TES‐İŞ ÜYE VE DELEGELERİNE
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Yıldırım Koç
Geçenlerde Tes‐İş Sendikası’nın eski yöneticilerinden biri aradı. Tes‐İş genel kurulunun 23 Ocak 2016
tarihinde olağanüstü olarak toplanacağı bilgisini verdi.
HİZMET ÖDENEKLERİ
Tes‐İş Sendikası’na ilişkin birkaç yazımda, kanundışı bir biçimde ödenen hizmet ödeneklerine ilişkin
bilgiler aktarmıştım.
Gelen bilgiye göre, genel kurulda hizmet ödenekleri sınırlandırılacakmış.
2014 yılı sonunda Tes‐İş’in profesyonel kadrolarına 15 milyon lira hizmet ödeneği ödendi.
İşçiler ödedi; yöneticiler harcadı.
Mustafa Kumlu 467 bin lira aldı. 452 bin lirası kanundışı.
Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri, Tahsin Zengin, Mustafa Şahin, Sedat Çokol, Mehmet Solak, İsmail
Bingöl ve Feridun Yükselir’in her birine de 360 bin lira ödendi. 345 bin lirası kanundışı.
Biraz eskice şube başkanlarının herbiri 300 bin lira aldı; yenileri 250 biner lira. Kanundışı ödeme 285 bin
ve 235 biner lira.
Olağanüstü genel kurulda hizmet ödeneklerinin 30 günlük ücretle sınırlandırılması yetmez. Hizmet
ödeneklerinin kanuna uygun hale getirilebilmesi için, kıdem tazminatı tavanının uygulanması şarttır.
Dilerim, delegeler bu konuda yerleşmiş Yargıtay içtihatlarını da dikkate alarak karar verirler.
SIRBİSTAN GEZİSİ
Tes‐İş’te eleştirdiğim diğer bir uygulama, turistik yurtdışı gezileriydi. İki örnek vereyim.
Geçen yıl Şubat ve Mart aylarında Sırbistan’a seferler düzenlendi.
Tes‐İş Sendikası’nın 34 şubesi vardı. Her şubeden 5 yönetici bu Sırbistan seferine katıldı.
34 şubeden 5’er kişi 7’şer gün Belgrat’ta kaldı.
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.
Sırbistan seferinin yalnızca diş kirası gideri 297.500 Dolardı. Bu rakama bir de uçak, otel, yemek
paralarını ve bu turu düzenleyen Ayakizi Turizm ve Seyahat Acentası’nın kârını ekleyin.
KAMBOÇYA GEZİSİ
Tes‐İş’in üyesi bulunduğu küresel sendika federasyonunda (IndustriALL) Tes‐İş Genel Başkanı Mustafa
Şahin yürütme komitesi üyesidir.
IndustriALL Yürütme Komitesi 9‐10 Aralık 2015 günleri Kamboçya’da toplandı.
Mustafa Şahin bu toplantıya, şube yöneticilerinin “bilgi ve görgülerini artırmak” amacıyla 9 kişilik bir
heyet olarak gitti.
9 kişilik Tes‐İş ekibi 7 Aralık’ta ayrıldı, 14 Aralık’ta döndü. Bu kişilere tam 8 günlük harcırah ödendi.
Katar Hava Yolları ile gidip geldiler. Kişi başına bilet yaklaşık 2100 dolar.
DİLSİZ ŞEYTAN OLMAYALIM
Bütün bunlardan sana ne; işçi, kendi ödediği aidatın hesabını sormuyor; sana ne oluyor? diyenler var.
Türk Ceza Kanununun 278. maddesine göre, “İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen
kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”
Ayrıca, zulüm ve haksızlık karşısında sessiz kalan, dilsiz şeytandır.
Çok şükür, dilsiz şeytan değilim.
Birileri, “senin dilin fazla uzadı,” diyebilir. Güçleri yeterse dilimi kessinler.
Genel kurul delegeleri, üyelere hesap vereceğini bilen namuslu işçilerdir; genel kurulda yapılan çeşitli
ikramlara, dağıtılan hediyelere, verilen harcırahlara kanarak “kaldır el, indir el” yapmayacaklar; denetleme
görevini yerine getireceklerdir.

