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Yıldırım Koç
Yol‐İş Sendikası 30 Nisan 2015 günü Ankara’da Arena Spor Salonu’nda Başbakan Ahmet
Davutoğlu’na büyük bir propaganda olanağı sağladı.
Türk‐İş, Yol‐İş, TÜHİS ve iki Bakan arasında 29 Nisan günü imzalanan ve henüz açıklanmayan
protokole göre, taşeron işçilerinin yasal hakkı olan beş yıllık alacaklarından ve aynı işi yapan işçilerle
aynı ücret cetveline intibaklarının yapılmasından vazgeçilmesi karşılığında, işçiler kadroya alınıyor.
Yol‐İş yöneticileri, AKP’ye açık destek verdi.
Halbuki Yol‐İş’in geçmişte AKP’ye tavrı farklıydı.

AKP’YE KARŞI OLANLAR AKP’Yİ DESTEKLİYOR
Yol‐İş yönetimi, 28 Mart 2004 yerel seçimleri öncesinde, o zaman sayıları yaklaşık 70 bin olan
üyelerinin herbirine gönderdiği mektupta AKP’yi eleştirmiş ve şöyle demişti: “28 Mart yerel
seçimlerinde AKP’ye verilecek her oy, ‘Siz ne yapıyorsanız iyi yapıyorsunuz, bu yasayı da çıkarırsanız
iyi olur, ben sizi destekliyorum’ anlamına gelir.”
2004 yılında AKP’ye karşı çıkan Yol‐İş, nasıl oldu da günümüzde AKP’ye açıkça destek veriyor?
Acaba Yol‐İş Genel Başkanı ve Türk‐İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ile Yol‐İş Genel Sekreteri
Tevfik Özçelik hakkında sürmekte olan ceza davasının bunda bir etkisi olmuş olabilir mi?
Halen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nda ilk sırada görüşülmeyi bekleyen dava sürecini hatırlatayım.

RAMAZAN AĞAR VE TEVFİK ÖZÇELİK YARGILANIYOR
Yol‐İş Sendikası yöneticilerinin uygulamaları konusunda Fahri Yıldırım’ın başkanlığındaki Yol‐İş
Denetleme Kurulu 2008 yılında çok önemli iki rapor hazırladı. Bu raporlar, Türkiye sendikacılık
tarihine onur sayfası olarak geçmiş belgelerdir.
Bu iki rapor Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na iletilmiş. Savcılık, konuyu bir bilirkişi kuruluna inceletti.
Bilirkişi Kurulu 19.11.2009 tarihinde 111 sayfalık bir rapor sundu. Raporun ekinde 18 klasörlük belge
yer alıyordu. Bilirkişi Kurulu’nun raporu çok ağır iddialar içeriyordu.
Cumhuriyet Savcılığı 14.3.2012 tarihinde Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.
Mahkeme, ilk raporu dikkate almayarak, Prof.Dr.İlhan Tomanbay, Doç.Dr.Faruk Güçlü ve
Y.Doç.Dr.Fevzi Engin’den oluşan yeni bir Bilirkişi Kurulu görevlendirdi. Bu kurul, 4.1.2013 tarihli 18
sayfalık raporunda sendika yöneticilerinin tüm eylemlerinin kanuna uygun olduğu sonucuna vardı.
Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi de 13.3.2013 tarihinde tüm sanıkları beraat ettirdi.
Ancak Cumhuriyet Savcısı ile Yol‐İş Denetleme Kurulu eski başkanı Fahri Yıldırım ve avukatı
Hüseyin Yalçın bu kararı temyiz etti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 30.5.2013 tarihinde Yargıtay 15. Ceza Dairesi’ne sunduğu
tebliğnamesinde beraat kararının bozulmasını talep etti.
Yargıtay 15. Ceza Dairesi de tarafların eline 5 Aralık 2013 günü ulaşan 30.10.2013 tarihli kararında,
Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nin beraat kararını oybirliğiyle esastan bozdu.
Yargıtay, iddianamede yer alan iddiaların, “konularında uzman hukukçu, sayıştay denetçisi ve
muhasebecinin de bulunduğu yeni bilirkişi kurulu” tarafından incelenmesini istiyor; ayrıca sahte
faturalar konusunun da ele alınmasını talep ediyordu.
Yerel mahkeme kararında direndi.
Konu Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 30.10.2014 gün
ve 2014/165833 sayılı tebliğnamesiyle Yargıtay 15. Ceza Dairesinin bozma gerekçelerinin yerinde
olduğu görüşünü Yargıtay Ceza Genel Kurulu Yüksek Başkanlığına iletti.
Dava şimdi bu safhada.
7 yıldır sürmekte olan soruşturma ve dava umarım bir an önce sonuçlanır ve adalet yerini bulur.

