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Eskiden devedişi gibi sendikacılar vardı. 1980’li yılların sonlarından 1990’lı yılların ortalarına kadar
100’ün üstünde eski sendikacıyla sözlü tarih çalışması yaptım. Hiçbirinin malı mülkü yoktu; ancak
mücadele deneyimleri ve bilgileri vardı. Kitap okurlardı. Mevzuattaki gelişmeleri izlerlerdi. Türkiye işçi sınıfı
ve sendikacılık hareketi tarihi konusunda hepsinden çok yararlandım. Hepsini saygıyla anıyorum.
Günümüzde ise birçok sendikacının çok malı mülkü var; ancak mücadele deneyimi ve bilgileri yok.
Milliyet’te 14 Mart 2016 günü Türk‐İş Genel Mali Sekreteri ve Yol‐İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan
Ağar’ın demeci yayımlandı.
ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI 13 YILDIR VAR
Ramazan Ağar bu demecinde “ülkemizde özel istihdam büroları kurmak” istendiğini ileri sürüyor ve
buna “şiddetle” karşı çıkıyor. Sonra da “inşallah siyasi iktidar bizim bu düşüncelerimizi, bu söylemlerimizi
dikkate alır ve dolayısıyla özel istihdam bürolarını da geri çeker” diyor.
Çok eski dönemlerde medreseden yeni çıkmış acemi bir hoca camide vaaz veriyormuş. “Hazreti İsa,”
demiş, “bir gün kılıcıyla Fırat’ı yarıp koyun sürüsünü karşıya geçirdi.” Vaaz bittikten sonra da cemaatten
görmüş geçirmiş yaşlıca birine, “nasıldım?” diye sormuş. Adamcağız, “söylediklerinin neresini düzelteyim,
hoca efendi,” demiş, “İsa değil Musa; kılıç değil asa; sürü değil İsrailoğulları; Fırat değil Kızıldeniz.”
Ramazan Ağar’ın çalışma yaşamına ilişkin bilgileri pek yeterli gözükmüyor. Acaba mal varlığı nasıl?
Türkiye’de özel istihdam büroları 13 yıldır var. Hatta, zahmet edip özel istihdam bürolarına işçi kiralama
yetkisi veren kanun tasarısının genel gerekçe bölümüne baksaydı, Türkiye’de halen 438 özel istihdam
bürosunun faaliyette olduğunu öğrenirdi.
Türk‐İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 10 Şubat 2016 günü yaptığı açıklamada 13 yıldır uygulanan kiralık
işçilikten haberdar olmadığını göstermişti. Ramazan Ağar da 13 yıldır faaliyette bulunan özel istihdam
bürolarından haberdar olmadığını gösteriyor.
Ramazan Ağar’ı anlayışla karşılamak lazım.
Bu aralar kafası çok meşgul.
RAMAZAN AĞAR ALEYHİNE DAVA
Ramazan Ağar ve Yol‐İş Muhasebe Müdürü Mahmut Ballıktaş hakkında Ankara’da yeni bir dava açıldı.
İddianame kabul edildi. İlk duruşma Ankara’da 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 18 Nisan 2016 günü.
Cumhuriyet Savcılığı, şüpheliler Ramazan Ağar’ın ve Mahmut Ballıktaş’ın Türk Ceza Kanununun 155/2
maddesi uyarınca üç kez cezalandırılmasını istiyor. İddia, güveni kötüye kullanmakla ilgili.
İlgili madde şöyle:
“Madde 155‐ (1) Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere
zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin
devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan
iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.
“(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun,
başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi
halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.”
Cumhuriyet Savcılığı ayrıca şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanununun 53. maddesinin uygulanması
gerektiği görüşünde. Bu maddeye göre, şüphelilerin hüküm giymeleri durumunda, sendika yöneticiliği
görevi de sona erecek.
Ramazan Ağar’ın kafası bu yeni davayla ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulundaki diğer davayla meşgul olsa
gerek.

