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Yıldırım Koç
Yargıtay 15.Ceza Dairesi 30.10.2013 gün ve 2013/14900 esas no. 2013/16120 karar no.lu kararıyla
Yol‐İş Genel Başkanı ve Türk‐İş Genel Mali Sek. Ramazan Ağar, Yol‐İş Genel Sek. Tevfik Özçelik, Yol‐İş
Muhasebe Md. Mahmut Ballıktaş, Yol‐İş’in eski Genel Başkanı Fikret Barın ve diğer bazı eski
yöneticilere ilişkin olarak Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2013/174 karar no.lu beraat kararını
oybirliğiyle esastan bozdu. Bozma kararı 5 Aralık 2013 günü tebliğ edildi.

Yol‐İş Başkanlar Kurulu İspanya’da Toplandı
Cumhuriyet’in 5.12.2013 günkü haberinde ise, Yol‐İş’in genel merkez yöneticileriyle şube
başkanlarının Kasım ayının son günlerinde İspanya’da Başkanlar Kurulu toplantısı yaptıkları
anlatılıyordu. Haberin başlığı, “Yol‐İş’in Zilli Şallı Eylemi” idi.
Yol‐İş’in internet sitesinde Başkanlar Kurulu toplantısı haberini de bulamadım.
Yol‐İş yöneticileri herhalde ekonomik kriz içindeki İspanya otel sahipleriyle enternasyonalist
dayanışma içine girmek amacıyla, 40 kişiyi aşan bir ekiple, İspanya’ya gitmiş olsalar gerek. Keşke bu
gezinin kaça mal olduğu, geziye katılanların tüm giderlerinin sendika tarafından karşılanmasının
ötesinde, herbir katılımcıya ne kadar ek harcırah ödendiği açıklansa.
Ayrıca Karayolları’ndaki 8000 taşeron işçisinin ve Mart ayında belediyelere devredilecek
10.000’den fazla il özel idaresi işçisinin sorunlarını çözüme kavuşturmak için İspanya’da ne tür
çalışmalar yaptıkları da merak konusu. Belki özel sektördeki (resmi verilere göre) 1.660.842 inşaat
işçisinin örgütlenmesi konusunda İspanyol otel sahiplerine danışmışlardır. Yol‐İş’in üye sayısı bugün
yalnızca 34.901. Bunun da çok küçük bir bölümü özel sektör işçisi.

Yol‐İş Yöneticilerinin Yargılanması Süreci
Bilmeyenlere anlatalım veya unutanlara hatırlatalım.
Yol‐İş Sendikası yöneticilerinin uygulamaları konusunda Fahri Yıldırım’ın başkanlığındaki Yol‐İş
Denetleme Kurulu 2008 yılında çok önemli iki rapor hazırladı. Bu raporlar, Türkiye sendikacılık
tarihine onur sayfası olarak geçmiş belgelerdir.
Bu iki rapor Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na iletilmiş. Savcılık, konuyu bir bilirkişi kuruluna inceletti.
Bilirkişi Kurulu 19.11.2009 tarihinde 111 sayfalık bir rapor sundu. Raporun ekinde 18 klasörlük belge
yer alıyordu. Bilirkişi Kurulu’nun raporu çok ağır iddialar içeriyordu.
Cumhuriyet Savcılığı 14.3.2012 tarihinde Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.
Mahkeme, ilk raporu dikkate almayarak, Prof.Dr.İlhan Tomanbay, Doç.Dr.Faruk Güçlü ve
Y.Doç.Dr.Fevzi Engin’den oluşan yeni bir Bilirkişi Kurulu görevlendirdi. Bu kurul, 4.1.2013 tarihli 18
sayfalık raporunda sendika yöneticilerinin tüm eylemlerinin kanuna uygun olduğu sonucuna vardı.
Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi de 13.3.2013 tarihinde tüm sanıkları beraat ettirdi.
Ancak Cumhuriyet Savcısı ile Yol‐İş Denetleme Kurulu eski başkanı Fahri Yıldırım ve avukatı
Hüseyin Yalçın bu kararı temyiz etti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 30.5.2013 tarihinde Yargıtay 15. Ceza Dairesi’ne sunduğu
tebliğnamesinde beraat kararının bozulmasını talep etti.
Yargıtay 15. Ceza Dairesi de tarafların eline 5 Aralık 2013 günü ulaşan 30.10.2013 tarihli kararında,
Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nin beraat kararını oybirliğiyle esastan bozdu.
Yargıtay, iddianamede yer alan iddiaların, “konularında uzman hukukçu, sayıştay denetçisi ve
muhasebecinin de bulunduğu yeni bilirkişi kurulu” tarafından incelenmesini istiyor. Ayrıca sahte
faturalar konusunun da ele alınmasını talep ediyor.
Yargıtay’ın 2 sayfalık kararı bende var. İsteyen olursa, elektronik ortamda iletebilirim.
Kulağıma geldiğine göre, Ramazan Ağar bu karardan 2 Kasım 2013 günü haberdar oldu. İspanya
gezisi belki cansıkıntısını gidermek için düzenlenmiştir.

