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VE$IU 3 BUfUK KAMU BANKASıNA GELDI!

Uluslararası sermaye özellikle 198D'li
yılların ikinci yarısından
günümüze
kadar
"globalleşme"
ve "yeni dünya düzeni" adı
altında yeni bir sistem geliştirmektedir. Ülkemiz
yerli seımayesinden de bu sisteme uyulması
istenmektedir.

Ziraat Bankası'nda 267 milyon, Halk Bankası'nda
271 milyon Türk lirası olması çalışma verimini
mutlaka etkileyecektir. Ayrıca çalışma veriminin
arttırılmasında önemli bir faktörün de mesleki
düzeyde çalışanların bilgi ve becerisini arttırıcı
eğitimlerin verilmesi olduğu da bir gerçektir.

199D'lı yılların başından itibaren; bu "yeni
sistem" IMF ve Dünya Bankası aracılığıyla Türkiye Hükümetlerine, Hükümetler aracılığıyla da
ülkemiz çalışanlarına/emekçilere dayatılmaktadır.

Kamu mülkiyetindeki bütün alanların özel
sermayeye devrini öngören bir ideolojik yaklaşımı içeren özelleştirme kavramı kamusal alanların yeniden yapılandırılması çalışmalarında
serinkanlı ve bilimsel çalışmaların yapılmasına
engelolmaktadır. Bu nedenle;
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Kamusal alanların özel sektöre devrini esas
alan bu politikalar; içerisinde bulunduğumuz şu
günlerde yeni bir aşamaya gelmiştir. Bu aşama;
Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren kamusal
sermayeli bankaların son örneklerinin de (Ziraat,
Halk ve Emlak Bankaları) özelleştirme yoluyla
özel sermayeye devridir.
Hükümet
yetkilileri
basına verdikleri
demeçlerde, " kamu bankalarının etkin ve verimli
bir şekilde
çalışmasını
sağlayacak
düzenlemelerden
sonra
zelleşıirileceğini
dolayısıyla bu bankaların hazineye yük oLmaktan
çıkarı lacağı "yönünde görüşler ifade etmektedirler.
Kamu Bankaları için ileri sürülen bu yaklaşım tarzı
doğru mudur?
ô

Kamu bankaları verimli
çalışmıyor. (mu)?
Kamu Bankalarının
özelleştirilmesinden
yana olanlar" Kamu bankaları verimli çalışmıyor"
diyorlar. Ancak, Türkiye'de KİT'ler üzerine yapılan
çeşitli bilimsel araştırmalar özellikle verimlilik ve
etkinlik göstergeleri ile mülkiyet yapısı arasında
herhangi bir nedensellik ilişkisinin bulunmadığını
göstermiştir. Yani bir kurum ve kuruluşun daha
verimli ve etkin çalışması için mülkiyetin mutlaka
özel sektöre devredilmesi şeklindeki bir görüş
doğru değildir. Nitekim bu durumun en somut
örneği bankacılık sektöründe yaşanmıştır. Örneğin;
Bir kamu bankası olan Etibank satıldığının birinci
yılında
el değiştirmek
zorunda
kalınmış,
Sümerbank ise bir süre sonra içi boşaltılmış halde
yeniden devlete geri verilmiştir.
Görüldüğü gibi sorun mülkiyette değil,
yönetimdedir. İşyeri verimi arttırmak için o
işyerinin mutlaka özel sermayeye devri mi
gerekmektedir? İşyeri çalışma verimini etkileyen
en önemli faktör çalışanların tatmin edici bir ücret
ve uygun çalışma ortamına sahip olması değil
midir? 98 yılı rakamlarıyla bankacılık sektöründe
ortalama ücret 451 milyon Türk lirası iken örneğin

Kamu Bankalarının
çeşitli mali ve
yönetimle ilgili sorunlarının çözümüne ilişkin
tartışmalarda özelleştirmeyi bir kavram olarak
gündem dışı tutmak gerekmektedir.

Kamu bankalarının
özerkleştirilmesi-ne için-?
Bankacılık sektöründe yaşanan sorunların
önemli bir bölümü, bankaların üst düzey
yönetimlerinin siyasi iktidarlarca yapılan atamalarından kaynaklanmaktadır. Kamu bankalarında
üst düzeye yapılan atamalarda politik düşünceler,
çıkar hesapları, belirli kişilere görev verme
kaygısı vardır. Dolayısıyla özellikle üst düzey
atamaların bu tür manipülasyonlardan arındırılarak kamu çıkarını önde tutan, dürüst, objektifve
çalışanların görüş ve önerilerini de gözönünde
tutan demokratik bir yönetim tarzının bu
kurumlarda hakim kılınması bir zorunluluktur.
Basına yansıyan haberlerden bu kurumlara
öncelikle "özerk" bir yapı kazandırılacağı, sonrasında ise bu kurumların bu sayede daha kolay
olacağı düşüncesiyle olsa gerek- özelleştirileceği
ifade edilmektedir.
Yani banka yönetimlerinin
özerk bir
duruma getirilmesi bu kurumların varolan siyasi
yönlendirmelerden bankaları kurtarıp bu kurumların daha etkin çalışmasında yararı olabileceği
düşüncesinden değil, bu kurumların özelleştirilmesinde yararı olacağından dolayı istenmektedir. Bu durum yönetimlerin özerkleştirilmesi
konusunda sağlıklı tartışmalar yapmayı engellemektedir.
Dolayısıyla kamu bankalarının biran önce
özelleştirilmesi için alt yapı oluşturmaya yönelik
bir özerkleştirme (çalışması) kavramı çalışanlar
tarafından kabul edilemez bir durum doğurmaktadır.
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Kamu Bankalarının Etkinliğinin ÖI~ütü Nedir?
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.,,,,. Bankacılık

sektöründe

faaliyet gösteren

özel

sermayeli ticari bir bankanın etkinliğinin ölçütü,
elde ettiği kada ölçülmektedir. Bu ölçütün kamu
sermayeli bankalar içinde geçerli olduğu
söylenebilir mi? Bu sorunun yanıtı kesinlikle
hayır- dır.
Günümüzde

özelleştirmeden yana olanlar,

bilanço kar'! üzerinde durmakta, özelleştirme ile
karın artacağını ileri sürmektedirler. Oysa kamu
mülkiyetindeki alanlarda ticari kar ile toplumsal
kar farklıdır. Buradaki amaç toplumsal faydayıkarı- artırmaktır. Kamu Bankalarının verdikleri
ihtisas kredileri getirisi az olmakla birlikte
toplumsal faydayı çoğaltma amacına uygundur.
Kamu Bankalarının kaynakları bu güne
kadar siyasi iktidarların
tercihlerine
göre
kullanılmıştır. Devletin iç borçlanmaları, batık
kredi ve faiz politikası bu bankaların kaynaklarından kullanılarak "görev zararı" adı altında
giderilmiştir. Son yıllarda batan bankaların kamu
bankalarının sırtına yüklenmesi de bu bankaları
ekonomik olarak dar boğaza sürüklemiştir.
Yıllarca
siyasi iktidarlar
tarafından
"arpalık" olarak kullanılan bu bankalar zor
koşullar altında olmasına rağmen istenildiğinde
"kar" eden kuruluşlar olmaktadırlar. Örneğin;
1997 yılı sonunda Ziraat Bankası'nın kar eden bir
kuruluş olduğunu dönemin Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü Selçuk Demiralp şöyle
ifade etmektedir. "Ziraat Bankası zararının 600
trilyon liraya ulaştığı günleri geride bıraktı.
Banka 97'de % 936'lık bir artışla 10 trilyon 625
milyar lira kara geçti. Üstelik banka hantal bir
yapıdan
kurtularak
dinamik
bir yapıya
dönüşmüştür. "(Platin dergisi 1998) Buna benzer
demeçIeri diğer kamu bankaları içinde bulmak
mümkündür.

Özelleştirmenin çalışanlar
açısından anlamı nedir?
Ülkemizde bu güne kadar gerek sanayi
alanında faaliyet gösteren KİT'lerin, gerekse
bankacılık alanında yapılan özelleştirmeler her
zaman çalışanların zararına olacak sonuçlar
doğurmuştur. Bu sonuçlar; işsizlik, istemediği
halde başka kurumlara nakiller ve mevcut ücret
ve sosyal kazanımlarından vazgeçme şeklinde

olmuştur. Kamu bankalarında da muhtemelen
"zorunlu emeklilik", "zorunlu iş değiştirme",
"zorunlu işten ayrılma" olacaktır.
Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürü Osman Tunaboylu konuyla
ilgili açıklamalarında
Ziraat Bankası' nın
"özerk" bir yapıya dönüştürülmesi aşamasında
personel açısından da değişikliklerin olacağını
söylemekte ve "... 657 sayılı yasaya göre
personel istihdamı sona erecek ve özel hukuk
hükümleri
uygulanacak.
Sendikalı,
toplu
sözleşmeli bir personelpolitikası
izlenecek. 38
bin dolayındaki mevcut personelin hakları
saklı tutulacak. Yönetim, verimli bulduğu
mevcut personeli seçerek, bu personele özel
bankalarda
olduğu
gibi yüksek
ücret
verebilecek ... " açıklamasını
yapmaktadır.
(Radikal 09.02.2000) Bu açıklamaya göre bir
değerlendirme yaparsak; getirilmek istenen
yenilikler içerisinde bir çok sorun - eksiklik
görülmektedir.
Öncelikle
"... özel hukuk
hükümleri
uygulanacak. Sendikalı, toplu - siizleşmeli ... "
açıklamasında, bu hak yeni girecekler için mi,
eskileri de kapsayacak mı? 657 kapsamından
çıkartılan
personelin
akibeti ne olacak?
Çalışanların iş güvencesi ne olacak.? Çalışanları
kim-nasıl temsil edecek? Yoksa çalışanların
hakları her zaman olduğu gibi yine tek taraflı
olarak mı belirlenecek? Gibi sorular sorulması
gereken ilk sorulardır.
İkincisi, "yönetim, verimli bulduğu mevcut
personeli
seçerek,
bu personele
özel
bankalarda
olduğu
gibi yüksek
ücret
verebilecek. " Denilmektedir. Burada da akla şu
sorular gelmektedir. "verimlilik" neye göre
belirlenecektir? Bankalar yıllardır eğitime neden
önem vermemişler ve personellerini eğitmemişlerdir? Eğitim eksikliği nedeniyle "verimi"
düşük olan personelin suçu, işsiz kalmak mı
olacaktır? "... verimli bulunmayan çalışanların
başka kurumlara geçişi sağlanacak" denebilir.
Hangi kurumlara?
Giderek bütün KİT'ler
özelleştirileceğine ve ortada kamu bankası da
kalmayacağına göre, çalışanlar ne olacak?

Bu konuda Sümerbank ve Etibank'ta
yaşanan gelişmelere bir bakalım.
Sümerbank'ta özelleştirme öncesi çalışan sayısı.:

850 (49 Şube)

Özelleştirme sonrası kalan

:

252

Kamu bankalarına geçişi yapılanlar

:

145

Diğer kamu kuruluşlarına geçenler

:

400

öğrenilemeyen

:

53

Etibank'ta özelleştirme öncesi çalışan sayısı

: 1600 (120 Şube)

Özelleştirme sonrası kalan

:

206

Kamu bankalarına geçiş yapanlar

: 1037

öğrenilemeyen

:

357

(sayılar yaklaşıktır)
(Bu bankalardan diğer kamu kuruluşlarına geçenler (bankaların yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak
üzere) alt ünvanlarla geçerek gerek parasal gerekse de ünvan açısından hak kayıplarına uğramışlardır.)
•

Başka çözüm yok mu?
Ülkemizdeki Kamu İktisadi Teşebbüslerinirı genelinde ve özelde kamu bankalarının sorunu mülkiyet
sorunu değil, üretim, yönetim ve mali sorunlardır. Dolayısıyla kamu bankalarının içerisinde bulunduğu sorunlara
ilişkin öneriler yapılırken üzerinde durulması gereken birinci nokta bu kuruluşların günümüze dek sürdürülen
yönetim ve yaklaşım biçimleriyle varlıklarını sürdüremeyecekleridir, Kamu Bankalarına yönelik politika önerileri
yapılırken öncelikle bir yeniden yapılanma yada düzenleme gereksiniminden yola çıkılmalıdır.
Bu gün yapılması gereken hem kamu bankalarının özelleştirilmesine hem de bugünkü hantal, bürokratik,
siyasi etkilenmelere ve çeşitli suistimalIere açık yapısına karşı çıkmaktır. Dolayısıyla;
Banka Yönetimleri siyasi etkilerden arındırılmalıdır: Banka yönetimleri belirli çevrelerin ve siyasi
partilerin hegemonyasından kurtarılmalı, çalışanlarının da söz, karar ve yönetirnde temsiline dayalı demokratik
bir yönetim tarzı hakim kılınmalıdır.
Bankacılık Sektörü üzerindeki kamusal denetimler arttırılmalıdır: Bankacılık, en liberal ekonomilerde
bile faaliyeti belirli kurallara bağlanmış ve kamunun denetiminde olan bir sektördür. Bu denetimlerdeki temel
amaç; bankaların faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütmesi, güven sağlamaları, fonların yönlendirilmesi,
ekonomik istikrarın korunması ve finansal piyasalarda tekelciliğin önlenmesidir. Dolayısıyla kamu bankaları
üzerindeki kamu denetimi etkin bir şekilde sağlanmalıdır. .
Dünya Bankası

"3 yıl içerisinde kamu bankalarını özelleştirin"
diye direktif veriyor.
Ülkemizi yöneten siyasal erk de onların direktifleriyle hareket ettikleri
için satacaklar.
Üçüne-beşine bakmadan, bölüp-parçalayarak satacaklar.
Ulusal ve Uluslararası sermayenin bu dayatmalarına karşı,
biz çalışanlar da tek vücut olmalıyız .

...geç olmadan
Şimdi sendikalı olmanın tam zamanı!
Haydi!

Hükümet sendika yasamızı "grevsiz, toplu
sözleşmesiz" olarak yeniden gündeme getiriyor!

Çalışma Bakanlığı

tarafından

Konfederasyonlara

gönderilen

"Kamu

Görevlileri

Sendikaları

ve

Toplu Görüşme Usulleri Hakkında Kanun Taslağı"

bundan önceki hükümetler tarafından hazırlanandan
çok farklı değildir. Kesk bilmektedir ki; Grevsiz ve Toplu Sözleşmesiz bir yasa tasarısı kamu çalışanlarına hiçbir şey
kazandırmayacağı gibi, kamu çalışanlarını sendikasızlaştırmaya yöneliktir.
Hazırlanan
Konfederasyonu)

sahte

yasa

tasarısında;

Konfederasyonumuz

KESK

(Kamu

tarafından götürülen öneriler hiç dikkate alınmay~rak yıllardır sürdürdüğümüz

Emekçileri

Sendikaları

GREVLİ, TOPLU

SÖZLEŞMELİ

SENDİKA mücadelemiz yok sayı lmak istenmektedir!
Bütün dünyada sendikal hareketin güç kaybettiği bir dönemde; dünyada geliştirilmekte olan liberal ekonomi
politikalarına, sermayenin EKONOMİK ve SOSYAL HAKLARIMIZA
yönelik saldırılarına karşı ülkemiz
kamu çalışanlarının ayağa kalkışı yok sayılmak isteniyor.
Kamu çalışanları olarak bizler; Kesk önderliğinde dokuz yıldır sürdürdüğümüz mücadele ile toplumsal
muhalefetin en önemli dinamiği olduk.
Yürüttüğümüz
bu mücadele GREVLİ TOPLU SÖZLEŞMELİ
yanı sıra, demokrasi, özgürlük ve ekmek mücadelesidir.

SENDİKA mücadelesinin

Bu mücadele ekonomik olduğu kadar, siyasal bir mücadeledir ve devletin başta çalışma hayatı olmak üzere
bütün alanlarda demokratikleştirilmesini
hedeflemektedir.
Kamu çalışanları olarak bizler
sendikalarımızı
kurduğumuz
199ü'lı yıllardan
bu güne kadar
Konfederasyonumuz
KESK önderliğinde; kamu çalışanlarının isteklerinin ve haklı taleplerinin hayata geçmesi
doğrultusunda, onlarca onurlu ve haklı eylemler gerçekleştirdik.
Bir çok kez hizmet üretiminden gelen gücümüzü kullanarak iş bıraktık.
Ankara'ya yürüdük, mitingler, vizite eylemleri, kitlesel basın açıklamaları yaptık. Kızılay't özgürlük alanına
çevirdik.
4 Mart Kızılay direnişi ve sonrasında kitlesel eylemlerle şanlı mücadele tarihine yeni sayfalar ekledik.
Şimdi, yeniden gündeme getirilen sendika yasamızın grevsiz ve toplu sözleşmesiz bir halde yasallaşmasına
Konfederasyonumuz KESK önderliğinde yine karşı duracağız.
Çünkü; Konfederasyonumuz KESK, bütün bu mücadele tarihinin bu günkü kurumsal adıdır.
Çünkü KESK; Kamu çalışanları olarak örgütlendiğimiz sendikalarımızın toplandığı ulusal bir kuruluş olarak bizi;
57 milyon üyeli Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ve 124 milyon üye li Dünya Hür İşçi Sendikalar
Konfederasyonu (JCFTU) üyesi olarak da uluslararası düzeyde temsil eden tek kuruluşumuzdur.
Kamu çalışanları olarak grevsiz, toplu sözleşmesiz bir sendika yasasına hep karşı çıktık bu "yasa taslağına" da
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'''ASIN MUCADELEMIZ,'A$ASIN KESK

Neden kesk?
"emeğimizin karşılığını almak için"
Türkiye'nin en önemli sorunu adaletsiz gelir dağılımıdır.
Milyonların alınteri bir avuç rantiyeye akıtılıyor. Emekçileri
örgütlenmemiş bir toplumda sosyal adaletten söz edilemeyeceğini
biliyoruz. İnsanca çalışma koşulları, insanca ücret için, emeğimizin
hakkını almak için, KESK!

"demokratik Türkiye için"
Çetelerin, baskının, hukuk ihmallerinin olmadığı bir Türkiye'de
yaşamak istiyoruz. Yurttaşın saygı gördüğü, ayrımcılığa maruz
kalmadığı, bütün kültürlerin kendini özgürce geliştirebildiği bir ülke
istiyoruz. Türkiye'yi demokratikleştirecek olanlar bizleriz. Bunu
biliyoruz. Demokratik bir Türkiye için, KESK!

"Çocuklarımızın geleceği için"
Çocuklarımızın sokaklarda yaşamadığı, aç ve açıkta kalmadığı, iyi
eğitim aldığı, iyi koşullarda yaşadığı bir ülke istiyoruz. Çocuklarına
sahip çıkamayan bir toplumun uygar olamayacağını biliyoruz.
Çocuklarımıza ve ülkenin bütün çocuklarına güvenli bir gelecek
bırakmakiçin, KESK!

,

KESK geleceğimizdir!

bizler,

_

Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış
kamu bankalarında çalışan kamu emekçileriyiz.
İçinde bulunduğumuz koşullar aynı,
sorunlarımız ortaktır.
Hepimiz emeğimizi satarak yaşamımızı
sürdürmeye çalışıyoruz.
Bu güne kadar, Yıllarca harcadığımız emeğimizin,
ödediğimiz vergi ve primlerimizin karşılığı olarak
konut, sağlık, eğitim, sosyal ve kültürel
ihtiyaçlanmızı gidermek, Kendimizin, eşimizin,
çocuklarımızın bu gününü ve geleceğini güvence altına almak istedik.
Bu nedenle yıllardır ÇALıŞTıK VE ÇALıŞMAKTAYIZ.

Ama hakkımız olanı alamadık, alamıyoruz!

Neden?
Çünkü; örgütlü değiliz!
bekliyoruz!
Bu gün; kamu bankalarını da özelleştirrnek istiyorlar!
Bu günümüzü, geleceğimizi karartmak istiyorlar.
Bizleri işsizlikle, zorunlu emeklilikle karşı karşıya bırakmak istiyorlar.
Bizleri sokağa bırakmak istiyorlar!
Beklemeye devam mı edeceğiz!

Hayır!
Artık beklerneğe ne tahammülümüz ne zamanımız var!
Şimdi, hemen örgütlenmek zorundayız!
Taraf olmak, bu günümüzü ve geleceğimizi,
güvence altına almak zorundayız!
Bu nedenle;
Kamu Bankalarının öz örgütü

••

TUM BANKA-SEN'DE
TOPLANMAK, ÇOGALMAK zorundayız .

Haydi örgütlenmeye.,

••

haydi TUM BANKA-SEN'e!

Tüm Banka-Sen nedir?
Tüm Banka ve Sigorta Çalışanları Sendikası;
03.08.1993 yılında Ziraat Bankası, Halk Bankası ve
Emlak Bankası çalışanlarının birlikte kurduğu bir sendikadır.

Tüm Banka-Sen;

devletten, siyasal iktidarlardan ve
kurumların üst yönetimlerinden bağımsız, banka ve sigorta
emekçilerini sınıfve kitle sendikal anlayışı çerçevesinde,ırk, renk,
~ı
cins ve siyasal düşünce gözetmeden bir araya getiren sendikadır.
,~ ,

~,,~~~~~i

Tüm Banka-Sen;

Kamu Bankaları çalışanlarının 7 yıldır
sürdürdüğü kararlı, inançlı ve onurlu bir mücadelenin sonucudur.

~
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Tüm Banka-Sen; Kamu Bankaları çalışanlarının emeğini temsil eden, onların EKONOMİK,
ÖZLÜK, SOSYAL VE DEMOKRATİK hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi için
mücadele eden bir sendikadır!

Tüm Banka-Sen;

üyelerinin haklarını her koşulda eksiksiz savunan ve geliştiren bir sendikadır!

Tüm Banka-Sen;Yukarıdan
aşağıya

..
değil, aşağıdan yukarıya işyeri örgütlülükleri üzerinde yükselen,

söz, yetki ve kararın üyelerde olduğu bir sendikadır!

Tüm Banka-Sen;

örgüt içi demokrasiyi sonuna kadar savunan ve işleten bir sendikadır!

Neden Tüm Banka-Sen' e üye olmalıyız?
Her geçen gün artan hayat pahalılığına.
Tek taraflı belirlenen ücretlerimizin

yükselen enflasyona,
azlığına karşı,

toplu sözleşme ile belirlenecek,

insan onuruna yaraşır bir ücret ve yaşama hakkı için!
Kamu Bankalarının
Özelleştirilme

özelleştirilmesi

düşüncesine,

sonucu doğacak zorunlu emeklilik, zonınlu işten ayrılma, zorunlu yer veya iş
değiştirmelere karşı,

İş güvencemizi sağlamak için!

Taraf olarak, kendi haklarımızı
kendimiz savunmak ve
geleceğimizi kendimiz belirlemek için!

Tüm Banka-Sen'e
üye olmalıyız!
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