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Sayın üyelerimiz, değerfi dostlar,
1997 vınnm yaz dönemini geçmiş yıl/arda ve pek çok

alanda oldUğu gibi yine durgunluk ve rehavet içerisinde
geçirdik.

izinler, dengesiz ve bunaitıcı sıcaklar, tatil/er
sendikamıza olan ifgimizi azalttı, öylesine azalttı ki, 4 yıldır
kutladlğımız kuruluş günümüzü bile bize unutturdu. Geçmiş
yıllarda şubelerimizde coşkuyla hatırlanan kuruluş günümüz
bu yıl hiç yaşanmamışçasma geçti.

Sanki, bu sendikayı biz kurmamıştık, sanki maaşlar,
yol paralan, fazla mesaifer geciktiğinde bu sendikayı
aramıyorduk. Sanki hiç sorunumuz yoktu ve yeni sorunlar
peşi sıra eklenmemişti.

inamyorum ki; bir çok arkadaşımız izin aylannda eşi
ve çocuklanyla doyasıya bir tatil yapamadı. Kamplardan
yararlanamadı, denizin ve güneşin doğal gıdasmdan
çocuklanm yararlandıramadı. Köyüne, eşine, dostuna,
akrabalarma ziyaretferini yeterince coşkulu yapamadı.

Bizim için böylesine hoyratç? geçen yaz aylan,
aslında hiç de öylesine gül/ük-gülistanlık geçmedi,
ekonomik ve siyasi anlamda dolu doluydu.

Refahyol'dan, sonra gelen ANASOL-O Hükümeti,
bütçe açığını kapatma bahanesiyle zam furyaslna başladı,
arkasından 8 yıl kesintisiz ilkesizliği ve aldatmacasıyla zam
yüküne yeniferini ekledi.

Oysa, 2.4 katrilyonluk bütçe açığı sadece büyük
imalatçı ve sanayicilerin vp.rgi dışı bıraktıklan kazanç toplamı
olan 3.8 katrilyon ile karşılanabifir. Yani yeni zam ve vergiler
yerine bu vergiler toplansa bütçe açığı kapatılabilirdi.

8 yıl/ık eğitim ife de, eğitime temel bir insan hakkı
noktasında yaklaşılmamıştlr. Toplumla birlikte yaşayabilen
yaratıçı, bilimsel, dengeli ve üretken bireyler yetiştirme
sürecine girilmemiştir. Aksine yine balık istifi sınıflarda
kalitesiz ve öğretmensiz bir eğitimin yeni dönemine,
çocuklann birbirini ve kendilerini yok edercesine
sürdürdükleri yanşm yeni bir sürecine girilmiştir.

Anasol-D hükümeti zamlar/a ,yetinmemiş, Eşel Mobil
sistemini değiştireceğiz diyerek, Personel Rejimi Taslağını
icat etmiştir. Zaten içinden çıkılmaz halde bulunan' statüleri
yeni bir belirsizliğe ve beklentiye sokmuştur.

Oysa, Kamu Çalışanlan .sendikalan olarak bizim
önerdiğimiz taslaklan dikkate alsalar ve grevii toplu
sözleşmeli sendikal yasamıza işlerlik kazandırsalar sorunlar
çalışanlar lehine çözüferek en aimdan asgariye inecektir.

Sorunlann bizim lehimize çözülmesini istemiyorlar,
Örneğin hazlfladıklan yeni, tasanda; 233 sayılı KHK
değiştirilerek bugünkü şekliyle "sözleşmeli personel"
uygulamaslnm kaldırılması, çok dar kapsamda "sözleşmeli
personel" çalıştırılması, bugün KiTlerde çalışan yaklaşık
125 bin "sözleşmeli Personelin" bu statülerinin kaldırılması
düşünüfüyor.

Dün memurlan "sözleşmeli statü''ye geçirmek için
% 1OO'ü aşan zam yapanlar bugün bu politikalanndan
vazgeçmiş görünüyorlar. Ne değişti?

Yine çetelerden hesap soracağım iddia ederek
kurulan ANASOL-D hükümeti yaz aylannda tutuklu bulunan
çete üyelerini birer-ikişer sarıverdi.

Sevgifi dostfanm,
işte böylesine karmaşık tasanlann planlandığı ve

çalişanlann aleyhine geçen yaz döneminden sonra, Ekim
ayı ile birlikte yeni bir sürece giriyoruz. Ekim ayı başmda
TBMM açılacak ve bekletilen bir çok yasa meclise gelecek.

Bunlardan en önemli/eri ve bizi doğrudan ifgilendiren
bir kaç yasaya mutlaka ama mutfaka öncelikli yer verdirmek
ve lehimize sonuçlandırtmak için çaba sarfetmeliyiz.

Bu yasalar;
1- Grevli, toplu sözleşmeli sendikal yasamız.
2- Personelrejimi reformu taslağı.
3-Ekonomik taleplerimiz, zorunlu tasarruf fonu

birikimlerimiz ve nemalan.
Her zaman oldUğu gibi taleplerimizi dile getirmenin ve

.lehimize çözmenin yolu, örgütfü mücadeleden geçecektir.
Kazammlanmız belki geç ve azar azar oluyor ama,

verdiğimiz örgütlü mücadeleyle başa baş gidiyor.
Yeni dönemde üye sayımızı artırmak, var olan

üyelerimiz ile ilişkiferimizi daha kol/ektif hale getirmek ve
dolayısıyla kazammlanmlZl çoğaltmak için çaba
sarfetmeliyiz.

Çalışmalanmzda başanlar dilerim.
Mehmet GÖRGÜLÜ

Genel Başkan

TÜM BANKA-SEN
Tüm Banka ve Sigorta Çalışanları Sendikası Aylık Yayın Bülteni

SAHIBI YAZIŞMA ADRESI
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Mehniet Görgülü Tel-Faks: (0.312) 417 25 40
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inızalı yazılar, yazarların kişisel görüşlerini yansıtır, sendikamızın görüşü olarak kabul edilemez.
Derzideki azılar ka nak zösterilmek koşulu la izinsiz kullanılabilir.
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·. .... . ..
SORUNLAR VE ÇOZUM ONERILERIMIZ .

. Ülkemizde bankacılık alanındaki hizmet
üretiminde diğer tüm özel ve .kamu bankaları
arasında yarışabilecek ve sıralamada ön sıraları
alabilecek konumda olan bankanız ne yazık ki,
çalışanlarının ekonomik ve sosyal hakları açısından
aynı konumda gözükmemektedir. Vakıfbank'ın
yaptığı bir araştırmada ücret sıralamasında T.C ..
Ziraat Bankası çalışan başına yıllık ücret
ödemesinde 813 Milyon Tl.tsı ile 19.sırada yer
almaktadır.

Devletin 30 parça yükünün yanı sıra
bankacılık hizmeti de veren Ziraat Bankası bu
hizmetlerini çalışanlarının özverili iş üretmesi
sonucunda vermektedir. Çalışanlarda doğalolarak
verdikleri bu hizmetlerinin karşılığında ekonomik,
özlük, sosyal ve akademik haklarının en güzelini,

kendilerine yakışır olanını istemektedirler.
istemekte haklıdırlar da.

Aşağıda sıraladığımız konuları değerlen-
dirirken yukarıda yaptığımız kısa açıklamayı
gözönüne alacağınızı ve bu sorunların çözümüne
olumlu katkılarınızın olacağına şimdiden
inanıyoruz.

1- Bankanız çalışanlarından sendikamız üyelerinin sendika üyelik
aidatıarının TKi, SSK Emekli Sandığı, Şeker Fabrikaları vs.
kurumlarında olduğu gibi bordrodan kesilmesi.

2- Bankanızın uygun görülen iş yerlerinde sendikamızın ilan,
bildiri vs. yayınlarımızın asılocağı, biçim ve ölçülerini birlikte
saptayabileceğiiniz camiı-kilitli . duyuru tahtalarının
bulundurulması.
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3- Bankanızca çalışanlarlo ilgili yayınlanan yönetmelik, genelge
veya sirküleri vs. yayınların sendikamız Genel Merkezine de
gönderilmesi.

4- Bankonız çalışanlarındon sendikamıza üye olon veya
sendikamızın yönetimlerinde bulunan çalışanlara uygulanan
fiili ve psikolojik baskıların kaldırılması, sendika yöneticisi
olduğu gerekçesiyle girdikleri görevde yükselme sınavını
kazandıkları halde bir yılı aşkın bir süredir ünvanıarı
verilmeyen yöneticilerimizin ünvanıarının verilmesi.

5- Son yıllarda Devlet içerisindeki bir çok kurumda olduğu gibi,
bankanızda do personel atama, terfi ve tayinlerinde takdir
yetkisi çalışanların sosyal ve ekonomik durumu, kamu yararı ve
bankanın çıkarları gözetilmeden kullanıldığı yaygın bir kanı ve

. görülen bir gerçekliktir.
Hizmetin gereği bir idari tasarruf olması gereken

otomoların, tayinlerin ve terfilerin giderek disiplin ,cezasına
dönüştüğü çok farklı ünvanlardaki bankanız çalışanlarının
ortak şikayetidir. Genelde bu uygulamaların olumsuz yönde
etkilediği yaşama ve çalışma hayatını zorlaştııdığı da ayrı bir
gerçekliktir.

Bu nedenle, çalışanların tayin, terfi ve atamalarında siyasi
kaygılarla değiL, yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun,
çalışan ve banka yararı gözetilerek tarafsız davranılması
gerekmektedir, tarafınızdan da böyle davranacağınıza
inanmaktayız.

6- Bir süredir "zaruri yol gideri" adı altında ne zaman ödeneceği
belli olmayan ancak banka çalışanlarını da ekonomik olarak
oldukça rahatlatan ödemenin yükseltilerek tüm çalışanlara eşit
olarak ödenmesinin yanı sıra, çalışanların izin, rapor ve kurs
gibi durumlarından dolayı kesinti yapılmaması.

7- Halen uygulanmakta olan yemek ücretleri politikasını yanlış
buluyoruz. Yemek ücretlerinden çalışan katkısının kaldırılarak
tamamının banka kaynaklarından karşılanması, bu
uygulamaya geçilinceye kadar kadrolu personele uygulanan
yöntemin, sözleşmeli personele de uygulanması.

8- Çalışanların katkısıyla hizmet veren Sağlık Yardım Sandığının
Ankara ve diğer illerdeki poliklinik ve hastanelerdeki doktor ve ,
yardımcı personelin yeniden değerlendirilmesi, son derece
yetersiz olan sağlık hizmetlerinin çalışanlara yaraşır hale
getirilmesi.

9- Başak sigorta primlerinin dağıtılması aşamasında Genel
. Müdürlük çalışanlarının gözetilerek yüksek oranda ödeme

yapılması, Başak Sigorta işlemlerini şubelerde yapan ve
dolayısıyla Başak Sigorta primlerinin varolmasını sağlayan
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şube çalışanlarını olumsuzloşnrmokto, sigortacılık işlemlerinin
gözardı edilmesini beraberinde getirmektedir.

Sigorta primlerinin dağıtımında şube çalışanlarının
gözetilerek yapılması çalışanlarr hoşnut edeceği gibi, işlemlerin.
çoğalmasını da beraberinde getirecektir. Bu nedenle bu
uygulamanın yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

10- Bankanızda yüksek okul mezunları arasında yapılan seçme
sınavıyla Uzman Yardımcılığına atanan bir personel uzun yıllar
sonunda tez hazırlamak suretiyle UZMAN ünvanı kazanırken,
Bankacılık okulu mezunlarına bu ünvan bir yıl içerisinde
verilmektedir.

Yine ücret belirlemesinde çalışanlar arasında oldukça farklı
ücret politikası uygulanmaktadır. Örneğin: 1997 yılı
başında çalışanlara %16 olarak uygulanan ücret artırımı
bankacılık okulu mezunlarına %28 olarak uygulanmıştır.

Bu uygulama çalışanlar arasında ünvan ve özlük hakları
açısından huzursuzluk yaratmaktadır. Bu sorunun yeni bir
düzenleme ile giderilmesi gerekmektedir.

1 1- 1992 yılından itibaren çalışanların hizmet süreleri maaş
artışlarında dikkate alınmamıştır. Doğalolarak hizmette yeni

. olon personel ile deneyimli personel arasındaki ücretler
birbirine çok yakınlaşmıştır. Bu durumun ortadan kaldırılması
ve hizmet sürelerinin maaş artışlarına yansıtılmasının doğru
olacağını düşünmekteyiz.

12- Bankonız şubeleri gerek personel azlığı gerekse şube
binalarının uygunsuzluğu nedeniyle zor şartlarda hizmet
vermektedir. Hiç bir özveriden koçmayan değişik ünvanlardaki
şube çalışanlarının sorunlarının Genel Müdürlükçe görmeZlikten
gelindiği de bir gerçekliktir.

Sağlıksız, insan onuruna yakışmayan koşullarda günde
10-12 saat çalışmak zorunda bırakılan şube personelinin
yapılacak yeni düzenlemelerle ekonomik, akademik, sosyal ve
psikolojik olarak güçlendirilmeSi gerekmektedir.

13- Şu onda işyerlerinde kullanılan teknolojik aygıtlardan
herhangi bir şekilde tehlike arzedenlerin, insan sağlığına
zararlı sonuçlar doğuranların, tehlike ve zararları azaltan
aygıtlarla değiştirilmesinin yanı sıra, ekranlı servislerde
ergonomik kurallara uygun çalışmanın sağlanmasının uygun
olacağı görüşündeyiz.

14- Var olon kreşlerin daha yararlı hale getirilmesi, yetersiz kolon
illerde ek kreşlerin, bulunmayan büyük illerde yeni kreşlerin
açılması.

15- Banka çalışanlarının Üniversite veya Yüksekokullarda okuyan
çocukları için burs temin edilmesi, büyük illerde yurt veya kredi
verilmesi.
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. HUKUK TANıMAYAN
ZERBANK PERSONELİ VAKFı
YÖNETİMİNE YARGı TOKADI

Ziraat Bankası Personeli Vakf(yla ilgili bundan önce çıkarttığımız Özel Sayı'da ve diğer yazılarınıızda do belirttiğimiz gibi; Vakıf yönetim
Kurulunda istifalar nedeniyle yedek üyelerden otemolnnn yapıldığını, ancak bu atamaların usulsüz olduğunu iddia etmişlik.

Sırada birinci yedek üye olarak gözüken ancak çağrılmayan sendikamız Genel Eğitim Sekreteri Erdem Kilıç bu otomaları mahkemeye intikal
ettirmiş ve Ankara 21. ASliye ve Hukuk mahkemesinden Nihat Bayramoğlu'nun denetim kurulu üyeliğinden, Yönetim Kurulu üyeliğine getirilişinin
yanlış olduğuna ve Vakıf Yönetim Kurulunun 18.6.1996 gün ve 12 sayılı kararının iptaline ilişkin karar alınmıştı.

Ne yazık ki, Vakıf Yönetim Kurulu bu kararı da dikkate olmamış ve kulağının üstüne yatmıştı.
Ama fayda yoktu! Kanun ve yasa tanımayanlar kaçınılmaz olarak söylediklerimizi doğrulayan mahkeme kararını uygulamak zorunda

kalacaklardı.
Ve kaldılar da; re. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, Ankara 2. Asliye ve Hukuk Mahkemesinin kararını oybirliği ile onaylayarak iddiamızda haklı

olduğumuzu bir kere daha gösterdi.
Şinıdi, Vakıf Yönetimine bir arkadaşımız daha' girdi. Sendikamız Genel Örgütlenme Sekreteri A. Rıza (omo. Vakıf Yönetim Kurulunun

28.8.1997 tarih ve 122 sayılı kararı ile Vakıf Yönetim Kurulu üyesi olarak göreve başladı.
Sendikamız Merkez Yürütme kurulu üyelerinden A. Rıza CamCl ve Erdem Kılıç'a yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.
Değerli dostları
Gördüğünüz gibi haklı olunan her konuda ısrarcı ve kararlı bir şekilde konunun üzerine gidildiğinde başarı elde etmek mümkün oluyor.

· Sendikamız do banka çalışanlarının haklı taleplerikarşısında her zaman kararlı ve ısrarcı olacaktır.
Ancak, sendiknrrazm bu mücadeleyi sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için kitlesel desteğe ihtiyacı vardır. Yani Kamu bankaları çalışanlarının

büyük çoğunluğunun sendikamıza üye olarak kitlesel desteğini vermesi gerekmektedir.
Sizlerin desteği ile kozorumlnnmız sürecektir.
Hoydi DOSTLAR! HEP BiRliKTEl
TÜM BANKA-SEN'i bir basamak daha yukarıya çıkartalım.

TÜM BANKA-SEN
MERKEZ YÜRÜTME KURULU

'. S~y'iri'BitlkBan~ çalışanlari:2 '., '.. .z.: .•... , '. ' .. "0

. ;H#jr~hbyın(İa ya)IJınıadı~lincıVaklrıar Qzeı sayısında :dl\b~1irttiğimiz)~ibi.ı Q1"~'l.a~ "'en•••• J~ s

liy~lerimi!i.ıi··ve K~111liBankaları ,ça.lışanlarinin işyerlerinden }saynakl(s.çrun"irıyJagÖrevimi~ gere i"~~*gçüd~iı.8i
üyesi büluriduğuiıuz'kuruluşlarla~a'cdinebildigimi:i bilgiler ışlğmda jlgil~niYoq.ıı,: . "'; '..... .'",'"
. . İşyerlerinizden kayn~klı sorunlar sendikamızın genel s:alışmalan ieris1ndestlrdUrÜlrıı edir, Ha kBaiika'sı

, ;ys:tk(ıj\eriyle de en ~ısaslirede g9rU~riıe've söı:unlannizı iletme &irişim tiı başiata~ağızi~; ;.' ;';,'.' .,."i
i ... ,' Bugünekadar üyes] bulunduğumiz Halk BankasrPersOl1cli,Yar'l aşma, Vakfı'yla b.jze:,ilettiğimiZQi!g,iler
çerçeves inde ilgilendik ve Vakıföze 1sayım ızda yayım.laclığ'imız sorunlarırizi yazılı olarak V akıiJ3aşkaı:i1jğ(n~ilettik ..

'", Vakıfyöne~i~liyJe görüşme girişimlerimizi sürdüreceğiz.Jlettiğjmiz so~nların takip~is! olacağ)z; .. ,f.' ~'
Sevgili Dostlar," . . .~ , . ,,' ..
Halk Bankasında yaşanan ekonomik, sosyal, akademik vs. sorunlarten iyi Halk'Bankası çalışanları bilir ..

· Sendika.olarak bizler ancak, sizlerden gelen bilgiler ve öneriler ışığında s'orunları aerl~yip. t(:ıparlayabilirİz
ve çözülmesidoğrultusunda girişimlerde bulunuruz, takipçisi oluruz. ....;

Bu nedenle-sendikamız ileyoğun ilişki içerisine girmeli. bankanız çalışanları içerisinde üye sayımızın
artmasını sağlaınalısınız. .

· Çalışmalarrnızda başarılar dil~riz.
TÜM BANKA~SEN

MERK,EZ YÜRÜTME KURULU

TÜM BANKA-SEN Ekim '97 5



ÇETELERE DOKUNUN!
DOKUNULMAZLıKLARı KALDıRıN!

Biz, çete üyesi olmakla suçlananlara "Türkiye seninle gurur duyuyor" diyenlerden değiliz. Suç örgütlerini
kuranların, onlara görev verenlerin yargı önüne çıkartılması konusundaki ısrarımızı sürdürüyoruz. Çünkü

belleksiz, vicdansız, sessiz ve kayıtsız değiliz. Yargı, suçlanan milletvekillerini istiyor, bu talebi sonuna kadar

.'ÜM BANKA-SEN
Genel Merkezi

Sayın .

İzmir Cd. 24/12 Kızılay/ANKARA
Tel&Faks: (0.312) 417 25 40
lC. Ziraat Bankası
Kızılay/ANKARA 30440/3192.1
1Halk Bankası
Ulus/ANKARA 49170210
1Emlak Bankası
Gökdelen/ANKARA 54517


