TARIM-İŞ’E SİLAHLI SALDIRI
Aydınlık Gazetesi, 30 Ağustos 2016
Yıldırım Koç
23 Ağustos 2016 günü Ankara’da silahlı bir kişi Tarım-İş Sendikası’nın genel merkezine girerek üç kişiyi
yaraladı.
Tarım-İş Sendikası’nın internet sitesinde aynı gün aşağıdaki açıklama yer aldı (aynen aktarıyorum):
“Sendikamız Genel Merkezi’ne hain saldırı!!!
“Yıllarca yatarak Sendikamız menfaatlerini hiçe sayarak, bedavadan maaş alıp sülük gibi geçinen
asalak zihniyetler yine sahneye çıktı ve bugün hain emellerine ulaştılar. Çalışmadan yatarak aldıkları bu
maaşın kesilmesiyle Hasan Ergün’ün oğlu Ali Ergün’ü azmettirmesi sonucu sendikamıza düzenlediği hain
saldırıda Genel Sekreterimiz Receb Kocapiçak, Genel Mali Sekreterimiz İbrahim Özkeskin ve sendikamız
personeli Kürşat Yaşar’ı yaralamıştır. Bu hain ve alçak saldırı bizi asla yıldıramayacak aksine bu tür
asalakları temizlemek için daha da hırslandıracaktır. Kamuoyuna duyurulur!!!”
Aynen böyle yazmışlar.
Önce saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara geçmiş olsun diyor, sağlık diliyorum.
Hasan Ergün’ü tanırım. Tarım-İş Sendikası Ceylanpınar Şubesi eski başkanıdır. Oğlu Ali Ergün’ün hangi
gerekçelerle nasıl bir suç işlediği yargı sürecinde ortaya çıkacaktır.
BU NASIL BİR AÇIKLAMA
Tarım-İş’e yapılan saldırıyı önce gazetelerin internet sayfalarında okudum. Daha sonra da önüme
Tarım-İş’in internet sitesine eklenen yukarıdaki haber çıktı.
Herkes kendi anadiline hayrandır. Ben de öyleyim. Aklıma hemen “Şecaat arz ederken merdi kıpti
sirkatin söyler” sözü geldi. “Çingenenin merdi yiğitliğini anlatırken hırsızlığını söyler” anlamına geliyor.
Tarım-İş’in genel başkanı İlhami Polat yıllardır Tarım-İş yöneticisi. Eskiden genel mali sekreterdi. Son
genel kurulda genel başkanlığa getirildi.
Tarım-İş adına yapılan açıklamada söylenenlere dikkatle bakın.
“Yıllarca yatarak Sendikamız menfaatlerini hiçe sayarak, bedavadan maaş alıp sülük gibi geçinen asalak
zihniyetler yine sahneye çıktı.” “Çalışmadan yatarak aldıkları bu maaşın kesilmesiyle...”
Hasan Ergün yıllar önce şube başkanlığını kaybetti. Zaten Tarım-İş Sendikası da, Ceylanpınar Tarım
İşletmesi’nin bağlı bulunduğu TİGEM’de yetkiyi yitirdi. Ancak yıllardır Hasan Ergün’e maaş veriliyordu.
Tarım-İş’in kendi ifadesiyle, “yıllarca yatarak bedavadan maaş alıp sülük gibi geçinen asalak zihniyet”
ne zaman uygulandı.
Tarım-İş’in şimdiki genel başkanı İlhami Polat 2007 yılından beri sendikanın genel merkez yöneticisi.
2007-2011 döneminde Tarım-İş Genel Teşkilatlanma Sekreteri idi.
2011-2015 döneminde Tarım-İş Genel Mali Sekreterliği yaptı. Diğer bir deyişle, Hasan Ergün’ün
“yıllarca yatarak bedavadan maaş alıp sülük gibi geçindiği” yıllarda bu işin sorumlusu, Genel Mali Sekreter
İlhami Polat; şimdiki genel başkan.
TARIM-İŞ’İN KAYNAKLARI NEREYE GİDİYOR
Ömrüm sendikalarda geçti. Böyle kendi ayağına kurşun sıkanlara pek fazla rastlamadım. Sendikacı
kurnazdır; yoksa yaşatmazlar. Hasan Ergün’e yıllardır çalışmadan maaş veren sanki başka birileri de, bunlar
arslanlar gibi sülük mücadelesi yapıyorlar.
Böyle amatörce açıklamaları Tarım-İş’in yöneticilerine hiç yakıştıramadım.
Tarım-İş yöneticilerinin yeteneklerine ilişkin bazı başka bilgiler vereyim.
Tarım-İş’te bir kişinin bir günlük yurtdışı harcırahı 710 Dolar.
Tarım-İş genel merkez yöneticilerinin bir aylık ücret ve ikramiye gelirinin de net 30 bin liranın üstünde
olduğu iddiası var. Doğru mu bilmiyorum.
Ayrıca kanundışı biçimde aldıkları hizmet ödeneğinin de 300 bin liranın üstünde olduğu ileri sürülüyor.
Umarım bu rakamlar açıklanır.
Böyle başarılara imza atanlara bu kadar amatörce açıklamalar yakışmıyor.

