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Yıldırım Koç
“Artist şampanyası” nedir?
Ben 61 yaşında öğrendim.
Öğrenmemi Çimse‐İş Sendikası sağladı.
“Artist şampanyası” gazino, bar ve pavyon gibi eğlence yerlerinde “konsomatris” olarak çalışan
bayanların, eğlence yerine gelen erkeklerle sohbet ettikleri sırada içtikleri içkiymiş; yani konsomasyon
ücretiymiş.
Peki, bunun sendikayla ne ilgisi var?
Elimdeki faturaları görmemiş olsaydım, ben de bu soruyu sorardım.
Benim pavyon/gazino “kültürüm” yok. Hayatımda bir kez pavyona gittim.
1974 yılında Tüm İktisatçılar Birliği’ni (TİB) kurmuştuk. Oleyis Sendikası o tarihte Türk‐İş üyesiydi.
Oleyis yöneticilerinden Ahmet Daş bizi Gaziantep’te eğitime davet etti. Rahmetli Aydın Köymen ile
birlikte Gaziantep’e gittik. Ben kadınlı erkekli bir gruba “emperyalizm” anlattım. A. Daş, akşam
yemeğinden sonra, “işyerlerimizi ziyaret edelim,” dedi. Ve ardından benim ilk ve tek pavyon
deneyimimi yaşadım. Meğer gündüz bizim eğitime katılanların önemli bir bölümü pavyon
çalışanıymış. A. Daş, Oleyis’in Gaziantep kökenli yöneticisiydi. O gece üç pavyon gezdik. Bir itibar, bir
itibar, bir ikram ki, sormayın! Sahnenin en önüne masalar atıldı. Ama “artist şampanyası” işine
girmedik.
Geçenlerde elime Çimse‐İş’in Ankara’daki bir gazinodan alınmış altı faturası geçti. Faturalarda,
açıklama olarak duble rakı, meze, şarap yazıyordu. Üç faturada da “artist şampanyası” açıklaması
vardı.
Tabii önce bunun ne anlama geldiğini çözemedim. Görmüş geçirmiş, hayatın çemberinden geçmiş
bir arkadaş gerekli açıklamayı yaptı.
Tam da emin olamadım. Adı geçen gazinoyu
ziyaret ettim. Yetkililerle görüştüm. Sağolsunlar,
çok nazik davrandılar; çay ikram ettiler; benim
cehaletimle dalga geçmediler.
Gazinonun yetkilileri, faturanın kendi
işletmelerine ait olduğunu doğruladılar. Niçin
rakı, şarap, meze gibi açıklamalar yapıldığını
sordum. Kredi kartıyla ödeme yapıldığında
faturaların böyle yazılması gerektiğini söylediler.
Faturalar Çimse‐İş adına. Kişiye ait kredi
kartıyla ödeme yapılabilir mi, diye kuşkulandım.
Bu konuda da büyük bir bankanın kredi kartları
bölümünün en tepesinde görev yapmış bir
arkadaşıma danıştım. Mümkünmüş.
1972 yılından beri sendikalarla içiçeyim. Akıl
almaz olaylara tanık oldum. Bunların bir
bölümünü yazdım. “Artık şaşacak birşey
kalmadı,” diye düşündüğüm ve her defasında
yanıldığım çok oldu.
Yine yanıldım.
Bu kadarına rastlamamıştım.
Sendikadan
biri
gazinoya
gidiyor,
konsomatrisle keyfediyor, içiyor, yiyor; sonra da utanmadan “duble rakı, meze ve artist şampanyası”
diye sendika adına fatura alıyor; faturayı sendikadan tahsil ediyor.

İnsanlarda hiç mi utanma kalmadı?
Bu anlayışın bir sonraki düzeyi, otel faturasına yatak ücretinin yanı sıra “artist battaniyesi” adı
altında başka bir hizmeti eklemek olabilir. Böyle bir “hizmet”in faturaya geçirilmesi tam tüy dikmek
olur.
Ankara Maksim Gazinosu’ndan alınan 006862 sayı ve 14.4.2006 tarihli faturayla, duble rakı,
meze ve artist şampanyası karşılığında 165 YTL ödenmiş. Artist şampanyası 68 YTL ve ayrıca % 15
KDV.
Ankara Maksim Gazinosu’ndan alınan 006688 sayı ve 5.1.2006 tarihli faturayla, duble rakı,
meze, artist şampanyası karşılığında 215 YTL ödenmiş. Artist şampanyası 34 YTL ve ayrıca % 15
KDV.
Ankara Maksim Gazinosu’ndan alınan 006728 sayı ve 18.1.2006 tarihli faturayla, duble rakı,
meze ve artist şampanyası karşılığında 240 YTL ödenmiş. Artist şampanyası 34 YTL ve ayrıca % 15
KDV.
Çimse‐İş Sendikası, “artist şampanyası” ile tarihimize geçti.
Keşke başarılı sendikal faaliyetler nedeniyle geçseydi.

