırladığı yönetmelikler doğrultusunda; etik değerlerden 
kopmadan, genel kurulda alınan kararlar ve mali bütçe programlarına bağlı kalarak; her aşamada açıklık ve 
hesap verilebilirlik ilkeleri içinde davranmak zorundadırlar. Bu kurumsal sorumluluğu, sendikaların yönetim 
kurulları genel kurullarından aldığı güç ve toplumsal sorumlulukla tam ve eksiksiz biçimde yerine getirmekle 
yükümlüdürler. 

Bu doğrultuda Sendikamız 15. Olağan Genel Kurulunda alınan kararları sendikamız resmi internet sitesi ve 
süreli yayınımız olan dergimiz aracılığıyla siz değerli üyelerimiz ile daha önce paylaşmıştık. 

Ancak son günlerde doğru bilgiye sahip olmayan bazı üyelerimiz tarafından Genel Kurul Kararı ile 
kapatılan Şubelerimizin hizmetlerinin yürütüldüğü yerlerin satışı konusunda söylemler yapılmakta zaman zaman 
da yazılı olarak bu konuda Genel Merkezimizden bilgi istenmektedir. 

Sorumlu anlayışımız ve açıklık politikamız gereği Genel Kurul Kararı ile kapatılan Şubelerimizin 
hizmetlerinin yürütüldüğü yerlerin satışı ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir.   

 2015 YILINDA KAPATILAN ŞUBE VE ATIL HİZMET GAYRİMENKULLERİ 

S.NO:  KAPATILAN ŞUBE  ALICI KİŞİLER 
SATIŞ 
TARİHİ 

SATIŞ BEDELİ 

1  AFYON   HALİL İBRAHİM KAPLAN 04.11.2015  245.000,00

2  İSTANBUL/ KARTAL  TARIM‐İŞ SENDİKASI 02.12.2015  230.000,00

3  ELAZIĞ   ÖZDEN ÇATAL 04.12.2015  170.000,00

4  GELİBOLU   KRAL BALIKÇILIK 09.12.2015  220.000,00

5  KONYA   İSMAİL DOĞAN 17.12.2015  107.500,00

6  İSKENDERUN   ZEYNEP CERRAHOĞLU 18.12.2015  90.000,00

7  BOR  SELAMİ DAŞ 25.12.2015  60.000,00

8  ERZİNCAN AHMET MUTLU 28.12.2015  300.000,00

TOPLAM  1.422.500,00

 
Söz konusu bu satışlarla ilgili olarak öncelikle Sendikamızca gayrimenkullerin bulunduğu yerlerde 

gazete ilanları verilmiş olup, talip olanlar arasından en yüksek fiyat teklifini verenlerle Sendikamız 
yetkililerince şeffaf bir şekilde açık pazarlıklar yapılmış ve nihayetinde tüm bunlar tutanak altına alınarak satış 
işlemleri sonuçlandırılmıştır. 

 

Satışlardan elde edilen 1.422.500 tl. lik bu tutarın içerisinden öncelikle 15. Olağan Genel Kurul 
sonrasında ödenmesi gereken 1.234.754. tl. tutarındaki zorunlu ödemeler yapılmıştır. Satışlardan kalan 187.746 
tl. sının üzerine Sendikamızın yıpranmış olan araçlarının satışından elde edilen 400.000 tl ve  Sendikamız kasa 
mevcudundan 112.254 tl. ilave edilerek oluşturulan toplam 700.000 tl. lik nakit tutar, 2007 -2011 yılları 
arasında görev yapan 13. Merkez Yönetim Kurulu döneminde Sendikamız Hukuk Müşavirliğinde görevli olan 
avukatların vekalet görevlerinden haksız yere azledildikleri iddiası ile, Avukatlık Kanunu’ndan kaynaklanan 
yasal vekalet ücretlerinin, kendilerine ödenmesi için Sendikamız aleyhine açılmış olan davanın görüldüğü alt 
mahkemenin kararı gereği yaklaşık 700.000. tl. gibi bir tutarın Sendikamızca ödenmesine hükmedilecek  olması 
ve  davacı Osman YILDIZ tarafından daha önce olduğu gibi bu alacağın icra emri ile 7 gün içinde tahsili 
yoluna gidelebileceği ve yine Sendikamız hesaplarına tedbir konulabileceği değerlendirildiğinden söz konusu bu 
nakit tutar Sendikamız hesabında bloke edilmiş durumdadır.  

 

Süreç içerisinde buna benzer tüm hususların şu an olduğu gibi siz değerli üyelerimizle sürekli olarak 
paylaşılacağının bilinmesini saygılarımızla arz ederiz. 

                
 
 
     Türk Harb-İş Sendikası 

           Genel Yönetim Kurulu  


