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Yıldırım Koç
Bu ara sendikalarda olan “acayip şeyler” iyice ayyuka çıktı.
Hak‐İş’e bağlı Öziplik‐İş’te de acayip birşeylerin olduğuna ilişkin haberler geliyordu. Mevcut
yöneticiler hakkında suç duyurusu vardı. Hatta bilirkişi raporu ve iddianame de elime geçmişti. 27
Ocak günü de Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya gittim. Dinleyici sıralarında
oturdum. Mahkemeleri dinleyici sırasında veya şikayetçi olarak izlemek iyi oluyor. Sendikanın hukuk
müşaviri Av.Mustafa Avcı da dinleyiciler sırasındaydı. Şüphelileri başka avukatlar savundu.
İddianameye göre şüpheliler Öziplik‐İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, Genel Sekreter Rafi
Ay, Genel Mali Sekreter Engin Doğan, Genel Teşkilatlanma Sekreteri Kemal Sönmez ve 2009 yılında
sendika genel başkanlığından istifa ederek ayrılan Yusuf Engin.
Şikayetçi veya suç ihbarında bulunanlar ise Duran Güzelkaya, Ömer Yabaş, Cuma Eren ve Mehmet
Avşar.
Sendikanın yalnızca Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Niğde’de şubeleri var. Şikayetçi dört kişinin
Duran Güzelkaya Gaziantep şubesinin eski başkanı. Ö.Yabaş Malatya, C.Eren Kayseri ve M.Avşar da
Niğde şube başkanları. Diğer bir deyişle, dört şubenin üçünün mevcut, birinin eski başkanı, sendika
genel merkez yönetimi aleyhinde suç duyurusunda bulunmuş, dava açılması için başvurmuş. Böyle bir
duruma pek rastlanmaz.
Yusuf Engin uzun yıllar Öziplik‐İş Genel Başkanlığı ve Hak‐İş Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 14 Mayıs
2009 tarihinde niçin istifa ettiğini veya ettirildiğini bazı kişilere sorduğumda, ilginç bir yanıt almıştım.

İDDİANAMEDEKİ İDDİALAR
İddianamede üç iddia var. Ancak bunların en önemlisi, Yusuf Engin’e Öziplik‐İş’ten haksız ödeme
yapıldığı iddiasıdır.
İddianamede de yer alan bilirkişi iddialarına göre, Yusuf Engin 14 Mayıs 2009 günü genel başkanlık
görevinden istifa ediyor. 22 Mayıs 2009 günü ise Sendika yönetimi Vakıflar Bankası Ankara
Şubesi’nden Öziplik‐İş adına 100 bin lira ihtiyaç kredisi çekilmesi kararını alıyor. Bu para 2 Haziran
2009 günü Sendika’nın vadesiz mevduat hesabına aktarılıyor. 3 Haziran 2009 günü de bu para sendika
muhasebecisi tarafından çekiliyor ve iddiaya göre, hemen ardından Yusuf Engin’in aynı banka
şubesindeki hesabına yatırılıyor. Şikayetçiler, bu ödemenin hiçbir yasal dayanağının olmadığını ileri
sürüyorlar.
İddianamedeki ikinci iddia, Mustafa Altunkaya isimli bir kişiye usulsüz ödeme yapıldığı. Üçüncü
iddia da, sendika tüzüğü çiğnenerek, sendika aidatının bazı bölgelerde düşük alındığı.
Yargılama sırasında şüpheliler üç iddiayı da reddetti. Yusuf Engin, bankaya yatırdığı paranın kendi
tasarrufu olduğunu ileri sürdü. “Birikimimi bankaya götürürken uzun süre beraber çalıştığımız
muhasebeci Nihat İpekli ile karşılaştım. O Nihat’tan alınan bir para değildir, kendi param idi,” dedi.

SUÇLAMALAR
Şikayetçi Duran Güzelkaya, Ömer Yabaş, Cuma Eren ve Mehmet Avşar da iddialarını tekrarladılar.
Mehmet Avşar şunları söyledi: “Sendika tüzüğünün 40. maddesinin açık hükmüne rağmen işçi
aidatları Çorlu ve Adapazarı’nda ayrı, Malatya, Kayseri ve Niğde’de ayrı uygulanarak görev kötüye
kullanılmıştır. Mustafa Altunkaya 11 ay çalışmış gibi ödeme yapılması da açıkça usulsüzlüktür. 100 bin
lira para çekilmesi ve harcanması ile ilgili muhasip tespitleri dosyada mevcuttur, açıkça görev kötüye
kullanılmıştır.”
Yusuf Engin’in istifasının nedenleri açıklık kazanırsa, iddianamedeki iddiaların belki de en önemlisi
olan 100 bin lira ödeme konusu da açıklık kazanabilir.
Ancak Öziplik‐İş’te acayip birşeyler oluyor.

