YOL‐İŞ YÖNETİCİLERİ BÖYLE DAVRANMAMALI
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Yıldırım Koç
Türkiye’de internet kullanımı işçiler arasında da hızla yaygınlaşıyor. Geçmişte sendikada görevi
olmayan bir üyenin kendi örgütündeki olumsuzlukları eleştirilebileceği, önerilerini kamuoyuna
yansıtabileceği kanallar son derece sınırlıydı.
Günümüzde internetin çeşitli araçları bu alanda büyük olanaklar sağlıyor.
Cengiz Topel Dikbaş bir işçi. Karayolları Gn.Md.’nün Antalya’daki 13. Bölge Müdürlüğü 132. Şube
Şefliği’nde 23 yıldır çalışıyor. Bir süre önce www.karayolcular.org sitesini kurdu. Özellikle taşeron
işçilerinin sorunları konusunda güzel yazılar yayımlıyor; işçilerin bilgilenmesi ve bilinçlenmesi için
özverili ve başarılı bir çaba gösteriyor.
Karayolları Gn.Md. işçilerinin sayısı azalırken, bu kurumun iş yaptırdığı müteahhit ve taşeronların
işçilerinin sayısı hızla artıyor.
Tüm işçi arkadaşlara www.karayolcular.org sitesini izlemelerini öneririm.
Cengiz T.Dikbaş’ın kendi başına yaptığı bu hizmet Yol‐İş’i rahatsız etti. Yol‐İş Gn.Bşk.Yrd. İsmet Tan
23 Temmuz günü Cengiz T.Dikbaş’ı aradı ve dikbaşlılık etmemesini söyledi. Ancak Cengiz T.Dikbaş bu
telefon konuşmasından sonra dikbaşlılığını yine gösterdi.
Cengiz T.Dikbaş’ın 24 Temmuz günü bana gönderdiği iletiyi aynen sunuyorum:
“Karayolcular.org sitesinde Karayolları taşeron işçileri ile ilgili yazılar yazmamdan memnun
kalmayan Yol‐İş Genel Başkan Yardımcısı İsmet Tan 23.07.2013 tarihinde 0532 5690951 numaralı
telefonumu saat 17.21’de aradı.Telefon tam açacağım sırada kapandı. Bunun üzerine ben
aradım.Telefonumdaki numaranın kime ait olduğunu bilmediğimden, arayan kişiye, beni aradınız,
telefona yetişemedim, deyince, ‘ben İsmet Tan, Yol‐İş genel başkan yardımcısı,’ diye kendini
tanıttı.Daha sonra bana hitaben,’ karayolcular.org’da bu yazıları nasıl yazarsın? Sen kim oluyorsun?
Yol‐İş’in temsilcisi misin!’ dedi.
“Ben de kendisine, Yol‐İş üyesi işçi olduğumu; 23 yıldır Karayollları’nda çalıştığımı; internet
sitesinde yazı yazmak için kimseden talimat almayacağımı söyledim.
“Daha önceden de beni uyarttığını, bundan sonra bana gereğini yapacağını söyledi. (Yol‐İş Antalya
Şube Başkanı Cemil Ünal beni bu olaydan 2 ay önce arayarak yazdığım yazılardan üst yönetimin
rahatsız olduğunu; mümkünse yazı yazmamamı rica etmişti. Ben de, ‘Cemil ağabey, sizi severim,
sayarım; ancak siteye yazı yazmama kimse engel olamaz; söyleyin sizi arayanlara, kimseye bağlı da
değilim,’ diye cevap vermiştim.)
“Ben de kendisine, ne yaparsınız? Tayin, sürgün ederiz, diyorsanız, bu beni yıldırmaz. İnternet
sitesinde yazdığım yazılar nedeni ile Erzurum Bölgesi Hınıs Şubesi Karayazı Bakımevi’ne Karayolları
Genel Müdürlüğü’nce sürgün edildiğimi, mahkeme kararı ile döndüğümü kendisine hatırlatınca, bu
defa başka şeylere muhatap kalacağımı ima eden bir konuşma yaptı.Telefonda hakaret ve tehdit etti.
Sokak kabadayılığından korkmadığımı ve kendisinin yapacağı herşeye hazır olduğu söyleyerek
telefonu
kapattım.
“Akşam saatlerinde Savcılık tarafından görevlendirilen Antalya Bahçelievler polis merkezine
giderek İsmet Tan’dan şikayetçi oldum. İlgili kişinin tarzından, hayatıma kast edebilecek ya da benim
vücut bütünlüğüme zarar verecek davranışlar içerine girebileceğini düşünüyorum.
“Saygılarımla”
Yol‐İş yöneticileri, üyelerine böyle davranmamalı.
Yol‐İş yöneticileri, üyelerine gösterdikleri sertliği, hükümete, müteahhitlere ve taşeronlara
gösterebilirse, Yol‐İş’in çöküntü sürecini tersine çevirebilirler.
Cengiz Topel Dikbaş’ı, soyadına yakışır tavrı nedeniyle kutluyorum.

