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Yıldırım Koç
Ulusal Kanal’da bu gece saat 18.00’de Sınıf Gözüyle programında Yol‐İş Sendikası hakkında açılan
davayı konuşacağız. Konuğum, bu süreci başlatan kişi, Yol‐İş’in eski denetleme kurulu başkanı Fahri
Yıldırım.
Yol‐İş’e ilişkin çok büyük iddialar var.
İddiaların bir bölümüne ilişkin iddianame, 14 Mart 2012 günü tamamlandı. Mahkeme iddianameyi
kabul etti. Sanıklara yapılan tebligata göre, ilk duruşma 25 Nisan 2012 günü.
Geçtiğimiz günlerde Ulusal Demokratik İşçi Hareketi (UDİH) girişimi başladı. Ben de bu hareketi
destekliyorum; güçlenmesi ve gelişmesi için gücümün yettiğince çaba gösteriyorum.
Ulusal Demokratik İşçi Hareketi’nin (UDİH) temel ilkelerinden biri “temiz sendikacılık”tır. Bu
konuda UDİH bildirisinde şöyle deniyor: “UDİH, ‘temiz sendikacılık’ ilkesini titizlikle savunur. Sendikal
alandaki çürüme, her türlü yolsuzluk ve usulsüzlüğün kanser gibi yayılması, sendikalarımızı
güçsüzleştirmekte, iktidarın şantajına açık hale getirmektedir. Mali saydamlık, sendikal demokrasi ve
sendikalarda üye denetiminin güçlendirilmesi, temiz sendikacılığın güvencesidir.”
Temiz sendikacılığa giden yolda Yol‐İş davası bir başlangıç oluşturacak.
Cumhuriyet Savcılığının iddianamesinde yer alan iddialar, sendikacılığa büyük zarar veren
uygulamalardır. Ben de geçmiş aylarda bu konularda belgeler yayımladım. Sükut ikrardan geldi. Yol‐
İş’ten tek bir yalanlama gelmedi. Cumhuriyet Savcılığının iddianamesi de bu belgeleri doğruladı. Bu
belgeler, Yol‐İş’te büyük yolsuzluklar olduğunu gösteriyor.
Fahri Yıldırım, 27 Mart 2012 günü akşamı Sınıf Gözüyle programının hem onur konuğu olacak, hem
de açıklamalarıyla bizlere ışık tutacak kişisi.
Yol‐İş Denetleme Kurulu başkanı Fahri Yıldırım ve üyesi Hüseyin Balaban imzalı iki denetleme
kurulu raporu 17.7. 2008 ve 1.9.2008 günleri Yol‐İş yönetimine sunuldu.
Bu iki rapor, Türkiye sendikacılık hareketi tarihinin iki onur belgesidir.
Yol‐İş’te olağanüstü genel kurullar yaşandı. Fahri Yıldırım seçilemedi; işyerinde işçi olarak çalışıyor.
Hüseyin Balaban şu anda Trabzon 2 no.lu şube başkanı.
Yeni denetleme kurulu, 3.2. 2009 ve 1.4.2009 tarihli raporlarında yolsuzluk iddialarını reddetti;
herşeyin usulüne uygun olduğunu ileri sürdü. Denetleme Kurulu başkanı Ahmet Bayıkhan, raportörü
Zeki Ekici, üyesi de İsmail Kepez’di.
Ancak Ankara Cumhuriyet Savcılığı konuyu bir bilirkişi kuruluna inceletti. Bir emekli Sayıştay
uzman denetçisi, bir emekli Sayıştay denetçisi ve bir emekli Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
başmüfettişinden oluşan bilirkişi kurulu, aylar süren çalışmalar sonucunda, 19 Kasım 2009 günü 111
sayfalık bir raporu Ankara Cumhuriyet Savcılığına sundu. Raporun 18 klasör de eki vardı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Ayrıca, faturaları da
Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu’na intikal ettirdi.
Bu akşam Fahri Yıldırım konuğum.
“Yol‐İş’te yolsuzluk yoktur,” diye iki rapora imza atan Ahmet Bayıkhan’ı, Zeki Ekici’yi ve İsmail
Kepez’i programa davet ediyorum.
Yol‐İş yönetiminde yıllardır yer alıp, bütün bu yolsuzluk iddiaları karşısında susan ve görevleri olan
gerekli soruşturmayı yapmayan Yol‐İş yöneticileri İsmet Tan, Bekir Avcı, Yusuf Doğan, Mehmet
Yolasığmazoğlu, Ahmet Kılıç ve Recep Karakaşlı’yı programa davet ediyorum.
Haklarında 56 yıla kadar varan hapis cezaları istenen sanıklar Ramazan Ağar, Mahmut Ballıktaş,
Fikret Barın, Tevfik Özçelik, Nuhi Çelebi, Kenan Özsüer, Fahrettin İnan, Şinasi Tuysuz ve Hüseyin
Baykal’ı programa davet ediyorum.

