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Yıldırım Koç
Cumartesi günkü yazımın başlığı, “Yiğit Bir Tes‐İş Üyesi Aranıyor” idi.
Bulundu.
Bir ara insanlara güvenimi yitirme noktasındaydım. Ortada büyük bir kanundışılık var. İşçilerin
aidatlarına kanundışı bir biçimde el konuyor. Bu konuyu yazıyorsunuz, anlatıyorsunuz.
Bu uygulamadan zarar gören işçilerden ses gelmiyor.
Kendi parasına sahip çıkmaya korkuyor.
Bazı sendikacıların işverenle anlaşarak onları işten attırabileceğini düşünüyor.
Bu kanundışı uygulamayı bilmesine rağmen, yargı sürecini engellemeye çalışacak bazı
milletvekillerinin ve hatta mafyanın tehditlerinden çekiniyor.
Velhasıl, kendi parasına sahip çıkmaya cesaret edemiyor.
Kendi parasına sahip çıkamayan, diğer haklarına nasıl sahip çıkar; yeni haklar elde edebilmek için
nasıl mücadeleye girer?
Türk‐İş de susuyor.

HİZMET ÖDENEĞİ KANUNSUZLUĞUNA DAVA AÇILDI
Çok şükür, umutsuzluğa düşmemi engelleyecek yiğit bir insan çıktı.
Bu kişi, avukatı aracılığıyla, Ankara nöbetçi iş mahkemesine bir başvuruda bulundu.
Davacı vekili avukatın başvurusunda şu tespit yapılmaktadır:
“Davalı sendika tarafından profesyonel sendikacılar için yapılan hesaplama ve ödemeler,
açıklamaya çalıştığımız bu yasal düzenlemeye ve Yargıtay kararlarına aykırıdır. Öyle ki, bazı
profesyonel yöneticilere, brüt ücretlerine, kendilerine yapılan sosyal yardımlar, ikramiyeler ve diğer
ek ödemeler de eklenmek suretiyle hesaplanan ve ödenen hizmet ödenekleri beher yıl için
onbinlerce, toplamca yüzbinlerce TL’ye ulaşmaktadır. Bu şekilde iş kazalarında yaşamını yitiren işçiler
ve müvekkil gibi sendika üyesi olan işçilerin aidatları ile oluşturulan sendika bütçesinden yasadışı
harcamalar yapılmış, sendika önemli miktarda zarara uğratılmıştır. Bu hususların tespitini talep
ediyoruz.”
Avukatın dilekçesinin sonuç ve istem bölümü de şöyledir:
“Açıklanan sebeplerle; müvekkil ve diğer sendika üyesi işçilerin aidatları ile yapılan bu yasa dışı
ödemelerin tazmini istemiyle açılacak maddi ve manevi tazminat davasına esas olmak üzere davalı
sendikanın hesapları ve mali kayıtlar bilirkişi marifetiyle incelenerek, profesyonel yöneticilere
ödenmiş hizmet ödeneklerinin saptanmasını, kime ne kadar ödeme yapıldığının blirlenmesini (...)
saygılarımla arz ve talep ederim.”

DARISI DİĞER SENDİKALARIN BAŞINA
Bu işçi arkadaşı kutluyorum.
Bazı sendikacılar bu yiğit işçiyi arayacak, rüşvet teklif edecek.
Bazı kişiler araya adamlar sokup, bu gözüpek namuslu işçiyi davasından vazgeçirmeye çalışacak.
Hatta bazı milletvekilleri bile devreye girebilir, bu namuslu işçiyi ve avukatını tehdit edebilir.
Mafyayı devreye sokarlarsa bile şaşırmam.
Çünkü bu kanundışı uygulama öylesine önemli, öylesine büyük ki. Bu dava kazanılır, alınan
yüzbinlerce liralık hizmet ödeneklerinin kanundışı olduğu bir kere daha yerel mahkeme ve Yargıtay
kararlarıyla kanıtlanırsa, bu kararlar kamuoyuna yansıtılırsa, büyük bir haksızlık önlenmiş olacaktır.

Ayrıca, yüzbinlerce lirayı bulan bu kanundışı parayı alan sendikacılar, hükümetlerin elinde oyuncak
da olur. Hükümetler, bu kanundışı uygulamadan kazanç sağlayanları istediği gibi yönlendirir ve hatta
yönetir. Kanundışı iş yapan sendikacılar, burunlarına halka takılmış ayıya döner.
Açılan dava, tüm bu nedenlerle, Türkiye sendikacılık hareketinin çöküşünü tersine çevirebilecek
girişimlerden biri olacaktır.
Haksız ve kanundışı bir biçimde yüzbinlerce liraya el koyanlar, bu parayı geri ödediklerinde, diğer
sendikalara da örnek olacaktır.
Bu haksız kazanca tamah eden sendikacılar hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdır.

