TES‐İŞ’E İLİŞKİN İDDİALAR YANIT BEKLİYOR
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Yıldırım Koç
Türkiye’de işçilerin büyük çoğunluğunun sendikaya üye olmamasının önemli nedenlerinden biri, bazı
sendikalardaki yolsuzluklar ve genel olarak yolsuzluk iddialarıdır. Sendikacılığı güçlendirmek isteyenlerin
öncelikli görevi, bazı sendikalara ilişkin yolsuzluk iddialarının üzerine cesur bir biçimde gitmek, iddiaların
doğru çıkması durumunda suçluları acımasızca cezalandırmaktır.
1 Ekim 2016 tarihli Yeni Akit’te “Tes‐İş’te Enerji Oteli Yolsuzluğu” başlıklı uzun bir haber yayımlandı.
12 Ekim 2016 tarihli Sabah’ta ise “Tes‐İş’te Milyonluk Yolsuzluklar” başlığıyla yarım sayfalık bir haber
çıktı.
Özellikle Sabah’ın haberinde Tes‐İş Sendikası yöneticileri ciddi iddialarla suçlanıyor.
Tes‐İş, bu iddialara internet sitesinde yayınlanan bir yazıyla yanıt verdi. Ayrıca, Sabah Gazetesi’ne bir
tekzip yazısı gönderdi. Bu haberleri sitesinde yayınlayan Hak‐İş’e bağlı Enerji‐İş Sendikası hakkında suç
duyurusunda bulundu.
İki gazetedeki haberlere internet üzerinden erişmek olanaklı.
İki haberin kaynağı da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan yeni bir şikayet başvurusu.
İDDİALAR
Tes‐İş’e ilişkin iddialar 2008 yılında gündeme geldi. Tes‐İş Trabzon Şube Başkanı Cengizhan Gündoğdu
ve Kütahya Şube Başkanı Eşref Erden, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir başvuruda bulundu. “Suç
işlemek, yakınlarına ve kendilerine menfaat sağlamak amacı ile teşekkül oluşturarak Tes‐İş Sendikasını
zarara uğratmak” iddiasıyla yapılan başvuruda, Genel Başkan Mustafa Kumlu ve Genel Sekreter Mustafa
Şahin’le birlikte diğer bazı kişiler suçlanıyordu.
Ayrıca Tes‐İş Denetim Kurulu üyeleri Hacı Mevlüt Ünal ve Mehmet Solak tarafından hazırlanan bir
raporda da iddialar yinelendi.
Bu konuyu incelemekle görevlendirilen bilirkişi heyetinin 30.4.2010 tarihli raporunda suç teşkil edecek
bir durumun olmadığı belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da 22.9.2011 gün ve 2011/1687 sayılı
kararıyla, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
Şikayetçilerden Cengizhan Gündoğdu, bu karara 20.10.2011 ve 23.11.2011 günleri Sincan Ağır Ceza
Mahkemesi Başkanlığı’na yaptığı başvuruyla itiraz etti. Ancak daha sonra bu başvurusunu geri aldı. Böylece
konu kapanmış oldu.
YENİ BAŞVURU
Geçtiğimiz günlerde Yeni Akit ve Sabah’ta yer alan haberlerin kaynağı, bu konuda yapılan yeni bir
şikayet başvurusu.
Tes‐İş, bu haberleri tekzip ediyor.
İddialar arasında Akay Hastanesi’nin satın alınması ve satılması da var.
Akay Hastanesi, Özel Damla Sağlık Hizmetleri A.Ş.’ye ait. Tes‐İş, bu şirketin önce 26 Aralık 2006
tarihinde yüzde 48’ini, sonra da tümünü satın aldı. Şirketin 28 Aralık 2007 günlü genel kurulunda alınan
karara göre, şirketin yönetim kurulu başkanına aylık net 15 bin TL, yönetim kurulu üyelerine aylık net
3.500 TL ödeniyordu.
Bu hastane konusunda Tes‐İş içinde önemli tartışmalar yaşandı. Hastanenin gerçek değeri ile Tes‐İş’e
maliyeti arasında önemli fark olduğu ileri sürüldü. Hastane konusunda hazırlanan bir rapor Başkanlar
Kurulu’nda görüşüldü. Bu konuda Savcılığa yeni bir şikayet başvurusunda da bulunuldu. Tam bu arada,
Akay Hastanesi, 1 Ağustos 2016 tarihinde Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş.’ye satıldı.
Bu süreçte Mustafa Şahin Genel Sekreter ve Genel Başkandı. Şimdi genel mali sekreter olan Sedat
Çokol da 2008‐2010 döneminde denetim kurulu üyesiydi.
Sendikalardaki yolsuzluklar veya yolsuzluk iddiaları sendikacılığa büyük darbe indiriyor.
Mustafa Şahin ve Sedat Çokol’un iddiaları ayrıntılı biçimde yanıtlaması, konuya açıklık getirecektir.

