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Yıldırım Koç
Namık Kemal, “vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, yok mudur kurtaracak bahtı kara
maderini” demişti.
Ben de, sendikalardaki büyük bir kanundışı uygulamaya karşı soruyorum: “Yok mudur bu kanundışı
uygulamalara karşı tavır koyacak yiğit bir işçi?”
Yiğit, cesur, yürekli, babayiğit, gözüpek, cesaretli, namuslu, açığı olmayan, milletvekillerinin
tehditlerine pabuç bırakmayacak, bazı sendikacıların rüşvet tekliflerine direnebilecek, delikanlı bir
Tes‐İş üyesi arıyorum.
Kanunlar izin verseydi, bir işçi aramazdım; ben dava açardım. Ancak yapılan kanundışı
uygulamalara karşı dava açabilmek için “husumete ehil” olmam, bu kanundışı uygulamadan doğrudan
zarar görmem gerekiyor. Ben de Tes‐İş üyesi değilim.

KANUNDIŞI ÖDEMELER YARGIYA TAŞINMALI
25 Temmuz 2015 günü Aydınlık’ta yayınlanan “Lütfen Hakkımda Dava Açın”başlıklı yazımda şunları
ileri sürdüm:
“Ey Tes‐İş’in eski genel başkanı Mustafa Kumlu!
“Sana sesleniyorum. Seni suçluyorum.
“Öğrenebildiğim kadarıyla 13‐14 Aralık 2014 tarihindeki genel kuruldan sonra 467 bin lira hizmet
ödeneği almışsın. Belki üç aşağıdır, belki beş yukarı.
“Bu para kanundışı.
“Bana diyeceksin ki, ‘tüzüğümüz ve genel kurul kararlarımız böyle; ben onlara uygun bir para
aldım.’
“Ben de sana diyeceğim ki, ‘4857 sayılı İş Kanununun 112. maddesine ve bu konudaki Yargıtay
kararlarına göre, alacağın hizmet ödeneği kıdem tazminatı tavanını, yani her yıl için yaklaşık 3500
lirayı geçemez. Tüzüğün de, genel kurul kararın da, İş Kanununu ve Yargıtay kararlarını değiştiremez.
Aldığın para kanundışı.’
“Hadi gel hesaplaşalım. Bu yazdıklarım nedeniyle hakkımda dava aç. Bakalım aldığın hizmet
ödeneği kanuna uygun muymuş, değil miymiş!”
Kumlu hakkımda dava açamadı.
6 Ekim’de “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na Açık Mektup” başlıklı bir yazı yazarak, hizmet
ödenekleri konusundaki kanundışı uygulamayı şikayet ettim.
Oradan da ses çıkmadı.
Tek umudum, bir Tes‐İş üyesinin dava açması.

TES‐İŞ’TEN 15 MİLYON LİRALIK HİZMET ÖDENEĞİ
Ben kuşları severim; onlar da beni sever.
Geçen gün kuşlarımdan biri aradı. Tes‐İş’te 13‐14 Aralık 2014 genel kurulundan sonra sendikanın
profesyonel yöneticilerine ödenen hizmet ödeneklerine ilişkin bazı rakamları telefonda okudu.
“El insaf” dedirken rakamlar.
Eğer bir işçi olarak bu kanundışı ödemeleri sindirebiliyorsanız, size kıdem tazminatı fonunu da,
esnekliği de, belirli süreli iş sözleşmesini de, özel istihdam bürolarının işçi kiralayabilmesini de
yedirirler; siz de hem yer, hem de sindirirsiniz.
Kanuna göre dört yıllık çalışma karşılığında bir sendikacının alabileceği toplam hizmet ödeneği,
yalnız ve yalnız 14 bin liradır. Bunun ötesi kanundışı ödemedir.

2014 yılı sonunda Tes‐İş’in profesyonel kadrolarına 15 milyon lira hizmet ödeneği ödenmiş. Eski
parayla, 15.000.000.000.000 TL. Bugünkü asgari ücretin 15 bin katı.
Mustafa Kumlu 467 bin lira almış. 452 bin lirası kanundışı.
Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri, Tahsin Zengin, Mustafa Şahin, Sedat Çokol, Mehmet Solak,
İsmail Bingöl ve Feridun Yükselir’in her birine de 360 bin lira ödenmiş. 345 bin lirası kanundışı.
Biraz eskice şube başkanlarının herbiri 300 bin lira almış; yenileri 250 biner lira. Kanundışı ödeme
285 bin ve 235 biner lira.
Türk Ceza Kanununun 278. maddesine göre, “İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara
bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”
Ayrıca, zulüm ve haksızlık karşısında sessiz kalan, dilsiz şeytandır.
Bilip de susan, suç ortağı olur.
Dava açacak yiğit bir Tes‐İş üyesi arıyorum.

