TES‐İŞ’İN KAMBOÇYA SEFERİ
Aydınlık Gazetesi, 4 Ocak 2016
Yıldırım Koç
Nedir bu bazı sendikacıların kuşlardan çektiği!
Yılbaşından bir gün önce kuşlarımdan biri penceremin camını tıklattı. Açtım. Bazı bilgiler verdi.
Sizlerle paylaşayım.
Sendikalarımızın önemli bir bölümü küresel sendika federasyonu (GUF) adı verilen uluslararası
sendika federasyonlarına üye. Bu örgütlere aidat ödüyorlar. Bu örgütlerin bazı toplantılarına
katılıyorlar.
Tes‐İş Sendikası da IndustriALL adı verilen bir örgütün üyesi. IndustriALL örgütüne Türkiye’den
epeyce sendika üye. Türkiye’deki üye örgütleri temsilen Tes‐İş Genel Başkanı Mustafa Şahin de
Yürütme Komitesi üyeliği yapıyor.

9 KİŞİLİK SEFER
IndustriALL Yürütme Komitesi 9‐10 Aralık 2015 günleri Kamboçya’da toplandı.
Kamboçya Güneydoğu Asya’da 15 milyon insanın yaşadığı bir krallık. Turizmin kötü bir biçimi
konusunda da epey nam salmış bir ülke.
Türkiye ile Kamboçya arası tam 11 bin 484 kilometre. Uçakla 11 saat 20 dakikada gidiliyor.
Mustafa Şahin, 2 günlük Yürütme Komitesi toplantısı için bütün bu zahmeti göze aldı, Komite
gündeminde en önemli madde olan Kamboçya tekstil işçileriyle dayanışma çalışmalarına katıldı.
(Mustafa Şahin herhalde Türkiye’deki tekstil işçileriyle de dayanışma içine girmiştir!)
Ancak bu toplantıya yalnız gitmedi.
Kuşumun kulağıma fısıldadığına göre, Tes‐İş Sendikası’nın Diyarbakır 2 no.lu şube başkanı Şükrü
Kaçmaz, Kütahya Şb.Bşk.Eşref Erden, Antalya Şb.Bşk.Hacı Mevlüt Ünal, Bursa Şb.Bşk.Besim Mestan,
İzmir 1 no.lu Şb.Bşk. Muharrem Ekim, Afşin Şb.Bşk. Mustafa Kılıç ve Kayseri Şb.Bşk.Hasan Aydın da
Tes‐İş Genel Başkanı Mustafa Şahin’e eşlik ettiler. Onlar da 11 saatlik uçuş eziyetine katlandılar.
Toplantı 9 ve 10 Aralık’ta. 2 gün. Hadi diyelim gidiş dönüşle birlikte 4 gün.
9 kişilik Tes‐İş ekibi 7 Aralık’ta ayrıldı, 14 Aralık’ta döndü. Tam 8 gün.
Bu kişilere tam 8 günlük harcırah ödendi.
Katar Hava Yolları ile gidip geldiler. Katar Hava Yolları’nın İstanbul Sabiha Gökçen ile Kamboçya’da
Phnom Penh arasındaki gidiş dönüş bilet fiyatı, bir kişi için yaklaşık 2100 dolar.
Geziyi (pardon, enternasyonalist dayanışma toplantısı ziyaretini) Ayakizi Turizm ve Seyahat
Acentası düzenledi.

TARIM‐İŞ’TE GÜNLÜK HARCIRAH 2 BİN LİRA
Tes‐İş yöneticilerine ödenen harcırahı bilmiyorum. Ancak belki bir başka sendikanın yurtdışı
harcırahı yolgösterici olabilir.
Tarım‐İş Sendikası’nın bir günlük yurtdışı harcırahı (yol giderleri hariç) 710 ABD Doları.
Yanlış okumadınız. Bir kişinin bir günlük yurtdışı harcırahı, 710 Dolar. Yurtdışında 10 gün kalsanız,
7100 dolar veya 20 bin lira alıyorsunuz.
Tes‐İş yöneticileri, yurtdışı harcırah miktarlarını açıklarlarsa onlar için de bir hesap yapabiliriz.
Tes‐İş yöneticilerinin enternasyonalist dayanışma coşkusunu yürekten kutluyor, Tes‐İş üyelerinin
de kendi aidatlarını böylesine yüce bir amaç için değerlendirenleri kutlamalarını diliyorum.
Kuşum bir de bir başka sendikadan söz etti.
Bu sendikanın tüm profesyonel yöneticilerinin herbirinden 6 bin lira toplanmış. Sürmekte olan bir
dava için mi lazımmış, ne. Tam anlayamadım.

