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17-18 Ekim 2015 tarihlerinde toplanan 16. Olağan Genel Kurul’da seçilen Genel 
Denetim Kurulu, 23-25 Ağustos 2019 tarihinde toplanan 17. Olağan Genel Ku-
rul’a kadar çalışmalarını sürdürmüştür.

Genel Denetim Kurulumuz, 16. Olağan Genel Kurul sonrasında 11.11.2015 tari-
hinde toplanarak görev dağılımını yapmıştır.

Genel Denetim Kurulumuz, 16. Olağan Genel Kurul sonrasında 6356 sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun ve Sendika Ana Tüzüğünün ilgili 
maddeleri gereği 11 (on bir) kez olağan olarak toplanmış idari ve mali denetim-
de bulunarak elde ettikleri bulguları yazılı rapor haline getirerek Genel Yönetim 
Kurulu’nun bilgisine sunmuştur.

16. Olağan Genel Kurul, sonrası dönemlerde Genel Denetim Kurulu Sendika 
Anatüzüğünün kendisine verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde çalışmalarını;

a) Genel Kurul kararlarına uygunluk denetimi;
b) Anatüzük çerçevesinde yönetsel ve mali denetim;
c) Gelen yazılı talepler üzerine inceleme ve araştırma yaparak sürdürmüştür.

Genel Denetim Kurulumuz 25.06.2019 tarihinde Sendika Genel Merkezi’nde 
toplanarak 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun ilgili mad-
desi gereği Genel Denetim Kurulu raporunu hazırlayıp 17. Olağan Genel Kurulun 
takdirine sunulmak üzere çalışmalarına başlamıştır.

Bu çerçevede;

1-İDARİ DENETİM

Genel Yönetim Kurulu tarafından 16. Olağan Genel Kurul sonrasında 475 
adet karar alındığı, alınan kararların noter onaylı karar defterine yazıldığı, 
hazır bulunan üyelerce imzalandığı, alınan kararların Yasa ve Anatüzük hü-
kümlerine uygun olduğu tespit edilmiştir.

16. Olağan Genel Kurul’dan 31.05.2019 tarihine kadar 39.765 adet evrak 
girişinin yapıldığı, aynı dönem içinde 31.206 adet evrak çıkışı olduğu, Ge-
len-giden evrakların noter onaylı Evrak Kayıt Defterine işlendiği, gelen ev-
rak asıllarının ilgili dairelere imza karşılığı teslim edildiği, giden evrakların 
bir örneğinin de dosyasında saklandığı görülmüştür.
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Sendikamız 16. Olağan Genel Kurul sonrası başta kıdem tazminatı gaspına, 
zorunlu bireysel emeklilik sistemine, OHAL ve KHK uygulamalarına karşı de-
mokrasi talebi ile DİRENİŞÇİ kampanya ve farklı çalışmaları gerçekleştirmiştir. 

Sendikal Çalışmalar
Yapılan denetimlerde Genel Yönetim Kurulu’nun 16. Olağan Genel Kurul’dan 

sonra 5 kez yapılan Genel-İş Başkanlar Kurulu toplantıları çalışmaları planlama 
ve programlama açısından ön açıcı olduğu ve olumlu etkilediği görüşündedir.

Hukuk Çalışmaları

Takip Edilen Davalar
1- İşe iade davaları,
2- Yetki davaları,
3- Aidat davaları,
4- Sendika tüzel kişiliğine ilişkin davalar,
5- Muvazaa davaları,
6- Alacak davaları,
7- Diğer davalar (imar barışı, TİS uygulamasının iptali davaları vb.)

15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminden sonra 21 Temmuz 2016 tari-
hinde OHAL ilan edilmiştir. Mahalli İdareler ve belediyelerde toplam 4059 per-
sonel ihraç edilmiştir. Bu dönemde 2024 Genel-İş üyesi işten çıkartılmış, 21 iş-
çinin de iş akdi askıya alınmıştır. Sendikamız ihraç edilen, iş akdi askıya alınan 
üyelerimiz için davalar açmıştır. Aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde görevden el çektirilen belediye başkanlarının yerine atanan görev-
lilerce işten çıkartılan işçiler olmuştur. Bu işçiler için işe iade davaları açılmıştır. 
Bu davalarda kısmi başarılar elde edilmiştir. 

696 sayılı KHK ile düzenlenen şartlar gereğince açılan davaların bir kısmı 
reddedilmiş, bir kısmı da Anayasa Mahkemesine taşınma aşamasındadır. 696 
sayılı KHK ile çalışma hakları engellenen üyelerimizin haklarının temini yolunda 
iç hukuk yolları sonuna kadar tüketilecektir. 696 sayılı KHK ile geçici yapılan 
işçilerle ilgili toplu pazarlık hakkı kısıtlanmıştır. Sendika olarak hukuka aykırılı-
ğın iptali yönünde Danıştay Başkanlığı’na başvurulup; süreç devam etmektedir. 

1- Takip edilen davalar kapsamında; 9 ilde toplam 1045 üyemizin işe iade da-
vaları açılmış olunup bazılarında işe iade kararı alınmış; diğerlerinin ise dava-
larının Bölge Adliye Mahkemelerine ve bireysel Anayasa Mahkemesi’ne baş-
vuruları yapılmıştır.
2- Takip edilen davalar kapsamında; farklı il ve işyerlerinde 8 adet yetki tespit 
davaları açıldığı görülmüştür. 
3- Takip edilen davalar kapsamında; Mali İşler Dairesi ile eşgüdüm halinde 
çalışarak aidat dava ve takipleri yapıldığı görülmüştür. 
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4- Sendika tüzel kişiliğine ilişkin davalar çerçevesinde 4 dava açıldığı görül-
müştür.
5- Muvazaa davaları kapsamında 2 iş yerinde davaların açıldığı ve devam et-
tiği görülmüştür.
6- Takip edilen davalar kapsamında incelenen alacak davalarının 11 il ve iş 
yerlerinde işçilerimizin çeşitli alacakları üzerinden alacak davalarının açıldığı 
görülmüştür.
7- Diğer açılan davalar da ise başta imar barışı ve toplu sözleşme iptalleri ile 
ilgili davalar devam etmektedir.

Bu dönemde Genel Yönetim Kurulu’nun, eğitim çalışmalarına önem verdiği 
görülmektedir. İşyeri temsilci kurulları, eğitimleri, işyeri üye eğitimleri ve Ören 
yönetici ve temsilci eğitimleri öne çıkan eğitimler olarak gözlemlenmiştir. Bu 
dönemde 21.822 üye ve 2528 yönetici ve temsilci eğitiminden geçmiştir. Eği-
timler 63 şube ve 129 işyerini kapsamıştır. 

Toplu sözleşmelerimize bakıldığında dört yıllık sendikal çalışmalar sonucunda;

1.102 işyeri için çoğunluk tespiti alınmıştır.
1.088 işyeri için yetki belgesi alınmıştır.
1.048 işyeri için TİS görüşme çağrısı yapılmıştır.
229 işyerinde toplu iş sözleşmesi uyuşmazlığı nedeniyle grev kararı alınmış-
tır.
1 işyerinde greve çıkılmıştır.
915 işyerinde TİS imzalanmıştır. İmzalanan toplu iş sözleşmelerinin 232 tane-
si YHK tarafından karara bağlanmıştır.

TİS imzalanan işyerlerini daha yakından inceleyecek olursak;

Belediye ve bağlı kuruluşlarda imzalanan TİS sayısı 487,
Belediye şirketlerinde imzalanan TİS sayısı 78,
Taşeron şirketlerde imzalanan TİS sayısı 257,
Konut ve diğer işyerlerinde imzalanan TİS sayısı ise 93’tür.

Genel-İş Emek Araştırma Dergisi’nin 7 sayısı çıkmıştır. İşçi sınıfını ilgilendiren 
konularla ilgili 17 adet rapor hazırlanmıştır. DİSK/Genel-İş 2016 – 2017 yıllığı 
hazırlanmış ve yayımlanmıştır. Alan araştırması, kongre ve paneller düzenlen-
miştir. 6 adet Emek Kitapçığı hazırlanmıştır. 4 farklı konuda broşür basılmıştır.

İçinden geçtiğimiz bu ağır dönemde Genel-İş Sendikası Genel Yönetim Ku-
rulu ve Şubelerimizin tüm baskı, antidemokratik uygulamalara karşı seferberlik 
ruhuyla her dönemde daha güçlü örgütleme çalışmalarını yürüterek örgütü-
müzü daha güçlü konuma taşımıştır. Özellikle ülkemizi kaosa sürükleyen darbe 
girişimi sonrası ilan edilen OHAL uygulamaları sendikamıza karşı hep tehdit un-
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suru olarak kullanılmıştır. Bu çerçevede binlerce üyemiz KHK’larla işten atılmış, 
çalışmaya devam eden üyelerimiz için de tehdit unsuru olarak kullanılmıştır. 
Genel-İş olarak bu tehditler sindirme etkisi yaratmamış aksine örgütü daha da 
büyütmek için mücadele alanı açtığı görülmüştür. 16. Olağan Genel Kurul’dan 
önce 66.636 olan üye sayısı işsiz üye sayısı dahil olmak üzere 96.445’e yüksel-
miştir. Ayrıca bu dönemde 23.868 istifa olmuştur. 

2- MALİ DENETİM

Bu mali denetim 18 Ekim 2015 – 31.05.2019 tarihlerini kapsamaktadır.

Genel Denetim Kurulumuz, bütçe dönemi içinde yasal sürelere uygun ru-
tin denetimlerinde kasa ve banka envanterlerini yaparak tutanakla belge-
lendirmiştir. Bu bütçe döneminde Yasa ve Anatüzük hükümlerine uygun 
olarak mali nitelikteki hareketlerin muhasebeleştirildiği ve Genel Yönetim 
Kurulu’nca imzalandığı görülmüştür.

26.11.2013 tarih ve 28833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Yönetmeliğe göre Yeminli Mali Müşavir denetimi zorunlu tutulduğun-
dan 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait dış denetim raporları da Kurulumuz 
tarafından incelenmiş olup, Kurulumuzun da tespit ettiği gibi Yasa ve Ana-
tüzük hükümlerine uygun olarak raporlandığı tespit edilmiştir. 

10.10.2015 – 31.12.2015        Toplam gider 9.795.641,09

10.10.2015 – 31.12.2015        Toplam gelir 8.291.195,10

           Gider fazlası 1.504.445,99

31.12.2016 yılı                      Toplam gider 45.725.696,75

31.12.2016 yılı                       Toplam gelir 44.994.237,83

          Gider fazlası 731.458,92

31.12.2017 yılı                      Toplam gider 47.940.285,96

31.12.2017 yılı                       Toplam gelir 49.793.323,26

           Gider fazlası -1.853.037,30

31.12.2018 yılı                      Toplam gider 48.050.249,67

31.12.2018 yılı                       Toplam gelir 44.258.902,68

           Gider fazlası 3.791.346,99

01.01.2019 – 31.05.2019        Toplam gider 21.315.858,92

01.01.2019 – 31.05.2019         Toplam gelir 21.315.858,92

           Gider fazlası 1.126.407,17
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Bu bütçe döneminde;
Giderlerdeki makul artışa rağmen özellikle son dönemde aidat tahsilatındaki 

ciddi oranda düşüklük tespit edilmiştir.
2018 Kasım ayında başlayıp 2019 Mayıs sonuna kadar gerçekleşen şube ge-

nel kurul giderlerinin yaklaşık 980.000 TL olduğu, profesyonel yöneticilerin kı-
dem tazminatı ve hizmet ödülleri karşılığının ise yaklaşık 3.800.000 TL olduğu 
tespit edilmiştir.

2013 yılı ikinci yarısından sonra oluşturulan Satın Alma Komisyonunun bu dö-
nemde de devam ediyor olması sendika kaynaklarının doğru ve şeffaf kullanımı 
açısından önemi nedeniyle kurulumuzca takdirle karşılanmıştır.

Buna karşılık yapılan yazılı ve sözlü tüm uyarılara karşılık bazı şubelerimizin 
3 No’lu Gelir/Gider işlemleri yönergesine uymadıkları, başta harcama belge-
leri olmak üzere ilgili şubelere iade edildiği tespit edilmiştir. Bundan sonraki 
dönemde de aynı yaptırımların devam etmesini Genel Denetim Kurulu olarak 
önermekteyiz. 

SGK cari dönem prim ödemelerinin tam ve zamanında ödenmesinden dola-
yı, 5510 ve 6111 sayılı SGK teşviki kapsamında sendikamıza toplam 3.400.000 
TL. katkı sağladığı tespit edilmiştir. 

Bu özenli ve titiz çalışmalarından dolayı Genel Yönetim Kurulu ile tüm 
sendika çalışanlarına teşekkür ederiz.

GENEL DENETİM KURULU

Başkan
Zeynep Demir Akçer
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Nevzat Karataş
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