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Türkiye’de sendikacılık hareketini anlayabilmek için mutlaka ele alınması gereken bir konu,
sendikalardaki yolsuzluklardır.
Bazı sendikacılar, kendilerine emanet edilen işçi parasına ihanet ederler; bu parayı çalarlar.
Sendikacıların büyük çoğunluğu bu işe karışmaz; ancak bu soygunların üzerine de gitmez. Bugün
sendikalara güven duyulmamasının en önemli nedeni, bazı sendikacıların bu ahlakdışı davranışlarıdır.
Bu ahlakdışı davranışları bilip de bunların üzerine gitmeyenler de suçludur. “Kol kırılır yen içinde kalır”
gibi bir anlayışla bazı sendikacıların hırsızlık ve yolsuzluklarını çeşitli hesaplarla örtenler de sendikacılık
hareketine büyük zarar vermektedir.
Bugün Türk‐İş’in Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, 2004 yılında Yol‐İş Sendikası’nın genel mali
sekreteri idi. Sendikanın muhasebe müdürü de Mahmut Ballıktaş’tı. Ramazan Ağar bugün Yol‐İş’in
genel başkanı. Mahmut Ballıktaş da muhasebe müdürlüğünü sürdürüyor.
Aşağıdaki fatura, Sinop Ayancık’taki Mehmet Karadeniz‐Cihan Yılmaz Otobüs İşletmesi’nin Yol‐İş
Sendikası Samsun 2 No.lu Şubesi adına kestiği otobüs faturasının işletmede kalan kopyasıdır. Bu
faturaya göre, Yol‐İş Sendikası Samsun 2 No.lu Şubesi’ne kiralanan otobüs karşılığında eski parayla 1
milyar 250 milyon lira, yeni parayla 1250 lira alınmıştır.

Aşağıda ise Yol‐İş’in muhasebesinin kayıtlarındaki fatura nüshası görülmektedir. Fatura numarası
ve yazılara dikkat edilirse, aynı faturanın ikinci nüshası olduğu açıktır.
Ancak fatura üzerinde tahrifat yapılmıştır.
Yol‐İş Sendikası kasasından bu fatura karşılığında çıkan para, 1 milyar 250 milyon lira veya 1250
lira değil, 11 milyar 250 milyon lira veya 11.250 liradır.
Fatura üzerinde tahrifat yapan bir kişi, otobüs işletmesinin kasasına 1.250 lira girmişken, Yol‐İş
Genel Merkezi’nden 11.250 lira almıştır.
İkinci faturaya dikkatle bakıldığında, rakam ve yazılı miktardaki tahrifat açıkça görülebilir.

Yol‐İş’teki uygulamalara ilişkin bilirkişi heyeti raporuna göre, yalnızca Yol‐İş Samsun 2 No.lu
Şubesi’nden yapılan ödemelere ilişkin faturalarda tespit edilebilen hırsızlık 87.000 liradır. Aşağıda
bilirkişi heyetinin raporunun ilgili bölümü sunulmaktadır.

Bu tahrifatı kim yaptı; bu 87 bin lirayı kim aldı; Yol‐İş’i kim soydu; bunları bilmiyoruz. Ancak bu
tarihte Yol‐İş’in genel mali sekreteri Ramazan Ağar, muhasebe müdürü de Mahmut Ballıktaş idi. Bu
sorulara onların yanıt vermesi gerekir.

