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Sendikalarda yolsuzluk konusunu bu köşede birçok kez gündeme getirdim. İşçi sınıfına, ulusumuza
ve ülkemize yönelik böylesine büyük saldırıların yaşandığı bir dönemde, birçok sendikal örgütün
sessizliğini açıklamada bu yolsuzlukların son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Yolsuzluğu ve
diğer kişisel zaafları istihbarat örgütlerince belirlenen ve yeni teknolojilerin sağladığı olanaklarla
belgelenen sendikacılar, iktidarların oyuncağı haline sokulmaktadır.
Yolsuzluklar konusundaki belgelere ulaşmak çok zordur. Açıkçası, sendika yönetiminde bir
bölünme ve ciddi bir kapışma yaşanmadan, muhasebe birimlerinin gizli belgeleri yargıya ve
kamuoyuna sızmaz. Birçok sendikacı da, kendi arkadaşlarının yaptığı yolsuzlukları, “aman sendikaya
zarar gelmesin” gibi yanlış bir mantıkla gizleyerek, sendikacılık hareketine büyük zarar vermektedir.
Bu belgelere ulaşmanın diğer bir zorluğu, yargı sürecinin yavaşlığıdır. Örneğin, bir sendikanın
yolsuzluklara ilişkin denetleme kurulu raporlarına ulaşamazsınız. Yolsuzluklar yargıya taşınmışsa,
cumhuriyet savcısı veya yargıç konuyu bilirkişiye havale etmişse, bilirkişi de yolsuzlukları belgeleyen
kapsamlı bir rapor hazırlamışsa, dava açılmadan bu bilirkişi raporundan yararlanamazsınız. Dava
açılacak, bilirkişi raporu aleniyet kazanacak, ilişkileriniz varsa bu rapora ulaşabileceksiniz. Bu süreç
bazen yıllar alabiliyor. Bazen dosyaya da ulaşamıyorsunuz.
2012 Mayıs’ında Sendikada Yolsuzluk Yapmanın Elkitabı kitabım yayımlandı. Bu kitabımın
yayımlanması sonrasında Türk‐İş Gn.Bşk. Mustafa Kumlu, Yol‐İş Gn.Bş. ve Türk‐İş Gn. Eğitim Sek.
Ramazan Ağar, Yol‐İş Gn. Sek. Tevfik Özçelik, Yol‐İş’in eski Gn. Bşk. Yar. Nuhi Çelebi ve Yol‐İş
Muhasebe Md. Mahmut Ballıktaş, kitabımın toplatılması ve kendilerine tazminat ödemem için dava
açtılar. Kitap toplama talepleri reddedildi. İstedikleri toplam tazminat miktarı 70.000,‐ TL.
Bu kitabın yayımlanmasının ardından sendikalardaki yolsuzluk iddialarına ilişkin yeni belgelere
ulaşma olanağım oldu.
Bazı eski sendikacılar aradılar; bazı sendikalara ve sendikacılara ilişkin belgelerden söz ettiler.
Bazı eski sendikacılarla uzun uzun görüşme yapma, ellerindeki belgelerin fotokopilerini alma
olanağım oldu. Bu yiğit ve namuslu insanlara teşekkür ediyorum.
Tam 40 yıldır sendikalarla uğraşıyorum. Kolay kolay şaşıracağımı sanmazdım. Son aylarda yaptığım
görüşmelerde bana anlatılanları dinledikçe ve bana verilen belgeleri inceledikçe, ağzım hayretten açık
kaldı.
Bu belgelerin büyük bölümünü bugün yayımlayamıyorum; bazı yasal engeller var. Ancak bu
belgeler bir gün yayımlanacak ve bazı sendikacıların ve onların yöneticiliğini yaptığı sendikaların
bugünkü tavrının nedenleri kamuoyuna da yansıyacak. Bu yolsuzlukları yapanlar ve bu yolsuzluklara
karşı çıkmayan, zalimler ve zulüm karşısında genel kurulda seçilememe korkusuyla sessizliğini
koruyan dilsiz şeytanlar gelecekte lanetle anılacak.
Eski sendikacılara ve sendika uzmanlarına sesleniyorum.
Bazı sendikalar ve sendikacılarla ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin belgelerin fotokopilerini lütfen
bana gönderin. Açılan davalar var. Bu davaların bir bölümü sonuçlandı; bir bölümü sürüyor. Bu dava
dosyalarındaki iddianameler, bilirkişi raporları, diğer belgeler, sendikaların temizlenmesi ve yeniden
güven kazanması için de, Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi tarihi açısından da son derece
önemli. (Adresim: Yıldırım Koç, Aydınlık Gazetesi Ankara Bürosu)
Yolsuzluk yapanların yanına kalmasın.

