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Tarım-İş 23 Ağustos günü bir silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında Tarım-İş tarafından şu açıklama 

yapıldı: “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!!!” 

Saldırıda yaralanan genel sekreter Receb Kocapiçak 2015 yılına kadar Tarım-İş denetleme kurumu 
başkanıydı. Yaralanan genel mali sekreter İbrahim Özkeskin de Tarım-İş denetleme kurulunun üç 
üyesinden biriydi.  

Tarım-İş Denetleme Kurulu’nun 2.12.2014 tarihli raporunda 1.1.2011-31.10.2014 tarihleri arasında 
yapılan işlemlerde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadığı belirtilmektedir. 

 
YARALANANLAR AKLAMIŞLAR 
 
Receb Kocapiçak ve İbrahim Özkeskin imzalı denetleme kurulu raporu şöyledir: 
“Yapılan incelemeler sonucunda: Defter kayıtları ile fiş ve fiş eklerinde gerekli mutabakatın olduğu, 

kayıtların yasa tüzük ve muhasebe usulüne uygun olarak tutulduğu tesbit edilmiştir. (...) Dönem çalışmaları 
içinde bütçeye uygun aktarmalar yapılarak fasıllar tahsisleri ihtiyaca uygun kullanılmış, giderler bütçenin 
sınırları içerisinde yapılmıştır.(...) 1.1.2011 tarihinden 31.10.2014 tarihine kadar yapılan işlemlerde 
herhangi bir usulsüzlüğe raslanmamıştır.” 

Receb Kocapiçak ve İbrahim Özkeskin’in 18.6.2014 tarihindeki raporlarına göre de sendikada her şey 
kanun ve kararlara uygundur. 

Tarım-İş’in bir sonraki denetleme kurulu Sezaittin Aka, Adil Aşar ve Yaşar Çelebi’den oluşmaktadır. Bu 
kurulun 26.5.2015 ve 11.7.2016 tarihlerinde yaptıkları denetimler sonrasında hazırladıkları raporlarda da 
sendikada her türlü işlemin yasalara ve genel kurul kararlarına uygun olduğu belirtilmektedir.  

Tarım-İş’in resmi açıklamasına göre, sendikada yıllardır hiçbir iş yapmadan para alan birileri var. 
Bunlardan birinin de Hasan Ergün olduğu belirtiliyor. Açıklamadan, bu durumda olan başkalarının da 
bulunduğunu anlıyoruz. 

Peki, eğer Tarım-İş’in kendi açıklamasında bu tür usulsüzlükler itiraf ediliyorsa, yaralanan Receb 
Kocapiçak ve İbrahim Özkeskin’in imzaladığı denetleme kurulu raporları ne olacak? 

Eğer böylesine büyük usulsüzlükler denetleme kurulu raporlarına geçirilmiyorsa, başka usulsüzlükler de 
var mı? 

 
SENDİKALARDA USULSÜZLÜK NASIL ÖNLENİR? 
 
Birçok sendikada usulsüzlük ve daha da kötüsü yolsuzluk ve hırsızlık var.  
Kanundışı biçimde ödenen hizmet ödeneklerini birkaç kez yazdım. Tarım-İş’te de bu kanundışı ödeme 

var.  
Sendikaları mali müşavirlerin denetimine açmak usulsüzlükleri önlüyor mu? 
Önlüyor olsa, Tarım-İş’i denetleyen ve işlemlerin kanunlara ve genel kurul kararlarına uygun olduğunu 

belirten mali müşavirler, sendikanın kendi açıklamasındaki sülükleri tespit ederdi. Edemediler. Sendikanın 
parası yıllarca haraç olarak birilerine ödendi.  

Eskiden olduğu gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın denetlemesi de çözüm 
değil. Bu uygulamanın olduğu yıllarda bu yetki sendikalara baskı olarak kullanıldı.  

Bazı usulsüzlüklerin önlenmesi için ilgilerin yaralanması mı gerekiyor? 
Galiba çözüm, üyenin kendi parasına sahip çıkmasından geçiyor.  


