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Yıldırım Koç
8 Nisan’da Silivri’ye 1000’in üzerinde otobüs gitti. Özel araçlar ayrı.
Otobüsle gidenler otobüs parasını verdiler. O gün gerçekten mazereti olup da gelemeyenler,
başkaları için otobüs parası verdi.
Hiç kimse otobüs paralarının bir örgüt tarafından karşılanmasını talep etmedi; hiç kimse,
biryerlerden harcırah istemedi; yolda yiyeceklerinin bir örgüt tarafından sağlanmasını aklına
getirmedi. Tam tersine, evinde pişirdiği börek ve poğaçaları, hiç tanımadığı kişilere ikram etmek için
hazırlık yaptı.
2004 yılı Mart ayında Ankara’da bir miting vardı. Yol‐İş Sendikası üyeleri de bu mitinge katılacaktı.
Otobüsleri sendika tuttu. Katılımcıların yolculuk sırasındaki yemekleri sendika tarafından karşılandı.
Bununla kalsa iyi. Bazı kişiler, faturalar üzerinde tahrifat yaparak, Yol‐İş’i soydu.
Yol‐İş Samsun 2 No.lu Şubesi adına kesilen faturalar üzerinde yapılan kaba tahrifatla, Yol‐İş’ten 87
bin lira (eski parayla, 87 milyar TL) haksız para alındı. Bu tahrifatı kimin yaptığını, parayı kimin aldığını
bilmiyorum. Ancak bu faturaların fotokopilerini bana Yol‐İş Muhasebe Müdürü Mahmut Ballıktaş
verdi.
Sinop Ayancık’ta Mehmet Karadeniz‐Cihan Yılmaz Otobüs İşletmecisi 6 Mart 2004 tarihinde Yol‐İş
Samsun 2 No.lu Şubesi Başkanlığı’na bir fatura kesmiş. Fatura No.54404. Fatura’da, kdv dahil 1 milyar
250 milyon lira alındığı belirtilmiş.
Yol‐İş’in genel merkezinde ise aynı fatura karşılığında 11 milyar 250 milyon lira ödenmiş. Yol‐İş
Sendikasının muhasebesinde işlem gören faturada rakamın önüne bir “1” ilave edilmiş. Fatura
miktarının yazıyla belirtildiği yere de “On” eklenmiş. Böylece, otobüs işletmecisine 1 milyar 250
milyon lira ödenmiş, Yol‐İş’in kasasından 11 milyar 250 milyon lira çıkmış.
Bu şekilde tahrif edilmiş dört faturanın daha fotokopisi elimde.
Yol‐İş’e ilişkin iddiaları inceleyen Bilirkişi Kurulu, Yol‐İş Samsun 2 No.lu Şube adına kesilmiş
faturalar üzerinde yapılan tahrifatla sendikanın 87.000,‐ TL zarara uğratıldığı görüşünde: “Yukarıda
belirtilen oynamalarla şube harcamaları 87.000,‐ TL fazla gösterilmiştir. Sahtecilik yapılarak fazla
gösterilen bu miktar, bu şekilde şube yöneticilerinin uhdesinde kalmıştır. Çıplak gözle kolayca
görülebilen bu işlemin, dönemin mali sekreteri Ramazan Ağar ile muhasebe müdürü Mahmut
Ballıktaş’ın onayı ve katkısı olmadan gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı düşünülmektedir.” (s.54)
Yeminli mali müşavir A.Kemal Kasapoğlu, Yol‐İş Gn. Bşk.’na verdiği 3 Şubat 2009 tarihli raporda
“otobüs işletmecisi firmalardan alınan 10 adet faturanın rakamı ve yazılı tutarları üzerinde tahrifat
yapıldığı tespit edilmiştir” dedi.
Yol‐İş Genel Başkanı Ramazan Ağar! Genel Başkan Yardımcıları İsmet Tan ve Bekir Avcı! Genel
Sekreter Tevfik Özçelik! Genel Mali Sekreter Yusuf Doğan! Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mehmet
Yolasığmazoğlu! Genel Eğitim Sekreteri Ahmet Kılıç! Genel Mevzuat Sekreteri Recep Karakaşlı!
Aradan bunca yıl geçti. Bu fatura tahrifatıyla Yol‐İş’in soyulması konusunda ne yaptınız?
Cumhuriyet Savcılığına ihbarda bulundunuz mu? Bu tahrifatlı faturaları kimin onayladığını, kimin
ödediğini belirlediniz mi? 87 bin lirayı kimin aldığını tespit ettiniz mi?
Bu arada, 8 Nisan’da Silivri’de, 1 Mayıs’ta Tandoğan’da değildiniz. 19 Mayıs’ta da Sıhhıye’de
olmayacaksınız.
Suriye, bölücü anayasa girişimi, akiller, PKK’lıların TGB’li gençlere saldırıları ve yaklaşan grevler
konusunda sesiniz çıkmıyor.
Ve işçilerin sorunlarının arttığı bugün, hiç eylem yapmıyorsunuz.
Niçin?

