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İngiltere’deki sendikalar konfederasyonu TUC Başkanlar Kurulu geçen hafta Antalya’da toplandı ve
İngiliz sendikacılık hareketinin sorunlarını tartıştı.
Fransız Genel Emek Konfederasyonu CGT Başkanlar Kurulu da geçen ay İzmir’de toplandı ve 6 günlük
toplantı süresinin üç gününü çevre illerdeki turistik yerlerde bulunan Türk işçileriyle görüşüp, Türk
sendikacılık hareketinin deneyimlerinden yararlanarak geçirdi.
ABD’deki işçi konfederasyonu AFL‐CIO Başkanlar Kurulu İstanbul’da 8 gün süren bir toplantı yaptı.
Sendikacılar özellikle Ayasofya ve “Topkapi”yi incelediler, dansöz seyredip şiş kebab yerken lokantanın
garsonlarıyla turizm sektöründe örgütlenme sorunlarını tartıştılar.
Ne kadar saçma geliyor, değil mi!
Bir İngiliz, Fransız veya Amerikan sendikasının Başkanlar Kurulu’nun Türkiye’de toplanması ne kadar
saçmaysa, Türkiye’den bir sendikanın başkanlar kurulunun yabancı bir ülkede toplanması da aynı şekilde
anlamsız, trajikomik.
YURTDIŞI HARCIRAH KAPISI.
Yol‐İş Sendikası’nın Başkanlar Kurulu İspanya’da toplanmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda Tarım‐İş Sendikası’nın Başkanlar Kurulu da Moskova’da toplandı. Bir iddiaya göre,
toplantıya gidenlerin önemli bir bölümü hangi ülkeye gittiklerini (nedense) eşlerine söylememişlerdi. Tam
o günlerde Türk‐İş ile Hükümet arasında kamu kesimi toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.
Tarım‐İş’in çiçeği burnunda genel başkanı İlhami Polat, Moskova’ya yeni varmışken apar topar Türkiye’ye
dönmek ve protokolün imzası sırasında fotoğrafta yerini almak zorunda kaldı.
Tes‐İş’e ne demeli!
Tes‐İş Sendikası’nın yaptıkları akıl alır iş değil.
Bu yıl Şubat ve Mart aylarında Genel Mali Sekreter Sedat Çokol’un düzenleyiciliğinde Sırbistan’a
seferler düzenlendi.
Hem de ne seferler.
İşin ilginç yanı, Sedat Çokol, Boşnak etnik kimliğini sürekli ön plana çıkaran bir kişi. Belki bu yüzden
Sırpların yaptığı Boşnak katliamlarını hatırlayarak Sırbistan’a sefer düzenledi.
İŞÇİ AİDATLARI YURTDIŞI GEZİLERE GİDİYOR
Tes‐İş Sendikası’nın 34 şubesi var. Her şubeden 5 yönetici bu Sırbistan seferine katıldı.
Ancak Sedat Çokol herhalde bu sefer işini biraz yanlış anladı.
Tes‐İş Sendikası Sırbistan’a epey para bıraktı.
34 şubeden 5’er kişi 7’şer gün Belgrat’ta kaldı. Ne yaptılar? Sırbistan sendikalarıyla mı görüştüler.
Oteldeki garsonlarla uluslararası sendikacılık hareketinin sorunlarını mı tartıştılar.
Bu gezinin tüm giderleri Tes‐İş tarafından karşılandı. Toplam 170 kişi gruplar halinde Belgrad’a gitti.
Otel ve yemek giderlerini Tes‐İş ödedi. Sonra da bu sefere katılan her kişiye günde 250 Dolardan 1750
Dolar diş kirası verildi.
Boşnak kökenli Sedat Çokol’un bu Sırbistan seferinin yalnızca diş kirası gideri 297.500 Dolar.
Bu rakama bir de uçak, otel, yemek paralarını ekleyin.
Bu turu düzenleyen Ayakizi Turizm ve Seyahat Acentası’nın kârını ekleyin.
Sedat Çokol’un bu seferlere rehber‐tercüman olarak katılan oğlu Emre’nin ücretini ekleyin.
Bir Alman sendikasının böyle bir iş yaptığını duyamazsınız. Bu işler, ne yazık ki, aralarında Türkiye’nin
de bulunduğu çok çok az ülkede oluyor.
Bir de bir iddia var.
Tes‐İş’in son genel kurulunda hizmet ödeneği olarak Mustafa Kumlu’nun 467 bin lira, diğer
yöneticilerin de 360 bin lira aldığı yolunda ciddi iddialar var. Kanuna göre, hizmet ödenekleri kıdem
tazminatı tavanıyla sınırlıdır. Kumlu gibi çok dürüst ve namuslu bir sendikacının kıdem tazminatı tavanının
üstünde bir hizmet ödeneği aldığına bir türlü inanamıyorum.
Müfteriler, iftiracılar, yalancılar.

