IMF VE DÜNYA BANKASı
pOLİTİKALARlNIN ıcvüzn
KAMU BANKALARıNıN TASFİYESİ

Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Mr.Kemal Derviş'in de
muhtemelen tanıdığı IMF'nin Ekonomi Teknisyenlerinden Mr. L.
Budhoo, IMF'den istifasını bildiren
Mektubunda şöyle yazmıştır.

iO Ocak 1989 tarihli Açık

"Beş yıl kadar önce, Başkan Reagan bize; Üçüncü Dünya'yı
kapitalizmin çarkının serbestçe döneceği yeni bir alan yapmamız
konusunda sıkı bir talimat vermişti. Ve biz o zaman ne büyük
sevinçle; ne büyük bir görev duygusuyla işe atılmıştık. 1983
yılından sonra yaptığımız her şey
Ya Güney Yarımküre' yi
ozelieştireceğiı ya da öleceğiz" kararlı lığına dayanıyordu. İşte bu
tl

amaca ulaşabilmek için biz 1983- ı988 yılları arasında Latin
Amerika ve Afrika' da alçakça, bir ekonomik tırnarhane
yarattık. "
Bu dönemi iki evreye ayıran Budhoo, birinci evre olan '8385'arası için şunları söylüyor:
İlk evre, devletin

ekonomik

yaşamdaki

rolünün

hızla

küçülmesini içeriyordu; yerli kamu sektörlerinin büyük ölçüde
küçültülmesi,
hem cari hem de sermaye hesabından devlet
harcamalarının hızla kısılması, IMF programlarında dış ticaret cari
açıklarıyla
bütçe açıklarının
büyüklükleri
konusunda
alışılagelenden çok daha katı lirnitler konması bunun göstergesiydi.
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1986'dan sonra başlayan ikinci evre, Budhoo'ya göre şu
anlama geliyordu:
Programlarımızdan,
yardım alan tarafın rum söz hakkını
silip atalım. Açık ve tartışma götürmez bir şekilde Üçüncü
Dü nyalı namussuzlara ne yaptırılması gerektiğini söyleyelim, ne
zaman ve nasıl yapacakları m da .... Güney' in ülkelerine belirli
aylarda yapmaları gereken belirli işler verelim, hatta belirli
ayların belirli haftalannda
bile ne yapmaları
gerektiğini
bildirelim ..( mesela 15 günde 15 yasa) ..." bu istifa mektubunu
yazan memur, belki de bizim gibi az gelişmiş ülkelere; IMF' ve
Dünya Bankasının hangi amaçlarla hareket ettiği ve nihai
hedeflerinin ne olduğu konusunda uyarıda bulunmak istemiştir.
(Şeker Yasası, Tütün Yasası, Telekom Yasası, Buğday taban fiyatı,
tahkim v.s. konusunda da neyi ne zaman, nasıl yapacağımız emri
verilerek bütün emirleri yerine getirilmiştir I.MF'nin),
Bugüne kadar Türkiye'de yapılan özelleştirmelerin; uluslar
aras] sermaye gruplarının ve onların Türkiye'de yerleşik ortakları ile
siyasal yarıdaşlarınm işbirliğiyle
yapıldığını izah etmeye gerek
yoktur. Yapılan onca özelleştirmeye rağmen ekonomimiz hala henüz
tam anlamıyla teslim ahnamadığmdan, ekonomimize son darbenin
öldürücü darbenin vurulması için kamu bankalannın tasfiye sürecine
okulması şarttır onlara göre. Kamu bankalarının özelleştirilmemesi
veya kapatılmaması yahut küçültülmernesi halinde banka ve finans
piyasaları yabancı tekellerin eline geçemeyeceği için, kamu
bankalarına karşı planh bir saldırıya girişilmiştir. Kamu bankalarının
özelleştirilmesi veya işlevsizleştirilrnesi; para piyasalarını yönetme
şansımız) yitirrnemiz, yabancı ve özel bankaların spekülasyonlan
karşısında çaresiz kalmarniz ile sonuçlanacaktır.
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Sınırsız kar amacıyla hareket eden ticari bankaların
kredilerinden yararlanamayacak çiftçi ve esnaf ile küçük üreticinin
piyasadan tamamen yok olması ise işin cabası.
DEGERLi BANKA EMEKÇiLERi
Bilindiği gibi, kamu bankalarının özelleştirilmesi için 4603
ve 4684 sayılı yasalar çıkarılmıştır, Bu yasalarla bankaların yeniden
yapılandırılması
ve hisselerinin
tamamma
yakınının
özelleştirilmesi kararlaştırılmıştır.
Yapılandırmada; Bankaların
hizmet sunmak zorunda olduğu çiftçi ve esnafa kullandırılan kredi
plasmanlarınırı kaderneli olarak azaltılması ve kredi faiz oranlarının
yükseltilmesi, bilançonurı küçültülmesi yoluyla mevduat faizlerinin
piyasa koşullarının altına çekilerek özel bankalara kaynak
aktarılması, kamu hizmeti vermek üzere kurulmuş şubelerin kar
etmemesi gerekçe gösterilerek kapatılması, büyük bir özveri ile
çalışan barıka emekçilerine insanlık dışı çalışma koşul1arımn
dayatılması, keyfilik ve hukuk tammazlıklarla personelin (il dışı
tayinler, hakaretler, kanun en getirilen yüzdelik teşvik primleri
vesaire baskılarla) zorla emekliliğe sevk edilmesi veya başka bir
kamu kurum ve kuruluşıma gönderilmesi ve nihayet ortada bir
barıkakalırsa bunu özelleştirmeyi amaçladıkları anlaşılmıştır.
Yeniden yapılandırmanın başına ise, Devlette onca yetkin
bürokrat olmasına rağmen, 40 Şubesi bulunan bir bankanın yönetim
kurulu üyeliği yapmakta olan bir yönetici ve birçok bankayı
batırınayı başarmış bu yöneticinin samimi arkadaşları olan kişiler
getirilmiştir. Gelen bu yönetim ortaya bir imha plam koymuş ve
bunu adım adım gerçekleştirmeye başlamıştır. Kamu bankaları
öncelikli olarak bu ülkenin üreten kesimlerine kredi imkanı
sağlamakzorunda olmalarına ve bunun verilmemesi
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halinde bütün yurttaşların özellikle yoksul ve işsiz kesimlerin
olumsuz etkileneceğini
bile bile kredi koşullarını yeniden
belirleyerek çiftçi ve esnafa tüketici kredisi koşullarıyla, sübvanse
edilmemiş kredi vereceklerini duyurmuşLar ve o gün bugündür
kredileri fiilen durdunnuşlardır. Bu nedenle Anadolu'da kredi
pazarlayamayan Şubenin kar etmesi mümkün olmadığından, birçok
şubenin kapatılması düşünülmüş, bir kısmı kapatılmış, kapatılması
kararlaştırılan bazı şubeler ise halkın tepkisi sebebiyle şimdilik açık
tutulmaktadır. Öte yandan mevduata piyasa koşullarının altında faiz
verilmesi uygulamasıyla
bankanın bilançosunu
küçültmeye
başlamışlar ve bu kanunların çıkmasından önce sektördeki payı %50
olan kamu bankalarının payı %30'a geriletilmiştir. Bu oranı % ı5 in
altma düşürmek istediklerini açıkça söylemekte sakınca da
görmemektedirler. Bu arada yukarıda sayılan yöntemlerle yaklaşık
14 bin banka personeli 6 ay içinde emekliye sevk edilerek, işten
atılmışlardır. Biz tüm bu yapılanlara sessiz ve duyarsız kaldıkça,
hem bankaları
üç yüz beş yüz şubeli hale getirmeyi, hem
planlanan 20 bin personel sayısına ulaşmak için kazanılmış
haklanmızı kaybetmemize yol açacak ve iş güvencemizi tehdit
eden 1475 sayılı iş kanununa göre hazırlanmış hizmetsözleşmesi
imzalarmayı
ve iş güveneemizi
ortadan
kaldırmayı
da
başaracaklardır.
Geçen yıl 60 bin kişinin çalıştığı
bu
kurumlarda
şimdi telaffuz edilen rakam 20-30 bin kişidir.
Gelecek yıl bu sayının 9-10 bin olmayacağını kim garanti
edebilir?
Yeni yönetim, Anadolu'da küçük belde ve ilçelerdeki
şubeleri kapatarak veya olmazsa Halk Bankası ve T.c. Ziraat
Bankasının ayrı ayrı şubesinin bulunduğu yerdeki şubelerden en
az birini kapatarak operasyonlarını sürdürecektir. Fakat önlerinde
şimdilik iki engel bulunmaktadır. Birinci engeL,
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kapatılmak istenen şubelerin bulunduğu yöredeki halkın büyük
tepkisinden çekindikleri için kapatmayı zamana yaymak zorunda
kaldılar. İkinci engel ise bundan daha ciddi saniyoruz. O da IMF' nin
personel giderlerinin azaltılması talimatı doğrultusunda
Maliye
Bakanlığının Devlet Personel Dairesine yeni kadro vermemesi
sebebiyle personelin naklen atarnalarını yapamamalan.
Bu
durumda bir tek seçenek kalmaktadır. O da çalışanları işçi statüsüne
alarak, kapatılacak şubelerle birlikte işsiz bırakmak.
Kamu bankalarının özelleştirilmesini engelleyecek olan biz
çalışarılandır. Bunun için, çeşitli tuzaklarla örülmüş sözleşmeleri
elimizin tersi ile itmek zorundayız. Bu yöneticiler bazı işlerinin
hesabını vermeyecek zırhı sağlayan kanuni korumayı TBMM'den
geçinneyi başardılar ancak bize kanunsuz emir veremeyecekler.
Çünkü biz, kamu görevlilerinin tüm güvencelerini taşıyoruz. Bizi
işten atamazlar, bize kurumumuza ihanet etmemiz konusunda baskı
kuramazlar. Biz yarın işe gitmesi garanti olan çalışanlarız.
Sözleşmernizin tek taraflı feshi hiçbir şekilde mümkün değildir. 657
sayılı Devlet Memurlan Kanununa ve 399 sayılı KHK kapsamında
sözleşmeli personel tatüsündeki
memurlara yapılacak her türlü
kanunsuz aldın, idare mahkemelerinin denetimine tabidir. Bunu
böyle bilelim ve onların sonradan zorla elde ettiği zırhı, biz keyfi bir
şekilde üstümüzden söküp atmayalıın. Unutmayın güçlü biziz, biz
47 bin kişiyiz. Onların gücü

özleşme yapmadığımız sürece bize

yetmeyecektir.
İş sözleşmesinden
başka seçeneklerde
var
yurdumuzda. Bizleri daha iyi koşullarda yaşatmak istiyorsanız, size
sesleniyoruz, İşte meclis Arıkara'da, nasıl bankaları özelleştirecek
yasaları iki oturumda çıkarttınyorsanız. Bize de özerk statü ile
Merkez Bankası çalışanlarına tanıdığınız maddi haklan verin ne
duruyorsunuz.
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Ancak

amacınızın IMF' den aldığırnz talimat gereğince,

banka çalışanlarım

işsiz bırakmakolduğunu

biliyoruz.

İşçiler için en önemli konuların başında işten çıkarılınama
hakkı, iş güvencesi hakkı gelir. Özellikle günümüz Türkiye'sinde
olduğu gibi, işsizliğin arttığı koşullarda, işten çıkarılmak uzun süreli
bir işsizi ik, açlık ve sosyal güvenI ik haklarından yararlanarnama
anlamına gel ir.
iş güvencesi, geçerli bir neden olmadıkça işten çıkarılmama
hakkıdır; geçerli birneden olmadan çıkarıldığının tespiti için yargıya
gidebilme hakkıdır: yargı kararıyla işe geri dönebilme hakkıdır.
İş güvencesi,

ekmeğimizin

ve özgürlüğümuzun

temel

dayanağıdır ve güvencesidir.
Türkiye'de

işçilerin yasalarla

güvence altına alinmış

iş

güvencesi yoktur. Bazı dönemlerde işçiler, özel yeteneklerine, işçi
bulunamamasına,

sendikalarının

fiili gücüne,

siyasi ilişkilere,

diğer işçilerin işçi çıkarılmasına karşı gösterdikleri tepkilere bağlı
olarak, şu yada bu ölçüde iş güvencesine
mevzuatla

güvence

altına

alınmış

sahip olabilir. Ancak

bir iş güvencesi

yoktur,

Türkiye, bu açıdan bakıldığında, Afrika'nın birçok geri ülkesinden
daha da geri bir konumdadır.
İşçilerin

büyük

bir bölümünün

işverenlerle

ilişkilerini

düzenleyen 1475 sayılı İş Yasası'nın 13. Maddesi, işverenin hiçbir
gerekçe göstermeksizin

işten işçi çıkarma hakkını tan ımaktadır.

işçinin işveren tarafından işt n çıkarılmasında öngörülen tek koşul,
işçiye belirli bir süre önceden haber
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verilmesi

ve işçinin

hak

etmiş

olması

durumunda

kıdern

tazminatının ödenmesidir.
Işçiye önceden haber verilme zorunluluğu, bu sürenin ücreti
peşin olarak ödenirse, ortadan kalkar. Örneğin, üç yıldan daha fazla
süredir

işyerinde

çalışan

işçinin

işten

çıkarılabilmesi

için,

kendisinin 8 hafta önceden uyarılması gerekir. Ancak, 8 haftalık
ücreti peşin olarak ödenirse, anında işten çıkarı labilir.
İş Yasasının 13. Maddesi, "işçinin sendikaya üye olması,
şikayete başvurması gibi sebeplerle işinden çıkarılması hallerinde
ve genelolarak

hizmet akdini fesih hakkının kötüye kullanıldığın

gösteren diğer durumlarda." ihbar süresine ait ücretinin üç katı
tutarında bu' tazminat ödeneceğini de be.1irtmektedir. Ancak .•.işçinin
işe geri aldırılması söz konusu değildir.
İş Yasasının 24. Maddesi,

yukarıdaki

nedenlerle

işten

çıkarılan veya ayrılan işçilerin durumunu düzenlemektedir. İşveren,
13. Maddeye göre çıkardığı veya işyerinde işçiyi bir haftadan fazla
süre ile çalışmaktan ahkoyan bir zorlayıcı sebep nedeniyle kendisi
işten

ayrılan

işçinin

yerine,

6 ay süre

içinde

başka

işçi

alamamaktadır. İşveren, yeni işçi alacaksa, öncelikle işten çıkan
veya

çıkarılan

işçiye

noter

kanalıyla

bildirimde

bulunmak

zorundadır.
Ancak bu düzenlemenin de fazla bir yararı yoktur. İşveren
genellikle önce yeni işçi almakta, çıkaracağı işçiye ondan sonra
çıkış vermektedir. Ayrıca, birçok işçi bu hakkım bilmediğinden veya
işyerindeki

gelişmelerden

haberdar

ararnamaktadır.
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olmadığından,

hakkını

Birçok ülkenin iş mevzuatına
nedeniyle geçici devamsızlık

göre, hastalık veya kaza

işten çıkarma için geçerli neden

olmamasına rağmen 1475 sayılı İş Yasası'nın 17. Maddesi hastalık
nedeniyle işçinin geçici bir süre işe devam edememesi durumunda
hizmet ilişkisinin sona erdirilmesinde işvereni yetkili kılmaktadır.
İşçinin davranışına ve performansına bağlı olarak hizmet
ilişkisinin sona erdirilmesi öncesinde kendisini savunma fırsatının
verilmesi gerekirken, yürürlükteki mevzuata göre böyle bir işlem
gerekli değildir.
İşverenden

makul ölçülere göre beklenemeyecek

haller

hariç, hakkındaki iddialara karşı savunma fırsatı verilmeden bir
işçinin hizmet ilişkisi, o işçinin tutumu ve verimi ile ilgili nedenlerle
sona erdirilmemesi
suçlamalarla

gerekirken

karşı karşıya

1475 sayılı İş Yasası, belirli

bulunan

işçiye, önceden

kendisini

savunma hakkı tanımamaktadır.
1475 sayılı iş Yasası (Madde 17-II), "mesleki davranış
bozukluğu" ve "uygun olmayan davranış'lı, diğerlerinin yanı sıra,
aşağıdakileri

de

kapsayacak

biçimde

çok

geniş

olarak

tanımlamaktadır:
"(ç) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine
yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 77nci maddeye aykın
hareket etmesi" (Madde 77/A: "İşyerine sarhoş veya uyuşturucu
madde

almış olarak

gelmek

ve işyerinde

alkollü

içki veya

uyuşturucu madde ku Hanmak yasaktır. ")
"(e)

İşçinin,

işyerinde,

yedi

günden

fazla

cezalandınlan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi."
.8.

hapisle

"(f) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe
dayanmaksızın

ardı ardına iki gün veya bir ay içinde iki defa

herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç iş
günü işine devam etmemesi."
"(lı) işçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin
güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı
olmayıp da eli altında bulunan makineleri tesisatı veya başka eşya
ve maddeleri on günlük ücretinin tutarı ile ödeyemeyecek derecede
hasara veya kayba uğratrnası."
Uzmanlar

"geçerli bir nedene dayanmadan işe gitmeme

veya geç kalma veya alkollü olarak işyerine gelme gibi belirli tür
davranış bozukluklannm

genellikle işten çıkannayı gerektirmesi

için alışkanlık halinde olması veya tekrarlanması gerekmektedir,"
derken, 1475 sayıh İş Yasası, bu önemsiz hataların bir kez olsun
yapılmasını bile, ihbar öneli ve kıdem tazminatı olmaksızın hizmet
ilişkisinin sona erdirilmesi için yeterli kabul etmektedir.
Bankanın çalışanlara imzalanmak üzere gönderdiği sözleşmelerde
yer alan hizmet sözleşmesinin feshi halinde, geçmiş hizmetlere
tekabül eden kıdem tazminatınm
sayılı iş Kanunun
etmemektedir.
Kanununa

Bu

tarihinde
hükümlerine
miktardan

14. maddesi
maddeye

tabi olarak

ödenecek tazminat
T.C.

karşısında
göre;

bir anlam

T.C.

EmekJi

geçen hizmet süresine

yaşlılık veya malullük

Emekli
göre

ödeneceğine dair hüküm 1475

Sandığı

emeklilik

Sandığı

ait kısım için

aylığının başlangıç

Kanununun
ikramiyesi

ifade

yürürlükteki
için

öngörülen

fazla olamaz. Bu hüküm nedeniyle, işçi olarak geçen

her bir yıllık süre için (eıı az bir yıl) brüt bir aylık ücret tutarında
kıdem tazrninatı (kıdem tazminatı tavanmı geçmemek
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üzere) ödenir. Emekli Sandığında memur veya sözleşmeli personel
olarak geçirilen süreler için Emekli Sandığınca hesaplanacak emekli
ikramiyesi
sözleşmesine

alınabilecektir.
kıdem

Kısaca

tazminatına

söylemek

gerekirse,

ilişkin herhangi

hizmet

bir hüküm

yazılmamış olsa bile, işçilikte geçen süre için kıdem tazminatının,
memuriyette geçen süre için emekli ikramiyesinin ödenmesi kanun
gereğidir. Kıdem tazminatının tavanı her yıl değişmekte olup, şu
anda 900 milyon civarındadır. Bu miktarın üzerindeki brüt ücret
kıdem tazminatının hesaplanmasında

dikkate alınmamaktadır. Bu

koşullarda ne 1475 sayılı kanunu kabul edip işçi statüsüne geçmek
ne de diğer kamu kuruluşlarına gitmek kamu bankaları çalışanları
için seçenek değildir.
Yeniden yapılandırma

adı altında bize dayatılan. bankalarımızın

tasfiyesine,

biz; işsizliğe ve sefalete sürükleyecek

kazanılmış

haklarımızın

birlikte

yükseltelim.

gasp edilmesine
YAPTıKLARı

GÖSTERGESİDİR.
ONLARDAN
GÜCÜMÜZ BİRLİGİMİzDİR.

İş GÜVENCEMİzİ

karşı

sözleşmeye,
mücadelemizi

YAPACAKLARıNIN
DAHA

GÜÇLÜYÜZ

YOK EDEN SÖZLEŞMEYE

ÖZELLEŞTİRMELERE
KAMU BANKALARININ YABANCI SERMAYEYE
PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNE VEYA TASFİYESİNE

. .

"""

.

ZIN VERMEYECEGIZ!
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BURO EMEKelLERI
SENDIKASı
•
Adına Sahibi: Genel Boşkcn Aziz YILDIRIM
Yazı işleri Müdürü: Mustafa ÇiNAR
Necatibey Cad.84/16
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TEL: O 312 231 2982 FAX: O 312 230 32 40
BASıM YERi: GÜL AJANS LTD. ŞTi. TEL: O 3 ı2 342 04 42

