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Tarım-İş’e 23 Ağustos 2016 günü yapılan silahlı saldırı sonrasında Tarım-İş’in internet sitesinde yapılan 

açıklamada, bazı kişilere yıllardır çalışmadan para ödendiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 
“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 ...” 

Tarım-İş, bu açıklamasıyla, yöneticilerin kendilerine emanet edilen parayı çalışmayan kişilere dağıttığını 
itiraf etti. Sendika yöneticileri çalışmayan bazı kişilere yıllarca para ödemiş. Niçin? 

Sendikaların denetleme kurulları vardır. Tarım-İş Denetleme Kurulu’nun görevi, sendikanın internet 
sitesinde yer alan bu itirafın üzerine giderek konuyu incelemek ve üyelerin ve sendikanın çıkarlarını 
korumaktır. 

 
TARIM-İŞ GEÇMİŞTE SINAV VERDİ 
 
Tarım-İş’in geçmişinde denetleme kurulunun örnek bir davranışı var. 
1978 yılında Tarım-İş genel başkanı Binali Yağışan ve mali sekreteri M.Yaşar Nakışçı, üye aidatlarının 

kendi şahsi hesaplarına aktarılmasını sağlayarak zimmetlerine para geçirmekle suçlandı. 
Tarım-İş’in diğer yöneticileri bu olayı tespit etti ve kararlı bir biçimde üzerine gitti. 
Yaşananları Tarım-İş’in 1979 yılında toplanan 8. Genel Kurulu’na sunulan çalışma raporundan izleyelim 

(Dil hataları korunmuştur): 
 
ZİMMET SUÇU 
 
“Kurulduğundan bugüne kadar Sendikamızın geçirdiği en büyük badire, sabık Genel Başkan Binali 

Yağışan ile sabık Mali Sekreter M.Yaşar Nakışçı’nın sendikamız paralarını zimmetlerine geçirmeleri ve 
sendikamızın itibarını kamuoyu önünde zedelemişlerdir. 

“Genel başkanlık ve mali sekreterlik görevlerini yürütmekte iken işlemlerinde büyük yolsuzluklar yapan 
Binali Yağışan ve M.Yaşar Nakışçı, Genel İcra Kurulumuzun olayı tesbit etmesi ve gerekli delilleri toplaması 
nedeniyle Genel Denetleme Kurulu’nu göreve çağırması üzerine sendika hesaplarını tüm detayları 
inceleyen Genel Denetleme Kurulunun 18.8.1978 tarihli raporları ile suçlu görülmüşlerdir. Genel 
Denetleme Kurulu adı geçenlerin, tüzüğümüzün 8, 19, 27. maddelerine göre, işlemlerinde yolsuzluk 
yaptıklarını, büyük meblağlara varan sendika parasını zimmetlerine geçirdiklerini, bu nedenlerle Yönetim 
Kurulunun olağanüstü toplanarak suçluların işten el çektirilmelerine ve kesin ihraç talebiyle Genel Onur 
Kuruluna havale edilmelerine karar verilmesini oybirliği ile karara bağlamışlardır. 

“Genel İcra Kurulumuz, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya davet etmiş ve 28.8.1978 tarihinde 
toplanan kurul, iki gün süre ile Denetleme Kurulu raporunu müzakere ettikten sonra, Binali Yağışan ile 
M.Yaşar Nakışçı’nın işlemlerinde yolsuzluk yaptıklarını ve sendika parasını zimmetlerine geçirdiklerini 
tesbit ederek, bunların görevlerinden el çektirilmelerine karar vermiştir. 

 
SAVCILIĞA VERİLDİLER 
 
“Genel Onur Kurulu, Denetleme Kurulunun ve Yönetim Kurulunun rapor ve kararlarını incelemiş, ilgili 

gördükleri kimselerin ifadelerine başvurmuş ve sonuç itibariyle, Binali Yağışan ile M.Yaşar Nakışçı’nın 
yolsuzluk suçu işlemiş olduklarını, sendikanın parasını zimmetlerine geçirdiklerini sabit görerek, hem 
üyelikten, hem de İcra Kurulu görevlerinden kesin ve sürekli olarak ihraç edilmelerine 11.9.1978 tarihinde 
oybirliği ile karar vermişlerdir. Genel Onur Kurulu, ihraç kararının yanı sıra, adı geçen sanıkların 
C.Savcılığına ihbar edilmelerini ve haklarında ceza davası açılması için başvurulmasını Genel İcra 
Kurulumuza görev olarak tevdi etmiştir.” 


