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Yıldırım Koç
Emperyalist bir güç merkezi olan Avrupa Birliği, Sovyetler Birliği’nin 1991 yılı sonunda dağılmasının
ardından Türkiye’ye yönelik çalışmalarına hız verdi.
EMPERYALİST AB’DEN PARA ALMADA ÖNCÜLÜK
Bu dönemde sendikalar içinde Avrupa Birliği’nden “proje” adı altında para alan ilk örgüt, DİSK oldu.
2821 sayılı Sendikalar Kanunu, yabancı devletlerden ve Türkiye’nin üyesi bulunmadığı uluslararası
örgütlerden para almayı Bakanlar Kurulu’nun ön iznine bağlamıştı. DİSK bu yasağı da çiğneyerek, 1996‐
1997 yıllarında Avrupa Birliği’nden 150 bin Euro para aldı; bu parayı kendi muhasebe kayıtlarına da geçirdi.
Avrupa Komisyonu’nun “Sivil Toplum İş Başında” isimli raporunda, DİSK’in aldığı parayla ilgili olarak
yarım sayfadan fazla bilgi yer almaktadır. İlgili bölümün ilk paragrafı şöyledir: “Sendikaların AB’nin
oluşumunda ve çağdaş demokrasinin kurulmasında önemli rolleri vardır. Bu nedenle, sendikaların AB’deki
bilgi birikimi ve deneyimlerinin, AB’ye aday ülkelere aktarılması giderek daha çok önem kazanmaktadır. Bu
çerçevede, Avrupa Komisyonu DİSK’in yürüttüğü projeye, MEDA Demokrasi bütçesinden 150.000 Euro
tutarında katkıda bulundu.”
DİSK’in 2000 yılında toplanan 11. Genel Kurulu’na sunulan Çalışma Raporu’nda da “Yurt dışından gelen
proje karşılığı” başlığı altında gelir kaydedilen bir para vardı. Bu paranın 150 bin Euro olduğu bilinmektedir.
15.9.1997‐30.6.2000 döneminde DİSK’in aidat gelirleri 317,2 milyar lira iken, içinde proje gelirlerinin yer
aldığı “diğer gelirler” 143 milyar liraydı.
DİSK, Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa İnisiyatifi (European Initiative for Democracy and Human
Rights) isimli bir yapılanma aracılığıyla da Avrupa Komisyonu’ndan 550.128 Euro hibe aldı. Proje numarası
DDH/2001/0177 idi. 2004 yılı Ocak ayında başlayarak 31 ay süren projenin toplam maliyeti ise 704.078
Euro idi.
DİSK ayrıca gerek ülke içindeki bazı kuruluşlarla, gerek de Avrupa Sendikalar Konfederasyonu
aracılığıyla alınmış AB projelerinde yer aldı.
Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa İnisiyatifi kapsamında DİSK üyesi Dev Maden‐Sen de Avrupa
Komisyonu’ndan 83.189 Euro hibe aldı. 2006 yılı Mayıs ayında başlayan ve 18 ay süren projenin toplam
maliyeti ise 123.606 Euro idi (Proje numarası DDH/2004/085‐345). Dev Maden‐Sen ayrıca Avrupa
Birliği’nin Türkiye İş Kurumu aracılığıyla gerçekleştirdiği projeler yoluyla Avrupa’dan 141.950 Euro’luk bir
hibe‐bağış aldı (Proje numarası TR0205.01‐02/140).
EMPERYALİST HOLLANDA’DAN ALINAN PARA
Yabancı devletlerin Türkiye sendikacılık hareketini etkileme kanallarından biri de tek tek devletlerin
sendikalara doğrudan para yardımında bulunmasıdır. Örneğin, Hollanda devleti bazı sendikalara para
verdi.
DİSK’e bağlı Dev.Maden‐Sen, Organik Tarım: Gelişimi ve İlkeleri isimli bir kitap yayımladı. Kitabın içinde,
“bu broşür MATRA‐KAP programı çerçevesinde Hollanda Elçiliği tarafından desteklenen bir çalışma
kapsamında yayınlanmıştır” denilmektedir. Hollanda Büyükelçiliği’nin internet sayfası incelendiğinde, 2002
yılında bir sendikaya eğitim programı için 11.500 Euro’nun verildiği görülmektedir. Anlaşıldığı kadarıyla,
Dev.Maden‐Sen, Hollanda Devleti’nden 11.500 Euro almıştır.
EMPERYALİST ABD’NİN ARACI SOROS’TAN ALINAN PARA
Türkiye sendikacılık hareketini etkilemeye çalışan yabancı odaklardan biri de George Soros tarafından
kurulan Açık Toplum Enstitüsü’dür.
Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’daki darbelerde Soros’un rolü bilinmektedir. 2009 yılına kadar
Soros’un Türkiye’deki doğrudan uzantısı, Açık Toplum Enstitüsü’ydü. Hak‐İş Genel Başkanı Salim Uslu,
2002‐2004 döneminde bu kuruluşun danışma kurulu üyesiydi.

Bu örgüt, 2001‐2004 dönemine ilişkin çalışmalarını Kısacası, Mutlak ve Doğrular Dışında Farklı Olana
Açık, Çoğulcu, Demokratik, Özgür Toplum adı altında bir kitapta yayımladı.
Bu raporda Soros’un Türkiye’deki faaliyetlerinin çeşitliliği görülmektedir. Yer alan ilginç bilgilerden biri
DİSK’e bağlı Dev.Maden‐Sen’e ilişkindir. Şöyle denmektedir: “Dev Maden‐Sen’in ‘Özel Sektör Madenciliği
Alanında Ekonomik ve Sosyal Haklar Uygulamalarının Araştırılması ve Geliştirilmesi’ projesine destek
veriyoruz. Bu projenin amacı, özel sektör madenciliğinde çalışan işçilere yönelik ekonomik ve sosyal hak
ihlallerinin önlenmesi ve çalışma hayatında eşitsizliğin giderilmesi yönünde kamuoyunda bir duyarlılık
yaratmak. Türkiye’de sendikal faaliyetin yeni koşullara uyum sağlayacak biçime dönüşmesi ve bu
dönüşümün çalışma hayatını Avrupa standartlarına ulaştırmasını önemsiyoruz.” (s.58).
Aynı sayfada, Dev.Maden‐Sen Genel Başkanı Çetin Uygur’un söz konusu projeyi anlatan altı satırlık bir
açıklaması da yer almaktadır. Dev.Maden‐Sen Genel Başkan Vekili Tayfun Görgün ise, Referans
Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, Soros’a ait vakfa başvurarak 20 bin Dolar civarında para aldıklarını söyledi:
“Soros Vakfı’na başvurmak için ilk başta tereddüt ettiklerini belirten Görgün, bu endişelerine rağmen Açık
Toplum Enstitüsü’nün kendilerine proje ile ilgili hiçbir müdahalede bulunmadığını söyledi. Görgün, ‘hangi
finansör olursa olsun, hepsi kapitalist bunların zaten; bizim için Avrupa Birliği de, İsviçre Kalkınma Ajansı
da, Soros da aynı; biz kendimizi biliyoruz,’ dedi.”
Emperyalist devletler ve onların araçlarından doğrudan veya dolaylı olarak para alanlar, bu “yardım”ın
karşılığında ne yaptı? Yoksa emperyalistler günah çıkartmak amacıyla sadaka mı dağıtıyorlardı?

