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TOM BANKA VE SIGORTA ÇALıŞANLARı
AYlıK HABER BÜLTENi

Akrep gibisin kardeşim,
Korkak bir karanlık içindesin

ÖZEL SAYı

akrep
gibi...

Serçe gibisin kardeşim,
serçenin telaşı içindesin.
Midye gibisin kardeşim,
midye gibi kapalı rahat,
Ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun kardeşim
Bir değil, beş değil
milyonlarcasın maalesef.
Koyun gibisin kardeşim,
gocuklu celep kaldırınca sopasını
sürüye katılıverirsin
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ve adeta mağrur kaçarsın salhaneye.
Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani,
hani şu derya içinde olup,
deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf
ve bu dünyada, bu zulüm, senin sayende
ve açsak, yorgunsak. al kan içindeysek
ve hala şarabımızı vermek için
üzüm gibi eziliyorsak,
kabahat senin derneye dilim varmıyor
ama,
kabahatin çoğu senin, canım kardeşim.
Nazım Hikmet

SiZLER ADıNA TÜM BANKA-SEN
HESAP SORUYOR ... AMA YETERLi DEGiL!
VAKıF'ların DELEGE SEçiMLERiNDE
ÇALıŞANLARıN SEçiLMESi,
GENEL KURULLARDA HESAP SORMAK içiN

TÜM BANKA-SEN'de
ÖRGÜTLEN

,

Böyle bir durumda üyeler de Vakıf hakkında yeterli bilgiye sahip olamamaktadır. Böylece;
Hesap soran olmadlQı gibi, hesap veren de olmamaktadır.
Ülkede yaşanan ekonomik ve siyasi is-

SAYIN BANKA (:AUŞANLARI
Düzensiz aralıklarla çıkartabildiQimiz Haber
Bültenimizin bu öZEL SAYI'sında Ziraat ve Halk
Bankası çalışanlarının ekonomik kuruluşları olan
VAKıF'ların MAYIS ayı sonunda yaptıkları Genel
Kurul'larından söz etmek istedik.
EdinebildiQimiz bilgiler, yaptlQımız araştırmalar
sonunda tespit edebildiQimiz olumsuzlukları, Genel
Kurul'larda yaşananları size aktarırken, olması ve
yapılması gerekenleri de önermeye çalıştık.
Hepimizin
de
bildiQi gibi bu kuruluşlar,
çalışanların ödedikleri aidatlar ile gelişmiş, büyü.
müşlerdir.
Gerçek amaçları "üyelerinin sosyal yardımlaşma
ve dayanışmalarını· saQlamak olan bu kuruluşların;
Üyelerine ek gelir veya yeni ekonomik olanaklar yaratmak,
sosyal yaşamlarına
kamplarıyle
talil
olanaQı saQlamak, emeklilikte gelecek garantisi sunmak vb. gibi görevleri olmakla birlikte. bugün bu
kuruluşlar yöneticilerinin bilinçli yanlış yöntemleriyle
adeta gerçek işlevinden uzekloşrnş, Neye? Kime?
Niçin? Hizmet ettiQi belli olmayan, kimin ne
yaptlQından hesap sorulamayan kuruluşlar haline
gelmişlerdir.
Gerek Halk, gerekse Ziraat çalışanlarından
VAKFA üye olupla detaylı bilgi sahibi olanların çok
azınlıkta olduQunu düşünüyoruz. Çünkü, gerek
V AKIF SENEDi ve gerekse çalışmalara ilişkinbilgiler
bu Vakıf'larca hiç bir zaman üyelere iletilmedi.

tikrarsızlıklardan, yıllardır üzerimizde uygulanan
baskılardon öylesine etkilenmişiz ki, öylesine
kayıtsız ve umursamaz olmuşuz ki, kendi paramızın
hesabını scrmcz / soramaz hale gelmişiz.

Bu böyle sürmeli mi?
Bizce sürmemeiii
Gerek sosyal ve ekonomik yaşamımızın ve hatta
siyasal yaşamımızın bugününü ve geleceQini belirlememizde bizi bir orada tutacak, sürekli aydınlık
ve güvenli yarınıara doQru adım attıracak imkanlar
mevcut, bunlar bize yabancı olmayan, kendi
aramızdan Çıkmış,veznede, yan yana masalarda,
bankolarda birlikte çalıştı"ımız, akşam iş çıkışında
birlikte olduQumuz. oyun oynadlQımız. evlerimizde,

çoşkumuzu, üzüntümüzü paylaştlQı-

işyerlerimizde

mız arkadaşlarımızın. dertleştiQimiz can yoldaşlarımızın kurdukları SENDiKA VE VAKıFlardır.
TüM BANKA-SEN'dir.
Tek yapacaQımız şey; biraz daha güven, biraz
daha sevgi ve el ele vererek birlikte olmak. iigilenmek, sorumluluk duymak.
Kapakta aktardlQımız şiirde şairin de söylediği
gibi, kabahatin

çoQu benim. senin. onun dost-

larımız.
Saygı ve sevgilerimizle.
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