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Yıldırım Koç
Türk‐İş’te olağanüstü genel kurul gündemde.
Türk‐İş Genel Eğitim Sekreteri ve Yol‐İş Gn.Bşk. Ramazan Ağar, genel kurulun olağanüstü olarak
toplanmasına karşı çıkarken, Türk‐İş’in tarihi boyunca hiç olağanüstü genel kurula gitmediğini belirtti (Sol
Gazetesi, 3.12.2012, s.7).
Herkesin belirli bir uzmanlık alanı var.
Ramazan Ağar’ın bu tespiti doğru mu?
Koskoca Türk‐İş’in tüm eğitim faaliyetlerinden sorumlu koca genel eğitim sekreteri olduğuna göre,
R.Ağar’ın bu konudaki ifadesine güvenilebilir mi?
Tabii ki, hayır.
Ramazan Ağar’ın Türk‐İş genel eğitim sekreterliği görevine getirilmiş olması onun tarih bilgisine ve
eğitim alanındaki yeteneklerine değil, Yol‐İş’in delege sayısına bağlıdır.
Nitekim Türk‐İş tarihinde olağanüstü genel kurullar var.
Kendi örgütünün tarihini bile bilmeyen bir kişinin yaptığı “genel eğitim sekreterliği”ni varın artık siz
düşünün.
Ramazan Ağar’a, onun uzmanlık alanı olan konularda soru sorabilirsiniz.
At yarışlarına katılan atların şeceresini, hangi zeminde nasıl koştuklarını iyi bilir.
Sendika kaynaklarının hediye çekleri aracılığıyla kimlere nasıl verilebileceğini Ramazan Ağar’dan
öğrenebilirsiniz.
Yılın 365 günü Ankara dışında görev yapmış gibi nasıl harcırah alınabileceğini de iyi anlatabilir.
Ramazan Ağar’ın uzmanlık alanına giren bazı başka işler daha vardır; ancak burada sıralamak uygun
düşmez.
Ama Ramazan Ağar, “genel eğitim sekreterliği”ni yaptığı Türk‐İş’in geçmişi konusunda laf etmeye
kalkarsa; çuvallar.
Atların şeceresi ayrı, Türk‐İş’in şeceresi ayrıdır.
Türk‐İş resmen 31 Temmuz 1952 tarihinde kuruldu. İlk genel kurulu da 6 Eylül 1952 günü İzmir’de
toplandı. Genel kurulda genel başkanlığa İsmail İnan, genel sekreterliğe Muammer Özerkan, genel
saymanlığa İsmail Aras seçildi.
Genel kurul sonrasında icra kurulu üyeleri arasında anlaşmazlıklar çıktı. En önemli anlaşmazlık
konularından biri de, ABD’ye götürülüp gezdirilecek sendikacıların seçimiyle ilgiliydi. Gönderilecek 10
kişinin seçimi, Türk‐İş üyesi kuruluşlarla Türk‐İş İcra Kurulu’nun arasında da büyük sorunlar yarattı. Deniz‐İş
Federasyonu Türk‐İş genel kurulunun olağanüstü olarak toplanması için girişimlerde bulundu.
Çeşitli konulardaki anlaşmazlıklar sonucunda genel sekreter görevinden istifa etti. Genel başkan ile
genel sayman da birbirlerini ağır biçimde suçlamaya başladılar. Bu arada genel sayman İsmail Aras,
sendikacılıkla ilgili olmayan bir suçtan tutuklandı.
Bu gelişmeler karşısında Türk‐İş İdare Heyeti 31 Mart 1953 tarihinde yaptığı toplantısında olağanüstü
genel kurul kararı aldı. Bu toplantıda genel sekreterliğe Adil Boğakaptan, genel saymanlığa da İhsan Tekin
vekaleten atandı.
Türk‐İş’in ikinci genel kurulu, 8 Ağustos 1953 günü, birinci genel kuruldan 11 ay sonra İstanbul’da
olağanüstü olarak toplandı. Olağanüstü genel kurulda Türk‐İş genel başkanlığına Naci Kurt, genel
sekreterliğine İsmail İnan seçildi. Genel sayman ise ancak 30 Eylül 1953 günü yapılan Temsilciler Meclisi
toplantısında belirlenebildi. Bu göreve getirilen Ömer Ergün, 1986 yılına kadar, 33 yıl boyunca aralıksız bu
görevi sürdürdü.
Türk‐İş’te yaşanan sıkıntılar, 8 Ağustos 1953 günlü olağanüstü genel kurulla büyük ölçüde aşıldı.
Türk‐İş’in bir de 18 Temmuz 1983 günü toplanan olağanüstü genel kurulu var.
Herkesin uzmanlık alanı ayrı. Ben at yarışlarından ve bazı başka işlerden hiç mi hiç anlamam; o
konularda haddimi bilirim.
Türk‐İş Gn.Eğ.Sek. Ramazan Ağar da sendikacılık tarihi yerine uzmanlık konularında görüş açıklasa daha
iyi olur.

