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Mal varlığı en çok tartışılan sendikacılardan biri, 1977‐1982 döneminde Yol‐İş Federasyonu genel
mali sekreteri, 1982‐2002 döneminde Yol‐İş Sendikası Genel Başkanı ve 1992‐2002 döneminde de
Türk‐İş Genel Başkanı olan Bayram Meral’di.
Gazeteler eski tarihlerden beri Bayram Meral’in malvarlığına ilişkin haberler yayımladılar. Ancak
bu konuda en kapsamlı bilgi, 3 Aralık 2008 tarihli Star Gazetesi’nde yayımlandı. Bu habere göre,
Bayram Meral, eşi ve çocuklarının üzerinde 63 adet gayrimenkul kaydı gözüküyordu.
Bayram Meral, 2002 yılında CHP listesinden milletvekili seçildi ve iki dönem milletvekilliği yaptı.
Bayram Meral milletvekili seçildikten sonra Yol‐İş’te danışman olarak da çalışmak ve karşılığında
sendikanın genel başkanına ödenen ücret kadar bir ücret almak istedi. Böyle bir sözleşme imzalandı.
Ancak bunun kanuna aykırı olduğunun belirlenmesi üzerine, sözleşme, Bayram Meral’in oğlu Mustafa
Meral’e çevrildi ve Mustafa Meral’e yalnızca 30.7.2004‐1.10.2007 tarihleri arasındaki 3,5 yılda 309,4
bin TL maaş ve 125,2 bin TL ikramiye olmak üzere toplam 434,6 bin TL ödendi.

MUSTAFA ÖZBEK
Türk Metal Sendikası’nın eski genel başkanı Mustafa Özbek’in de malvarlığına ilişkin kapsamlı
listeler yayımlandı. 25.2.2005 tarihli Tercüman Gazetesi’nde yayımlanan iddia şöyleydi:
Kırıkkale‐Samsun yolunda Habaş Gaz Dolum Tesisi
Ankara Çankaya’da iki apartman
Aydın Kuşadası’nda villa
Ankara Çubuk yolunda 12 dönüm arazi üzerinde havuzlu villa
Ankara Çubuk yolunda dubleks villa
Ankara Keçiören’de iki daire
Ankara Bahçelievler’de iki daire
Ankara Bilkent’te villa
Ankara ODTÜ Kooperatifi’nde hisse
Ankara Gazi Üniversitesi Kooperatifi’nde dubleks villa
Bursa’da daire
Kırıkkale’de 5 katlı 10 daireli apartman
İzmir’de kooperatif hissesi
Kıbrıs Girne Çatalköy’de 15 dönüm arazi üzerinde iki villa
Kırıkkale’de 40 dönüm arazi
Ankara’da OSTİM’de tüp gaz dolum tesisi
Ankara Beysukent’de 4 katlı villa
Ankara Beysukent’te villa
Ankara Çayyolu’nda kooperatif hissesi
Kıbrıs Girne Karaoğlan Mahallesi’nde bir daire
Kendine ait bir jeep, eşi ve çocuklarına ait 4 otomobil

TÜRK‐İŞ’İN GÖREVİ
Tarık Tekgözli, Hava‐İş’teki yanlışları dile getirerek sendikacılık hareketine önemli katkılarda
bulundu.
Bugün de bazı sendikacıların mal varlıkları hakkında çok ciddi iddialar var. Bazı sendikacıların “kara
kutu” olduğu biliniyor. Ayrıca ciddi yolsuzluk iddiaları söz konusu. Bu mal varlıklarının doğru biçimde
açıklanması, yıpratıcı dedikoduları da önleyecektir.

Bazı sendikacıların aylıkları çok yüksek. Bazı sendikalardaki kanundışı hizmet ödenekleri, akıl almaz
boyutlarda. Bazı sendikaların harcırahları da öyle; örneğin, Tarım‐İş’te bir günlük yurtdışı harcırahı
710 Dolar.
Türkiye’de günümüzde uluslararası sözleşmelerin doğrudan uygulanırlığı sayesinde çalışma
mevzuatında sendikal örgütlenmeye engel olan ciddi bir yasak kalmadı. İşsizlik korkusu ve bazı
işyerlerindeki baskılar sendikal örgütlenme açısından sorun yaratıyor; ancak en az bunlar kadar
önemli engel, sendikalara duyulan güvensizlik. Bu güvensizlik, ne yazık ki, giderek daha da artıyor.
Bundan sonra yapılması gereken, Türk‐İş’in bugüne kadar ihmal ettiği sorumluluklarını yerine
getirerek, bazı sendikalara ilişkin çok ciddi ve sendikacılığı bir bütün olarak zan altında bırakan
iddiaların üzerine gitmesidir. Türk‐İş bu ve benzeri iddialar karşısında sessiz kalırsa, yanlışlara ortak
olacak, böylece işçilerin sendikalara olan güveni daha da azalacak ve sendikacılık büyük zarar
görecektir.

