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MALİ SEKRETERLİK ÇALIŞMA RAPORU

2015-2019 YILLARINA GENEL BAKIŞ
VE SENDİKAMIZ AÇISINDAN EKONOMİK DURUM DEĞERLENDİRMESİ
Mali daire olarak 2015 - 2019 dönemi faaliyetlerimizi, Türkiye ekonomisinin son derece çalkantılı
bir döneminde, önemli zorlukların içerisinde sürdürmeye çalıştık.
Bu dönemde gerek döviz kurlarında gerekse faiz oranlarında yaşanan dalgalanmalar, bir yandan
mali olarak fırsatlar sunuyor, diğer yandan önemli sınırlılıklar ve tehditler içeriyordu.
Ekonomideki belirsizliklerin, örgütlü olduğumuz işyerleri açısından da riskler barındırdığı, kimi işyerlerinin bu süreçte zorluklar yaşadığı açıktır.
Mali dairemiz bu zorluklar karşısında sendikamızın gelir - gider dengesini, sendikamızın mali yapısını güçlendirecek bir biçimde, sağlıklı yatırım enstürmanları kullanarak, sürdürmek adına başarılı
bir dönemi geride bırakmıştır.
Bu süreçte Türkiye ekonomisi açısından yaşanan önemli kırılmaları sizlerle paylaşmak istiyoruz.
7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen Genel Seçimleri sonrasında yaşanan süreç önemli bir
kırılma noktası olarak görülmektedir. AKP hükümetinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa
ulaşamaması sonrasında yaşanan gelişmeler, terör eylemleri, siyasal istikrarsızlık, 1 Kasım 2015
seçimlerinde AKP’nin istediği çoğunluğu elde etmesine rağmen devam etmiştir.
Söz konusu süreç, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi ile yeni bir bunalıma evrilmiştir.
Kurulan Olağanüstü Hal (OHAL) rejimi sonrasında Suriye meselesi ve uluslararası alanda yaşanan
krizlerle birlikte yaşanan çalkantılar, 2018 yılının son çeyreği ile 2019 yılının ilk iki çeyreğinde ekonominin daralmasını tetiklemiştir.
2016 yılının üçüncü çeyreğinde (Temmuz - Eylül dönemi) GSYİH darbe girişiminin yarattığı iklimde
yüzde 0,3 oranında gerilemiştir.
Yıllık büyüme ise yüzde 3,2 olarak gerçekleşmiştir.
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Grafik- Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış zincirlenmiş gayrisafi yurt içi hasıla hacim

Grafik- Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)

endeksi ve değişim oranları

(Akım Veri,%)

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TCMB

2017 yılında ise bir önceki yılın baz etkisi, yöntem değişikliği gibi etmenlerle GSYİH 3. Dönemde
yüzde 10,4’lük bir büyüme oranını yakalamıştır. 2018 yılının yaz aylarında, rahip Bruson, Halkbank
ve iş adamı Reza Zarrab ile ilgili gelişmeler ekseninde ABD ile yaşanan gerginliklerin etkisi, yükselen döviz fiyatlarına bağlı olarak yaşanan fiyat artışları, artan siyasi belirsizlikler, savaş gündemi,
S-400 alımı, işsizlik gibi etmenler, iç tüketimde daralmayı, yükselen faizler ise konut satışlarında
ciddi düşüşleri beraberinde getirmiştir. Bu da ekonomide daralamaya yol açtı. Türkiye ekonomisi
ard arda üç dönem gerilemiştir.

Bu
dönemde
döviz
fiyatları
da
önemli
dalgalanmalara
tanıklık
etmiştir.
Faaliyet dönemimizin başlangıcında (2016 yılı Ocak ayında) ABD Doları (USD) 3,01, Euro 3,77 TL
idi. 2017 yılının ocak ayında USD 3,73 Euro 3,97 TL oldu. 2018 yılının ocak ayında ise USD 3,77,
Euro 4,59 değerlerindeyken, söz konusu kurlar 2018 yılı boyunca ciddi artışlar kaydetti. 2018’in
Eylül ayında USD 6,37 TL, Euro 7,42 düzeyindeydi. 2019 Kasım ayına girerken kurlar USD için
5,71, Euro için 6,38 TL oldu.
Tablo- Döviz Kurları Alış

Bu süreçte 2015 yılı ilk 6 ayı boyunca yüzde 11-12 olarak seyreden ticari faizler, değişen siyasi
iklimin de etkisi ile 2016 yılına yüzde 15 ile girmiştir.

Tarih
2016-01

3,01

2018 yılı temmuz ayında faizler yüzde 24’e yükselmiş, söz konusu oran Ekim 2018’de yüzde 38’e
ulaşmıştır.

2016-02

2,94

2016-03

Şubat ve Mart 2019’da yüzde 20’ye gerileyen faizler, mayıs ve haziran aylarında yüzde 27 oranının
üzerine çıkmıştır. Bu raporun yazıldığı dönemde faizler yüzde 15’in altına gerilemişti.

USD

EUR

Tarih

USD

EUR

3,27

2017-01

3,73

3,97

3,26

2017-02

3,67

3,91

2,89

3,21

2017-03

3,67

3,92

2016-04

2,83

3,21

2017-04

3,65

3,91

2016-05

2,93

3,31

2017-05

3,56

3,93

2016-06

2,92

3,28

2017-06

3,52

3,95

2016-07

2,96

3,27

2017-07

3,56

4,09

2016-08

2,96

3,32

2017-08

3,51

4,14

2016-09

2,96

3,32

2017-09

3,47

4,14

2016-10

3,07

3,39

2017-10

3,66

4,31

2016-11

3,27

3,53

2017-11

3,88

4,55

2016-12

3,49

3,68

2017-12

3,85

4,55
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Gönen ve Sapanca da bulunan tesislerimiz her yıl Nisan-Mayıs-Eylül ve Ekim aylarında tüm üyelerimizin yaralanması için İşyerleri bazında şubeler tarafından yararlanmak isteyenlerin talepleri
toplanarak, hafta sonları üyelerin Eğitim ve dinlenmeleri için açıldı ve masrafları sendika tarafından karşılandı.

Tarih

USD

EUR

Tarih

USD

EUR

2018-01

3,77

4,59

2019-01

5,37

6,13

2018-02

3,78

4,67

2019-02

5,26

5,98

2018-03

3,88

4,79

2019-03

5,44

6,16

2018-04

4,05

4,98

2019-04

5,74

6,45

2018-05

4,41

5,22

2019-05

6,05

6,77

2018-06

4,63

5,41

2019-06

5,81

6,56

2018-07

4,75

5,55

2019-07

5,67

6,37

2018-08

5,73

6,61

2019-08

5,62

6,26

2018-09

6,37

7,42

2019-09

5,71

6,29

Kasım 2019 itibariyle bu işyerlerinde 3286 üye bulunmaktadır.

2018-10

5,86

6,74

2019-10

5,78

6,39

2018-11

5,37

6,11

2019-11

5,71

6,38

Yine bu dönemde 17 işyeri kapanmış, kapanan işyerlerinde 1817 üye kaybedilmiştir. (Bu bilgiler
ve ayrıntıları için örgütlenme sekreterliği raporuna bakınız)

2018-12

5,31

6,04

Kaynak: TCMB

Önümüzdeki yıllarda küresel ekonomiler ve ülkemiz ekonomisi açısından sıkıntıların devam edeceği görülmektedir.
Özellikle güçlü ekonomik yapıya sahip ülkeler arasındaki ticaret savaşları, bizim gibi gelişmekte
olan ülkeleri daha çok etkileyecektir.

MALİ SEKRETERLİK HESAP RAPORU
Genel durum bu olunca, sendikamız 2015 - 2019 döneminde, Ana tüzük ve Tahmini Bütçede
gösterilen giderler karşılanmış, gelir gider dengesi kurulmuş, ileriye yönelik yatırım ve birikim
yapılmıştır.

Her yıl tüm üyelere, yıl başlarında dağıtılmak üzere sendikalı olma örgütlü olma aidat duygusu
pekiştirmek için çanta, ajanda, kalem vb. promosyonlar yapıldı.
Sendika Üye sayısı 2015-2019 döneminde %18 artmıştır. Bu üye artışının %1’lik dilimi iç örgütlenmeler %17’lik dilimi ise dış örgütlenmelerden oluşmaktadır.
Bu dönem içinde İlk defa sözleşme imzalanan 18 işyeri-işletme bulunmaktadır.

Sendikanın gelirleri düzenli takip edilmiş, Üye aidatlarını ödemeyen firmalardan alacaklar için yasal
işlemler başlatılmıştır.
Sendikanın mal varlıkları en iyi şekilde değerlendirilerek, Ankara - Fevzipaşa mah. ve İstanbulKüçükçekmece de bulunan binalar kiraya verildi, Gönen’de Kemal Türkler eğitim ve tatil sitemizin
bulunduğu arazinin kullanılmayan kısmı kiraya verildi, Kartal Soğanlık’da bulunan eski kartal şube
binamızın yerinin satılmak üzere ilanları yapıldı.
Şube binaları ihtiyaç nedeniyle yenilendi, bir önceki dönemden alınan Gebze ve İzmir şube binaları
için kredi kullanılmış ve bu krediler 2018 Ekim ve Kasım aylarında ödemeleri tamamlanmıştır.
2015- 2019 döneminde Kocaeli ve Eskişehir şube binaları yenilendi, bu binaların alımlarında Vakıfbank ve Akbank dan işyeri edindirme kredileri kullanıldı.
İst 1 Nolu şube, Manisa Temsilciliği ve Bilecik Temsilcilik binaları satın alınarak iç döşemeleri yapıldı, bu alımlar nakit olarak yapıldı.

Her ne kadar bu süreç sendikamız için olumlu gözükse de, Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik
kriz, işsizlik ve uzun dönemde belirsizliğin yaratacağı sorunlar dikkate alınarak bu döneme daha
tedbirli gidilmiş ve mali ekonomik önlemler alınmıştır.

2016 Yılı başında Merkez ve Şubelerimizde de kullanılan araçlar, bakım ve onarım giderleri yükselmesi nedeniyle değiştirildi, 12 adet araç Vakıfbank’dan kullanılan araç kredisi ile alınmış ve bu
kredi ödemeleri 2019 yılı başlarında tamamlanarak kapanmıştır.

Bu dönemde yapılan faaliyetlerde ve diğer rutin harcamalarda yani sendikanın tüm idari giderleri
gerçekleşirken maksimum hassasiyet ve özen gösterilmiştir. Her masraf kalemi öncesinde gerekli
piyasa araştırmaları yapılarak, firmalardan teklifler alınmış en uygun fiyat tespit edilerek harcama
ve giderler yapılmıştır.

2016 yılında sendika işleri takibinde kullanılmak üzere Motosiklet alınmıştır.

Sendikanın şube binaları ve tesisleri gözden geçirilmiş ihtiyaç olan yerlerde şube ve temsilcilik
binaları alınmış, ihtiyacı karşılamayan şube binaları satılarak yenileri alınmıştır. Sosyal Tesislerimiz
de zaruri yatırımlar, gerekli tadilatlar ve ihtiyaç olan demirbaşları değiştirilmiştir.
Ekonomi gündeminde yer alan Kıdem Tazminatları, EYT, İşsizlik ve çalışma hayatını etkileyen tüm
konularda sendikamız eylem ve etkinliklerde bulunmuştur.

Ayrıca yine 2018 yılında Trakya şubesi ve sendika genel merkezinde kullanılan hizmet araçları
yenilendi, ödemeleri nakit olarak yapıldı.
Sendikanın gelir gider dengesi kurularak her ay ileriye yönelik yatırımlar yapılmaya çalışılmış ve
bu birikimler dönemsel uygun değerlendirme araçları vadeli mevduat, yatırım fonları ve döviz
argümanları ile değerlendirilmiştir.
Son genel kurulda alınan karar gereği Sendika tüzüğünün 39. Maddesine istinaden yeniden düzenlenen grev fonu yönetmeliği gereğince 2016- 2019 döneminde ayrı bir hesap olarak başlanan
Grev fonu bugün Sendikamızın Grev, Direniş ve Eylemlerde kullanılabileceği düzeye erişmiştir.
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2017 YILI

GREV FONU DÖRT YILLIK AYRINTI TABLOSU

YILLAR
2015/Devir
Bakiye

GREV FONU
TAHAK.

FONA
YAPILAN
FAİZ
DİĞER
TAHAKKUKU
DAYANIŞMA

55.651,30

TOPLAM

FONDAN
YILLAR İTİYAPILAN
BARİYLE FON
DAYANIŞMA
TOPLAMLARI
ÖDEMELERİ

55.651,30

55.651,30

2016

1.486.832,32

12.482,50

45.396,37

1.544.711,19

22.800,00

1.521.911,19

2017

1.789.141,55

10.850,00

215.533,60

2.015.525,15

127.318,43

1.888.206,72

2018

2.474.959,82

60.320,00

611.039,08

3.146.318,90

86.380,50

3.059.938,40

2019/10 AY

1.940.377,23

6.940,00

758.876,90

2.706.194,13

44.905,15

2.661.288,98

TOPLAM

7.746.962,22

90.592,50 1.630.845,95

9.468.400,67

281.404,08

9.186.996,59

Bu dört yıllık faaliyet dönemi içinde işleyişini sağlayacak rutin faaliyet ve giderlerin dışında yapılan,
giderler içinde önemli masraf kalemlerini yıllar itibariyle dökümü işe şöyledir.

2016 YILI
• Dönem başında Merkez ve şube Araçları değiştirildi,12 adet araç alındı
• Şehir içi ulaşım kolaylığı açısından işlerin yürütülmesi ve evrak takibinde kullanılmak üzere 1
adet motosiklet alındı.
• Kocaeli şube binası ihtiyaç nedeniyle eskisi satılarak yenisi alındı.
• Manisa da kirada bulunduğumuz temsilcilik için bina alındı
• Yeni alınan Kocaeli şube binasına tadilat bakım ve dekorasyon yapılarak demirbaşları alındı.
• Anadolu şubesinde bakım onarım ve dekorasyon yapıldı.
• Sapanca tesislerinde bina nem ve rutubet koruması için bakım yapıldı.
• Sapanca tesislerinde işletme ruhsatı alınabilmesi için yangın alarm sistemi ve yıldırımsavar
kuruldu.
• Sapanca tesislerinde havuz bakım onarım yapıldı.
• Sendika ve şubelerde kullanılan bilgisayarlara Wındows işletim sistemi ve ofis programları
lisansları alındı.
• Gündemde ve çalışma hayatını ilgilendiren konularda seminer panel eylem ve etkinlikler yapıldı. Gündem de olan Kıdem Tazminatları, Kadına şiddet konulu etkinlikler yapıldı.
• Üye kimlik araştırmasının bilimsel bir temelde yapılması için bir uzman görevlendirildi ve bu
çalışmalarla ilgili paneller yapıldı ve araştırmaları kitap haline getirildi.

• Eskişehir şube binası ihtiyaç nedeniyle satılarak yeni bina alındı
• Eskişehir şube binasına dekorasyon yapılarak, demirbaşları yenilendi
• Bursa şube binasında bakım onarım ve demirbaş alımı yapıldı
• İktisadi işletmenin Gönen şubesindeki tesislerde toplantı ve eğitimlerde kullanılmak üzere
eski yemekhanesinde tadilat yapılmış, tesislerimize 350 kişilik Toplantı salonu yapılıp, gerekli
demirbaşlar alındı.
• Sendikamızın tarihi kaleme alınarak (derinden gelen kökler ) iki ciltlik kitap baskısı yaptırılmış
ve 70. yıl etkinliği organizasyonu düzenlendi.
• Engelli işçiler için ilk defa Engelli işçiler buluşması organize edildi.

2018 YILI
• İstanbul I.Nolu şubeye ihtiyaç nedeniyle yeni bina alındı.
• Bu bina için dekorasyon, tadilat yapılıp, demirbaşları yenilendi
• Kirada olan Bilecik temsilciliğimize bina alındı ve binanın tadilat ve dekorasyonu yapılarak
demirbaşları yenilendi.
• Trakya şube tarafından kullanılan araç satılarak yenisi alındı.
• Sendika genel merkezinde kullanılan araç satılarak yenisi alındı.
• İktisadi işletmenin Sapanca şubesinde ısınma dökme LPG ile yapılırken, Tesise Doğalgaz bağlanması için doğalgaz anlaşması ve gerekli doğalgaz sisteminin kurulması için bakım onarımı
yapıldı.
• Genel merkez binamızda örgütlenme dairesinin oda birleştirme, dekorasyonu ve dolapları
yapıldı
• Genel merkez binamızın önünde kullanılan otopark alanına otomatik bariyer sistemi kuruldu.
• Genel merkezde 5 ve 3 katta toplantı salonları koridor ve odalara parke yaptırıldı
• Genel merkezimizin 3. katında bulunan Toplu sözleşme salonu ve 5. kattaki toplantı salonu
masaları, bilgisayar, elektrik ve internet bağlantıları için kablo sistemi çekildi.
• Tüm yönetici ve çalışanlara tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırıldı.
• EYT ve Kıdem tazminatı eylem ve etkinlikleri yapıldı.

2019 YILI
• İktisadi işletmenin Gönen’de bulunan Kemal Türkler Eğitim ve Dinlenme tesislerinde otel ve
blokların çürüyen kapıları yeniden yapıldı ve kapılara otomatik kart okuma sistemi yaptırıldı.
( elektrik tasarrufu için )
• İktisadi işletmenin Gönen’de bulunan Kemal Türkler Eğitim ve Dinlenme tesislerinde Klima ve
Televizyonlar yenilendi, tüm odalar mini buzdolapları alındı.
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• ISIG, EYT Emeklilikte yaşa takılanlar için seminer ve etkinliklerine destek de bulunuldu ve
sendikamız tarafından panel ve eylemler yapıldı.
• Kazdağların da yapılan siyanürlü altın arama kazı çalışmalarına karşı, Küresel ısınma -iklim
değişikliği vb. eylem ve etkinlikler yapıldı.

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI İKTİSADİ İŞLETMELERİ
Sendikamızın Sapanca ve Gönen de bulunan iki adet eğitim ve dinlenme tesislerinin ticari faaliyette bulunması için 2013 yılında iktisadi işletme kurulmuş ve bu tarihten beri tesisler dışardan talep
eden konuklarında hizmetine sunulmuştur.
Tesisler aynı zamanda üyelerin eğitimleri içinde sendikamız tarafından yoğun bir şekilde değerlendirilmektedir.
Tesislerin yıllar itibariyle gelir ve giderleri tablolar halinde rapora eklendi. Bu tablolar işleyişleri ve
durumları hakkında bilgiler sunacak.
2015-2019 Döneminde buradaki faaliyetler hakkında kısa bilgilendirmelerde bulunmak gerekirse:
Sapanca Sardunya Eğitim Tesisleri :
2016 yılında;
• Yüzme havuzunun deforme olan iç kalebodurları sökülerek yeniden yapılmıştır.
• Tesis halka açık olmasının yanı sıra Sendikamızın programlı eğitimleri, hafta sonlarında işyeri
komite eğitimleri, çeşitli panel vb. toplantılar ile bilim kurulu toplantılarına ev sahipliğinin yanı
sıra halka açık olarak da faaliyetlerini sürdürmektedir.
2017 Yılında;
• Tesis halka açık olmasının yanı sıra Sendikamızın programlı eğitimleri, hafta sonlarında işyeri
komite eğitimleri, çeşitli panel vb. toplantılar ile bilim kurulu toplantılarına ev sahipliği yapmıştır.
2018 Yılında;
• Tesis halka açık olmasının yanı sıra Sendikamızın programlı eğitimleri, hafta sonlarında işyeri
komite eğitimleri, çeşitli panel vb. toplantılar ile bilim kurulu toplantılarına ev sahipliği yapmıştır.
2019 Yılında;
• Tesis halka açık olmasının yanı sıra Sendikamızın programlı eğitimleri, hafta sonlarında işyeri
komite eğitimleri, çeşitli panel vb. toplantılar ile bilim kurulu toplantılarına ev sahipliği yapmıştır.

Kemal Türkler Eğitim ve Dinlenme Tesisleri :
2016 Yılında;
• Rutin çevre temizliği vb. işler ile küçük çaplı ihtiyaç malzemeleri alınarak çalışmalar sürdürülmüştür.
2017 Yılında;
• Gönen tesislerinde kullanılan Isuzu Kamyonet satılarak, tesisde çalışanların servislerini yapmak üzere kullanıma daha uygun olacak Renault Trafıc passanger 9+1 Minibüs alındı.
• Rutin çevre temizliği vb. işler ile küçük çaplı ihtiyaç malzemeleri alınarak çalışmalar sürdürülmüştür.
2018 Yılında;
• Otele web tabanlı otel programı kuruldu
• Tesislerimiz içerisinde, Eski yemekhane diye bilinen yerde 23,50 x 11,20 cm ölçülerinde kenar
yükseklikleri üç metre, orta yüksekliği beş metre, sahnesi, ses düzeni ve kulis odası eklentili
360 kişilik Toplantı salonu, bitişiğinde çay ocağı odası ve çay salonu, çok amaçlı kullanılabilecek toplantı salonu yapıldı ve iki farklı yerde bulunan wc’ler tadilat yapılarak kullanılır hale
getirildi.
• Günübirlik havuz müşterileri için bitişik nizam arkalı önlü dört tane soyunma odası yapılmıştır.
2019 Yılında;
• Tüm odalara mini buzdolapları alınmış televizyon ve klimalar değiştirilmiştir.
• Otel kısmında ahşap olan ve çürüyen tüm banyo kapıları PVC kapılarak yapılarak değiştirilmiştir.
• Ahşap olan ve artık kullanılamaz hale gelen Otel odalarının tüm kapıları kartlı – kilit sistemli
kapılar yaptırılmıştır. (elektrik tasarrufu da düşünülerek)
• Tüm blok oda kapılarının kilit sistemi kartlı kilit sistemine dönüştürülmüştür.
• Atıl durumda bulunan lojmanın boya, badana, parke, mutfak dolapları vb. tüm tadilatı personellerimizce minimum harcama yapılarak;
üst katta iki tane 3+1
alt katta bir tane 3+1 ve banyolu iki tane oda yapılarak,
personelin kullanımına sunulmuştur.
• Tüm mutfak ve çay ocağı dolapları ( temiz tabak, bardak ve kuru gıda) yenilenmiştir
• Barbekü yeri tamamen yenilenmiştir
• Tesisimizin yoluna (Gönen belediyesinden) iki defa mıcır döktürülmüş olmasına rağmen asfalt
işlemi yaptırılamamış, belediyeden 2020 yılında yapılacağına dair söz alınmıştır.
• Tesisimiz ana yollarının tamamı led ışıklar ile donatılarak gece hem aydınlatma hem de yürüyüş için güzel bir görünüm sağlanmıştır.
• Tesis tabelalarının yazıları yenilenmiş, ana yolda ki tabela güneş enerjisiyle, tesis girişindeki
tabela da led ışıkla aydınlatılmıştır.
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• Derme çatma yapılmış olan kümesler yıkılarak geriye çekilmiş yan tarafı yeşillendirilmiş, tüm
kümesler yeniden yapılmıştır.
• Azmak içerisinde ördekler için küçük bir ada yapılmıştır.
• İki Blok’un çatısı yenilenmiştir.
• Mescid odasının boyası yapılarak, halısı yenilenmiştir.
• Kantin satış programı kurularak otomasyonlu okuma sistemine çevrilmiştir.
• Futbol sahası kullanılabilir hale getirilerek çimlendirilmiştir.
• Tüm odalarda ki gardrop’lar (duvara çerçeve şeklinde yapılmış içi duvar olan) yenileniyor birer
kapısına boy aynası yapılıyor.
Gardrop’lar yenilenirken eski gardrop malzemelerinden tüm odalara önü kapaklı etrafı kapalı
85 cm yüksekliğinde 80x50 büyüklüğünde beyaz masa yapılıp buzdolapları da içine konulacaktır.
Otel kısmında ki tüm odalarda boşta duran hol kapı kasaları sökülerek yerleri tamir ediliyor.
Tüm otel ve blok odalarda sıva üstü olan kablo kanalları duvarlar kırılarak sıva altına alınıyor.
Odaların alçı sıva yapılacak olan birer duvarları farklı renkte olmakla birlikte odalar boyanacaktır. Çalışma sürüyor.
• A, B, C blok önlerinde bulunan ahşap gölgelikler tamamen çürümüş bunların ana iskeletleri
profilden üstleri ise yine mevcut hali gibi ağaçtan fakat kışın toplanacak şekilde yeniden yapılacak, verniklenip boyanacak, mevcut şu an ki görünümü bozulmayacaktır. Çalışma sürüyor.
Sonuç olarak mali dairemiz tüm belirsizliklerin ve dalgalanmaların içerisinde faaliyetlerini sürdürmüş ve başarılı bir biçimde neticelendirmiştir.
Bu süreçte sendikamızın gelir - gider durumu, varlıklarındaki artışlar raporumuzun temel bileşenleri olarak sizlere sunulmaktadır.
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01.01.2018-31.12.2018 Dönemi Bilanço Hesapları:
Sendikanın 31.12.2018 tarihi itibariyle düzenlenen bilanço kalemlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki
gibidir
Varlıkları:
HESAP İSMİ
Kasa Hesabı

BORÇ

ALACAK

YIL SONU BAKİYESİ

Taşıtlar, Kurum adına kayıtlı olup, kurum faaliyetlerinde kullanılan 14 adet binek otomobil ile 1
adet traktörden 1 adet Motorsikletten oluşmaktadır.
Bağlı ortaklık “Birleşik Metal İşçileri Sendikası İktisadi İşletmesidir.” İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Erenköy Vergi Dairesi’nin 178 074 5257 vergi kimlik numarasında kayıtlı olup 04.11.2013
tarihinde kurularak 888634 ticaret sicil numarası ile 08.11.2013 tarihli ve 8439 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak tescil olmuştur. Sermayesi 200.000,00 TL.’dir. Kanuni adresi
Bostancı Mah. E-80 Yan Yol Cd. No:2 Kadıköy/İstanbul’dur. Amacı ana sözleşmesinde yazılı olan
sendikanın amaçları doğrultusunda yapılacak eğitim çalışmaları ile üyelerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler kurmak ve işletmek ile konferans, seminer benzeri toplantılar ve eğitim gezileri
düzenlemek ve ana sözleşmede yazılan diğer işlerdir.

873.595,91

868.975,01

4.620,90

1.667.100,64

1.341.249,66

325.850,98

122.312.034,32

101.588.532,53

20.723.501,79

305.078,50

180.360,00

124.718,50

26.239.544,18

24.890.187,37

1.349.356,81

10.05.2016 tarih 8196 sayılı karar ile 200.000,00TL olan sermaye 1.000.000,00TL ye çıkartılmış
olup, 01.06.2016 tarih 9087 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak tescil olmuştur.

Verilen Depozito ve
Teminatlar Hesabı

157.511,07

163.076,39

2.483,68

Bağlı Ortaklıklardan
alacaklar Hesabı

1.557.485,38

1.019.447,86

538.037,52

Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar üyelerin eğitim, tatil ve dinlenme amacıyla kurulan İktisadi İşletmenin faaliyetlerine devam edebilmesi ve hizmetlerini sürdürmesi için yönetim kurulu kararı ile
sağlanmış finansal destektir.

Bağlı Ortaklıklar

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

İş avansları

4.705.975,81

3.380.963,52

1.325.012,29

Demirbaşlar

2.829.252,56

0,00

2.829.252,56

Binalar

5.668.668,40

0,00

5.668.668,40

HESAP İSMİ

BORÇ

Taşıtlar

1.478.157,39

92.267,62

1.385.889,77

Banka Kredileri

1.245.132,12

Alınan Çekler Hesabı
Bankalar Hesabı
Diğer Alacaklar Hesabı
Gelir Tahakkukları
Hesabı

Dönem sonu bankalar hesabında bulunan 20.723.501,79 TL. lık bakiyenin 940.461,63 TL. si vadesiz, 19.682.705,31. TL sı ise vadeli mevduattan ve 100.334,85 TL’sı ise döviz tevdiat hesabından oluşmaktadır. Vadeli hesap bakiyesinin 4.776.071,09 TL’sı Grev Fonu hesabı olup, toplam
611.039,08 TL faiz geliri Grev Fonu hesabında takip edilmektedir
Sendikanın nakit varlıkları değerlendirerek faiz geliri elde ettiği belgelerden anlaşılmaktadır
Alınan Çekler hesabındaki 325.850,98 TL’lik bakiye henüz vadesi gelmediğinden tahsil edilmemiş
olan vadeli çeklerdir.
Binalar hesabında kurum adına kayıtlı Genel Merkez ile Şube başkanlıklarının faaliyet gösterdiği
hizmet binaları ve Ankara’da ,İstanbul Küçükçekmece ‘de bulunan ve kirada olan binalar, Balıkesir Gönende bulunan üzerinde Kemal Türkler eğitim ve Dinlenme Tesisi bulunan arazi, Sakarya
Sapanca’da bulunan 2012 yılında satın alınmış üzerinde Sardunya Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin
bulunduğu arazi ve Binalardır. Bu arazi ve binalar bilançoda kayıtlı değerleri ile yer almaktadır. Kirada olan binalardan elde edilen gelir kurumun yasal defterlerde kira gelirleri hesabında kayıtlıdır.

Gelir Tahakkukları, henüz tahsil edilmemiş olan aidat alacaklarını göstermektedir.
Borçları ve Özkaynakları:

Diğer Mali Borçlar
Satıcılar Hesabı
A.Depozito ve Teminatlar
Üst Kuruluş Aidatları

ALACAK

YIL SONU BAKİYESİ

1.373.568,80

-128.436,68

180.792,80

185.844,30

-5.051,50

3.514.734,91

3.933.139,87

-418.404,96

0,00

8.049,00

-8.049,00

275.000,00

1.542.205,99

-1.267.205,99

Ödenecek Vergi ve Fonlar

1.887.537,51

2.077.644,61

-190.107,10

Ödenecek Sosyal güvenlik
Kesintileri

2.511.562,35

2.738.518,22

-226.955,87

Ödenecek Ücretler

3.948.167,49

3.966.862,10

-18.694,61

160.528,69

4.936.599,78

-4.776.071,09

Bilanço Devri

0,00

18.628.139,63

-18.628.139,63

Gelir Fazlası

0,00

9.610.276,77

-9.610.276,77

Grev Fonu

Banka Kredileri Araç ve İşyeri Alımlarında kullanılan kredilerin kalan taksit tutarlarını göstermektedir.
Diğer mali borçlar ve satıcılar hesabı, sendikanın alım yaptığı firmalara olan borcunu göstermektedir.
Kiraya verilen mülklerden alınan depozitoları ve teminatları gösteren tutardır.
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Ödenecek vergi-fon, Sgk ve ücretler ise; 2018 Aralık ayının Ödenecek SGK, Vergi ve fonlar ve
ücretlerini göstermektedir.

İş avansları; Sendikaya bağlı şubelerin masraf ödemeleri için gönderilen ve Üyelerin işe iade ve
alacak dava masrafları için Avukatlara gönderilen avansları göstermektedir.

Grev Fonu hesabının bakiyesi, grev fonundaki meblağın devreden bakiyesidir.

Diger Alacaklar hesabı, Bina, arazi kira tahakkuklarından alınacak taksitleri göstermektedir.

Üst kuruluş aidatları; Sendikanın üyesi bulunduğu üst kuruluş DİSK’e olan aidat borcudur.

01.01.2019/31.10.2019 Dönemi Bilanço Hesapları:

Binalar hesabında kurum adına kayıtlı Genel Merkez ile Şube başkanlıklarının faaliyet gösterdiği
hizmet binaları ve Ankara ile İstanbul Küçükçekmece’de bulunan ve kirada olan bina, Balıkesir
Gönen de bulunan üzerinde Kemal Türkler eğitim ve Dinlenme Tesisi bulunan arazi, Sakarya
Sapanca’da bulunan 2012 yılında satın alınmış üzerinde Sardunya Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin
bulunduğu arazi ve Binalardır. Bu arazi ve binalar bilançoda kayıtlı değerleri ile yer almaktadır. Kirada olan binalardan elde edilen gelir kurumun yasal defterlerde kira gelirleri hesabında kayıtlıdır.

Sendikanın 31.10.2019 tarihi itibariyle düzenlenen bilançonun kalemlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki
gibidir

Taşıtlar, Kurum adına kayıtlı olup, kurum faaliyetlerinde kullanılan 14 adet binek otomobil ile 1
adet traktörden 1 adet Motorsikletden oluşmaktadır.

Varlıkları:

Demirbaşlar hesabı, merkez, şubeler, temsilcilikler ve sosyal tesislerde bulunan demirbaşları göstermektedir.

Gelir Fazlası 2018 yılı gelir-gider fazlasını göstermektedir.
Geçmiş yıllardan devreden 18.628.139,63 TL.lik bilanço devir ve Bilanço denkliğini sağlayan hesaptır.

HESAP İSMİ
Kasa Hesabı
Alınan Çekler Hesabı

BORÇ
837.229,97

ALACAK

YIL SONU BAKİYESİ

830.596,58

6.633,39

1.857.841,82

1.786.741,82

71.100,00

221.414.688,08

189.779.362,54

31.635.325,54

404.018,50

253.109,00

150.909,50

25.822.238,80

23.592.176,39

2.230.062,41

Verilen Depozito ve
Teminatlar Hesabı

11.457,96

8.511,64

2.946,32

Bağlı Ortaklıklardan
alacaklar Hesabı

1.723.037,52

910.593,56

812.443,96

Bağlı Ortaklıklar

1.000.000,00

İş avansları

4.009.729,71

2.006.597,40

2.003.132,31

Demirbaşlar

3.510.113,96

100.634,48

3.409.479,48

Binalar

5.720.600,25

0,00

5.720.600,25

Taşıtlar

1.385.889,77

229.165,51

1.156.724,26

Bankalar Hesabı
Diğer Alacaklar Hesabı
Gelir Tahakkukları
Hesabı

1.000.000,00

Dönem sonu bankalar hesabında bulunan 31.635.325,54 TL. lık bakiyenin 819.800,94 TL. si vadesiz, 30.223.794,28 TL sı ise vadeli mevduattan ve 82.400,58 TL’sı ise döviz tevdiat hesabından,
509.329,74 TL sı ise yatırım hesabından oluşmaktadır. Vadeli hesap bakiyesinin 9.186.996,06 TL’sı
Grev Fonu hesabı olup, vadeli hesabında takip edilmektedir.
Sendikanın nakit varlıklarını değerlendirerek faiz geliri elde ettiği belgelerden anlaşılmaktadır.

Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar, üyelerin eğitim, tatil ve dinlenme amacıyla kurulan İktisadi İşletmenin faaliyetlerine devam edebilmesi ve hizmetlerini sürdürmesi için yönetim kurulu kararı ile
sağlanmış finansal destektir.
Gelir Tahakkukları, henüz tahsil edilmemiş olan aidat alacaklarını göstermektedir.
Verilen Depozito ve teminatlar, Elektirk , Su vb. abonelikler için ödenen depozitoların tutarı göstermektedir.
Borçları ve Özkaynakları:
HESAP İSMİ

BORÇ

Satıcılar Hesabı

2.942.870,79

3.134.375,01

-191.504,22

Banka Kredileri

132.688,92

132.688,92

0,00

0,00

8.511,64

-8.511,64

Alınan Depozito ve A.
Alınan Diğer Avanslar

ALACAK

YIL SONU BAKİYESİ

0,00

139.370,99

-139.370,99

Ödenecek Vergi ve Fonlar

1.785.413,76

2.010.307,53

-224.893,77

Ödenecek Sosyal güvenlik
Kesintileri

2.428.086,14

2.685.873,38

-257.787,24

Ödenecek Ücretler

3.667.360,66

4.099.047,95

-431.687,29

Fonlar

186.749,04

9.373.745,63

-9.186.996,59

K.Kartı Borçları

146.684,93

148.834,68

-2.149,75

0,00

1.164.447,59

-1.164.447,59

Kasa hesabı, 31 Ekim itibariyle kasa bulunan nakit mevcududur.

Üst Kuruluş Aidatları

Alınan Çekler hesabındaki 71.100,00 TL.’lik bakiye henüz vadesi gelmediğinden tahsil edilmemiş
olan vadeli çeklerdir.

Bilanço Devri

0,00

28.238.416,40

-28.238.416,40

Gelir Fazlası

0,00

8.353.591,94

-8.353.591,94
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Banka Kredileri bu yıl içinde tamamlandığından kredi ödemesi bitmiştir.
Satıcılar hesabı, sendikanın alım yaptığı firmalara olan borcunu göstermektedir.
Alınan diğer avanslar, icradan işçiler adına yapılan tahsilatı ve şube avansından alacaklı olan şubelerin bakiyelerini göstermektedir.
Alınan diğer depozito hesabı, sendikanın kiraya verilen mülklerden alınan depozito-teminatları
göstermektedir.
Ödenecek Vergi-fonlar, ödenecek SGK ve Ödenecek Ücretler hesapları; 2019 Ekim ayının Ödenecek SGK, Vergi ve fonlar ve ücretlerini göstermektedir.
Kredi kartı borçları ise sendika kredi kartının ödenecek borç bakiyesini göstermektedir.
Fonlar hesabının bakiyesi, grev fonundaki meblağın devreden bakiyesidir.
Üst kuruluş aidatları, sendikanın üyesi bulunduğu üst kuruluş DİSK’e olan aidat borcudur.
Gelir fazlası, 2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle oluşan gelir -gider fazlasını göstermektedir.
Geçmiş yıllardan devreden 28.238.416,40 TL.lik bilanço devir ve Bilanço denkliğini sağlayan hesaptır.
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