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MERHABA
Banka Çalışanları,
1990 yılmda HAK VERiLMEZALINIR diyerek yola koyulan Kamu
(allfanlart yaklapk 8ytkltr ftıli ve meşr« mücadel'!. s~nucu birJok
kazommt« elde etti. (oplanmalar, cezalar, surgunler/e, iften
otdmalara karpn yllmadan tuim, inat ve sabır/a jwatftğı 20 Araltlç
20 Nisan, 21 Haziran, 17-18 Haziran Ankara yürüyü;/eri II Aralık
hizmet üretiminden gelen gÜfün kullantlması sonucunda bu ülkede
kamu fallfanlart sendikalartnt ve Kamu Emekfileri Sendikalort
Konfederasyonunu (KESK)dosta dÜJmanakabul ettirdi.
Her eylem ve her etkinlikte biraz daha bilendilç dün onbinler,
bugün be/yüzbinler omuz verdik ülkedeki demokrasi mücadelesine.
Bu mücadele sonucu bir fok kazantmlar ve hukuksal dayonaklor elde
el/ik. Bugün sendikalartmızdan, sorunlartmızdan konuJuluyor,
Anayasada ve bizleri ilgilendiren kanunlarda değiJiklikler yapılıyor,
sendikakmmu: kurarken dayanak gösterdiğimiz uluslararası
sözleJmeler de artık hükümet taratmdan toplumsal urlaşma ve
demokrasi kültürünü geltjtirmenin bir yolu olarak görülüp
genelgeler flkartlıyor ise tüm bunlar bizim. kararltltğımız ve
mücadelemiz sayesindedir.
Bu mücadelede Kamu Bankaları (altJanlart do yalntzlaJma yerine
örgütlü dovronmonm gerekliliğine, tek başına olma yerine bir/ikte
kurtuluJu bulmonm kaflntlmazlığmı görerek yer aldt. .
Dostlar,
Sendikamız TÜMBANKASEN 4 yılı aşım bir süredir sizler/e 'verdiği
ftıli ve meşru mücadele sonucu bir fok kazammku' elde etti.
Sevgili

Hükümetin yaymladtğı son genelge ile bu kıuommlanmuo bir
yenisi daha eklenmiJtir.
Bültenimizin 3-4. sayfalartnda yaymladtğımız genelge 'de ile
görüleceği gibi sendikal faalt'yetlere kolaylık sağlanmasmdan, üyeltk
aidatkmnm aylık/ardan kesilmesine, sendika üye ve yöneticilerine
sendikal {allfmalart nedeniyle dtsiplin aratan uygulanmamasmda~,.
sendikalar/a diyaloga girilerek görüJ ve önerilerinin olmması gibı
konular güvence altma almmışt«.
Genelge ile verilenler 8yıl önce biz/erin sendikalartmm kurarken
dayanak gôsterdiğimiz Anayasa ve uluslararası sözleJmelerin yıllar
sonra bugün hükümetfe resmi olarak kabulüdür.
Bu genelge ıle verilenleri hedeflediğimiz GREVLi ve TOPLU
SÖZLEŞMELi sendika talebimiz ifin bir basamak olarak
kullanmalıpz.
Iİyeri emsilcilerimiz bu genelgeyi dayanak göstererek iJyerlerinde
üyeler ve faIlfonlarla toplantılar düzenlemeli, sendikamu: tonıtıa
konufmalar yapmalı, sorunlar tartıplmalt, yeni üyeler kazanma
doğrultusunda faltJmalar yapmaltdtrlar.
Banka Genel },füdür/ükleri ile daha önceleri karplıklt iyiniyet
wwesinde yapılan görüJmeler bundan böyle daha ciddi ve.sonuf
aha olarak Genel Merkezimiz taraftndan yenilenecek ve belırlenen
taleplerimiz iletilecektir.
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Bu {altJmalartmm yerinde, zamanmda ve doğru bifimde
kullanabilirsek yeni karaoımtonmu olacağı gibi, sendikamam
kurumsallaJmasl yolunda do olumlu adtmlar atılacaktır.
Ancak bu. kazantmlar bizi yantltmamalt ve rahavete
dÜJürmemelidir. (ünk~ Hükümet bô'yle bir genelge flkararak bir
yanda(l ülkenin demokratikleJmesi, ekonomik ve sosyal yaJamm
toplumsallaJmasl dolaflSlyla evrensel hukuk ilkelert~e ayak
uydurmaya {altJmasl ile olumlu bir {allfma yaptığmı göstermeye
{allftrken, diğer taraftan ücretlerimize %30'luk artlfl tek taraflı
belir/eyerek bütün mal ve hizmetlere zam üstüne zam yaptıktan
sonra U1998yllmm ilk yarısında hif bir mal ve hizmete zam
yapmamayı hedefliyoruzu yalantyla bizi yine oyolamoya
{altJmaktadtr. Zira Hükümetin programı ve bÜ/fesi bu ikiyüzlülüğün
aflk gôstergesidir.
.
Anasol-D Hükümeti programıyla bir taraftan özelleJlirme ile kamu
rantlarmı yerli veyabana sermayeye peJkeJ {ekmekte diğer taraftan
sosyal güvenlik kundoşkmmn tasfiyesi, eğitimden sağlığa tüm
hizmetlerin ticarileJtirilmesi amaikmmaktod«.
Hazırladtkıart
personel reformu ve sendika yasa tasarısı ile 8p/dtr mücadele sonucu
elde el/iğimiz korammlonmuı dondararok. sendtkalartmm derneğe
dönüJtürmek istemektedir/er.
1998 bÜ!fesi de emekfılere yönelik bir saMrtdtr 1998 bÜ!fesi ile
sosyal devlet anlayıp reddedilmekte {altJanlart %30 artı;/arla sefalet
ve yoksulluğa terkedilmektedtr.
Bu bir {eliJkidtr. Daha doğrusu oyalama takdtgidir. ~öt~
niyetlerinin ön iJaretidir. Sendikal hakkunmn kullantlmasmda koklu
ve kapsomh. demokratik bir anlapJ ve siyasal bir baklJ w{evesinde
bir değiJiklikten yana olsaydtlar, Konfederasyonumuz KESK'i taraf
kabul ederek ve gô'rüJerek 1998 Yilı ücret ompmuı karJllıkll
belirleyebilirlerdt: Böyle bir davrantp {allfma yafammm kapsamit
_ demokratikleJmesiyle doğrudan iliJki kurmap beraberinde getirirdi.
Ge{irdiğimiz 4 yıllık mücadele süreci bize göstermiJtir ki, aslolan
haklı ve meşru olmaktır.
Haklı ve meşru olmaktan aldtğımız güf/e bugünlere geldik, bu
günden sonra do gücümüzü daha da kitleselleJmiJ bir gÜfle
bir/eJtirip mücadelemizi büyüterek yolumuza devam edeceğiz.
Tüm Kamu Bankalot {altJanlarmdan yeni kazantmlartmıza sahip
flkmalarmı bekliyorum.
1998 yılmda daha güf/ü bir TÖMBANKA-SEN ile birlikte
yürüyeceğimize ;imdiden inamyorum.
Saygı ve sevgilerimle.
Mehmet GÖRGÜLÜ
Genel Başka«
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İmzalı yazılar. yazarların kişisel görüşlerini yansıtır, sendikarruzın görüşü olarak kabul edilemez.
Dergideki yazılar kaynak gösterilmek koşuluyla izinsız kullanılabılır.
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T.C.
BAŞBAKANLıK
Personel ve Prensipler

Genel Müdürlüğü

Sayı: B.02.0.PPG.O.12.383/26654

Konu:

•

20.11.1997

GENELGE
1997/70
i1gi:15/6/1993

tarihli ve 1993/15 sayılı Genelge,

Ülkemizde kamu görevlilerinin sendika kurma hakları ilk defa 1961 Anayasası'nın 46 ncı maddesinde
düzenlenmiş ve işçi niteliği taşımayan kamu hizmeti görevlilerinin bu alandaki haklarının Kanunla
düzenleneceği belirtilmiştir. Anayasa'nın bu hükmüne dayanılarak çıkarılan 8/611965 tarihli ve 624 sayılı
Devlet Personeli Sendikalar Kanunu'nda memurların ve işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerinin
ne şekilde sendika kurabilecekleri, kurulacak sendikanın hak ve yetkilerininneler olacağı, nasıl ve h~ngi
organ tarafından denetleneceği ile ne şekilde son bulacağı gibi konular düzenlenmiştir. Ancak,
Anayasa'nın 46 ncı maddesi 2019/1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanun ile değiştirilerek, sadece işçi ve
işverenlerin sendika ve sendika birlikleri kurma hakları kabul edildiğinden, memurların ve işçi niteliği
taşımayan diğer kamu görevlilerinin sendika kurabilmelerine ilişkin hususları düzenleyen 624 sayılı
Devlet Personeli Sendikalar Kanunu'nun tamamı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 22 nci
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
1982 Anayasası'nın 51 nci maddesinde de, sadece işçilerin ve işverenlerin sendika kurma hakları
düzenlenmiştir. 128 inci maddede ise memurların ve diğer kamu görevlilerinin hakları ve yetkilerinin
Kanunla düzenleneceği belirtilmiştir. Ancak, ülkemizin 1980'1i yıllarda gösterdiği büyük gelişme, çalışma
hayatında da etkisini göstermiş ve kamu çalışanlarının demokratik bir talep olarak sendika kurma
isteklerinin yeniden gündeme gelmesine yol açmıştır.
1990'1ıyılların başında, memurlarımız, bir taraftan Insan Hakları Evrensel Bildirisi, Avrupa Sosyal Şartı
ile insan Hakları ve Temel Özgürlükler Avrupa Sözleşmesi'nin herkesin sendika kurma ve sendikaya üye
olma hakkına sahip olduğunu belirten 11 nci maddesine, diğer taraftan, Türkiye'nin 1951 yılında
onayladığı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkının Korunmasına ilişkin 98 sayılı Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILA) Sözleşmesi 'ne dayanarak sendikalarını kurmaya başlamışlardır. Türkiye'nin 1992 yılı
sonunda Sendika Özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına lllşkin 87 sayılı ILA Sözleşmesi ile
Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve istihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine
ilişkin 151 sayılı ILA Sözleşmesini TBMM'nde onaylamasıyla birlikte, kamu görevlilerimiz sendikalar ile
üst kuruluşlar kurma ve bunlara üye olma faaliyetlerini yoğunlaştırmışlardır.
Ancak, sözkonusu uluslararası sözleşmelerin iç hukukumuzun birer parçası olmalarına rağmen
'doğrudan uygulanabilir' nitelikte olmamaları, bir başka deyişle, bu sözleşmelerden doğan hakların nasıl
kullanılacağının kanunlar ile düzenlenmesi gerektiğinden, kamu yetkilileri memurların kurmakta oldukları
sendikalar ve faaliyetleri konusunda kararsızlık içine düşmüşler ve uygulamada farklı muameleler
görülmüştür. Bunun üzerine, Başbakanlık sözkonusu kararsızlığı gidermek ve uygulamada birliği
sağlamak amacıyla ilgide kayıtlı 1993/15 sayılı Genelge'yi çıkarmıştır.
Memur sendikacılığı konusunda Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin iç hukukumuza
uyarlanmasında atılan en önemli adım 23/7/1995 tarihli ve 4121 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile
Anayasanın 53 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının arasına eklenen fıkra "128 nci maddenin ilk
3
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fıkrası kapsamına giren kamu görevlilerinin kanunla kendi aralarında kurmalarına cevaz verilecek olan ve
bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile 54 üncü madde hükümlerine tabi olmayan sendikalar ve üst
kuruluşları , üyeleri adına yargı mercilerine başvurabilir ve idareyle amaçları doğrultusunda toplu
görüşme yapabilirler. Toplu görüşme sonunda anlaşmaya varılırsa düzenlenecek mutabakat metni
taraflarca imzalanır. Bu mutabakat metni, uygun idari veya kanuni düzenlemenin yapılabilmesi için
Bakanlar Kurulunun takdirine sunulur. Toplu görüşme sonunda mutabakat metni imzalanmamışsa
.anlaşma ve anlaşmazlık noktaları da taraflarca imzalanacak bir tutanakla Bakanlar Kurulunun takdirine
sunulur. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usuller kanunla düzenlenir." Hükmünü amirdir. Böylece,
devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin sendikalar ile üst kuruluşlarını kurabilecekleri hükmü
Anayasamızda tekrar düzenlenmiş ve bu husustaki usullerin kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır.
Anayasanın değişik 53 üncü maddesi çerçevesindeki ilk kanuni düzenleme, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu'nun mülga 22 nci maddesinin 12/611997 tarihli ve. 4275 sayılı Kanunun 1 inci
maddesiyle yeniden ihyası ve "Devlet Memurları, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler
uyarında sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler" hükmünün getirilmesidir.
717/1997 tarihinde TBMM'ne sunulan Hükümet programında "Anayasada yapılan değişikliklere paralel
.olarak Kamu çalışanlarına sağlanan sendikal hakların tam olarat kullanılması ve bu hakların geliştirilmesi
için gerekli çaba gösterilecektir." ifadesi yer almakta olup, bu husustaki kanun tasarısı çalışmaları
Hükümetimizce sürdürülmektedir.
Bu çerçevede,

bütün

kamu

yetkililerinee"

yukarıda

bahsi

geçen

düzenlemelerin

sonuçları

beklenmekslzin:
• Maaş Bordrolarını düzenleyen birim veya yetkililerin iş yükü gözönünde bulundurularak,
bunların asli görevlerinde bir aksamaya meydan vermeden, sendika üyesi kamu görevlilerinin yazılı
başvuruları halinde üyelik aidatıarının yetkili merciler marifeti ile aylıklarından kesilerek sendika
hesabına yatırılması,
• Kamu Görevlilerinin sendika ve üst kuruluş kurma, sendikalara üye olma, sendika1 etkinliklerde
bulunma yolundaki başvuru girişimlerinin engellenmemesi,
• Sendikaların genel kurul yapma, kendilerini ve çalışmalarını tanıtıcı yayınlar yapma, çeşi~li
toplantılar . düzenleme, . sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde
bulunmalarının
kısıtlanıp
yasakla~mamasıı
•

Sendika yöneticisi.ve üyelerine sendikal çalışmaları nedeniyle disiplin cezaları uygulanmaması,

• Sendikaların kanunlar
müdahele edilmemesi,
•

çerçevesindeki

etkinliklerine.

genel

kolluk

yetkisinin

kullanılarak

Sendikalarla
diyaloğa girilerek, işbirliği yapılması,
göruş ve önerilerinin alınması,
.
..

hususlarında kolaylık gösterilmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanmemurlar ve diğer kamu
görevlilerinin sendikal faaliyetlerinin bu Genelge hükümleri doğrultusunda yürütülmesi hususunda her
kademedeki yetkililerin gerekli titizlik, duyarlılık ve kolaylığı göstermeleri; toplumsal uzlaşma ve
demokrasi kültürünü geliştirme azim ve arzusundaki Hükümetimiz için büyük önem arzetmektedir.
iıgi'de kayıtlı 1883/15 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Başbakan
Mesut YILMAZ
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4 ncü GYK' lu TOPLANTIMIZ İZMİR'de YA-pJbl)1
Sendikamız 4 üncü olağan GYK'lu toplantısım
22.11.1997 tarihinde izmir Bölge Şubemizde yapmıştır.
Toplantıya, GYK'lu üyelerimizden Ahmet ÇELjK,
A.Kadir DANiş, jsmail COŞKUN, Mithat TOKUR, Nazım
KARANFjL, Necmettin ÖZCAN, .Salih YILMAZ, Yılmaz
AKÇAY, Zikru/lah ŞAHAN, MYK'lu üyelerimizden Genel
Başkan Mehmet GÖRGÜLÜ, Genel Sekreter izze:
ANDAK, Genel Tis ve Hukuk Sekreteri Elif ÖZEL,Genel
Mali Sekreter Ahsen GÜVEN, Genel Eğitim ·Sekreteçi
Erdem KILIÇ ile jzmir Bölge Şubesi Başkam Yaşar
ÖLMEZ katllmışlard/(.
GYK'lu toplantımızln jzmir'de yapılmasının nedeni,
çağn mektubumuzda da belirttiğimiz gibi aym tarihte jzmir

Bölge Şubemizin 2 nci Olağan Genel Kurulunıın
yapılmasıydl.
Toplantının izmir'de yapılmasıyla, GYK'lu ve MYK'lu
üyelerimizin jzmir ve Bölgesindeki üyelerimizle tamşması
sağlanmış, Kongreye şevk ve heyecan getirmiştir.
Genel Kurul öncesi ve sonrasında yapılan toplantı
sonucunda alınan kararlar aşağıda ilettiğimiz sonuç
\ bildirgesinde belirtilmiştir.
Önümüzdeki dönem çalışmalanmızln alınan kararlara
uygun şekliyle sürdürülmesini bekliyor, çalışmalanmida
başanlar diliyoruz.
Tüm Banka-Sen
Merkez Yürütme Kurulu

4 ÜNCÜ GENEL YÖNETİM KURULU SONUÇ BiLDiRGESi
~
Sendikamız
TÜM BANKA-SEN'in
22.11.1~97
tarihind(} jzmir'de yapmış olduğu 4 üncü GYK'lu toplantısı
Kamu Çalışanlanmn yeni bir eylem sürecinin başladığı
tarihe denk gelmiştir.
Aym gün izmir'de ve başka illerde Kamu Çalışanlan
1998 bütçesini ve kendilerine reva görülen %30'luk
sefalet artışım protesto etmek amacıyla alanlara
çıkmıştır.
Kamu Emekçilerinin eylem ve etkınlikleri 11 Aralık
günü Hizmet Üretiminden gelen gücün kullamlmasıyla
tüm ülke geneline yayılarak devam edecektir.
Kamu Bankalan çalışanlan da her zaman olduğu gibi
bu mücadele sürecinde gücü oranında yer alacak ve
destek verecektir.
Bu süreç ve önümüzdeki süreç sendikamız açısından
da değerlendirilmiş ve aşağıda belirttiğimiz şekliyle eylem
ve etkinlikler içerisinde yer alınmasına karar verilmiştir.
1- KESK önderliğinde yapılan her eylem ve etkinlik
sendikamız üyelerine ve genelolarak
Kamu
Bankalan çalışanlanmn örgütlenme süreçine. yeni
katkılar sunmuştur., Bu süreç gerek örgütlenme
düzeyimizin yükselmesini ve gerekse üyelerimizin
bilinçle yeniden sendikal hareketimiztrı içinde yer
almasını beraberinde getirecektir.
. Bu nedenlerle,
sendikamız
üyeleri KESK'in
düzenlediği yeni eylem ve etkinlikler sürecinde,
a)
Şubelerimiz
ile
Geçici
Örgütlenme
Komisyonlanmız bu eylemlere katılımı sağlamak için
çaba göstermelidirler.

-, b) Miting ve oturma eylemleri ile basın açıklamalanna
. mutlaka katılınmalıdır. iş bırakma eylemi yapan
sendikalara işyerlerine gidilerek destek verilmelidir.

2· 20.11.1997 tarihinde Başbakanlıkça yayınlanan
1997170 saytiı genelge ile diğer sendikal
faaliyetlerimizin duyurulması amacıyla Genel Merkez
tarafından çıkartılacak. haber bülteni ve bildirilerin
çıkarılmasının ve üyelere dağıtılmasının ekonomik
yükü ve yine Genel Merkez'in borçları düşünülerek
Şubelerimiz Genel Merkez hesabına kaynak
aktarılmall, GYK'lu üyeferimiz ise Genel Merkez'e
kaynak yaratmalıdır.
3- Üye ödentileri tüzüğümüzün 44 üncü maddesine
uygun olarakG YK'lu tarafından 200.000. -TL ya
çıkartılmıştır. Yeni aidat miktarı tüm üyelerimize
duyurulmaııdır.
4- Üye aidatlarımn maaşlardan kesilmesi gündeme
geldiğinden, Şubelerimiz kendilerine bağ/t üyeleri
gözden geçirmeli, üye formlanndaki eksik bilgilerin
tamamlatılması ve yer değişikliklerini acilen Genel
Merkezimize bildirmelidirler.
5- Konfederasyonumuz KESK'in kongresi Haziran
ayında yapılacağından, Sendikamız Genel Merkez'i
Genel Kurulu'nu en geç bir ay oncesinden yapmak
zorundadır.
Bu nedenle Ankara ve istanbul Şubelerimiz Genel
MerkezGenel Kurul tarihinden en az 1,5 ay önce
. genel kurul/arım tamamlamaııdırlar
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Halk Bankası çaltşanlarmm tesbit edebildiğimiz öncelikli sorunlarmı görüşmek amacıyla, T.Halk Bankası
Genel Müdürü saym Yenal Ansen'den iki kez yazılı olarak görüşme talebinde bulunmamıza rağmen, nezaketen
bileolsa olumlu/olumsuz yantt alamadığımız için aşağıda 'açıkladığımız sorunlan yazılı olarak iletmek zorunda
kaldık.
.
.
Dileğimiz T. Halk Bankası Genel Müdürünün duyarlı davranarak, sorunlarm çözümüne olumlu katkılarda
btılunmasıdtr.
Tüm Banka-Sen
Merkez Yürütme Kurulu

SORUNLAR VE ÇÖZÜM' ÖNERiLERiMiz
1- Bankanız çalişanlarmdan sendikamız üyelerinden sendika üyelik aidatıarından TKi, SSK, Emekli Sandığı, Şeker
Fabrikaları vb. kurumlarda olduğu gibi bordradan kesilmesi.
2·Bankanlz iş yerlerinin uygun görülen yerlerinde sendikamıza ait ilan, bildiri vb. yaymlarımızm asılacağı, biçim ve
ölçülerini birlikte saptayabileceğimiz CamII - Kilitli duyuru panolarınm bulundurulması
3- Bankanlzca çalişanlarla
merkezine de. gönderilmesi.

ilgili yaymlanan

yönetmelik,

genelge, sirkÜıer gibi yaymların

sendikamız

genel

4- Bankanız çalışanlarmdan sendikamıza üye olan veya sempati duyan çalışanlara uygulanan - uygulanmak
istenen fiili ve psikolojik baskılann kaldmıması.
5- Son yıllarda Devletin bir çok kurumunda olduğu gibi bankanlzda da personel atama, terfi ve tayinlerinde takdir
yev,isi çaltşanlann sosyal ve ekonomik durumu, kamu yaran ve bankanm çıkarlan gözetilmeden kullanıldığı yaygın
bir kpfil ve görülen bir gerçekliktir.
Hizmetin gereği bir idari tasarruf olması gereken atamalann, tayinlerin ve terfilerin giderek disiplin cezasına
dönüştüğü (birçok iş yerlerinizde şube müdürleriniz sicil uygulamasmı bir tehdit unsuru kullandıklan) çok farkli
ünvanlardaki bankantz çalışanlannm ortak şikayetidir.
Genelde bu uygulamalann çaltşanlan olumsuz yönde etkilediği, yaşama ve çalışma hayatmı zorlaştırdığı da ayn bir
gerçektir. Bu nedenle çalışanlann tayin, terfi ve atamalannda siyasal kaygı ve şube müdürlerinin insiyatifi ile değil,
yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun çalışan ve banka' yaran gözetilerek tarafsız davrantlması gerekmektedir.
Tarafmızdan da böyle davranacağlnıza ve diğer yetkilileri bu konuda uyaracağlntza inanmaktayız.
6- Bir süredir "Yol Gideri" adı altmda ödenen banka çalışanlannl da ekonomik olarak oldukça rahatlatan ödemenin
T. C. Ziraat Bankası ile aynı oranda ve tüm çaltşanlara eşit olarak ödenmesinin yam slfa çalışanların izin ve kurs
gibi durumlar~an dolayı kesinti yapılmaması.
7- Halen uygulanmakta olan yemek ücretleri politikasmm yeniden gözden g&f;irilerek, yemek ücretlerinden çaltşan
katkısmm kaldmlarak tamamınınbanka kaynaklanndan karşılanması.
8· Birlik sigorta primlerinin dağıtılması aşamasında, Genel Müdür/ük ça/ışanlannm gözetilerek yüksek oranda
ödeme yapılması, sigorta işlemlerini şubelerde yapan dolayısı ile sigorta priminin ana kaynağmı oluşturan şube
çalışanlannl olumsuzlaştırmakta ve sigorta işlemlerinin gözardı edilmesini beraberinde getirmektedir. Bu nedenle
bu uygulamanın yeniden değerlendirilmesi ve var olan aksaklıklann giderilerek tüm çalişanlara eşit olarak
ödenmesi gerekmektedir.
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9- Bankanız şubeleri gerek personel azlığı gerekse şube binalannm uygunsuzluğu nedeniyle zor şartlarda hizmet
vermektedir. Hiç bir özveriden kaçmayan değişik ünvanlardaki şube çalışanlannm sorunlannın Genel Müdürlükçe
görmezlikten gelindiği de bir gerçekliktir.
10- Çalışma yaşamınm değerlendirilmesi aşamasmda teşvik edici bir hak olan görevde yükselme smavlannın sık sık
açılarak çalışanlann yükselme haklarmm saglanması gerekmektedir.
11- Bankanız şubelerindeki iş yoğunluğu ve personel azllğı nedeniyle yıllık izinler çalışanlara tam süreleriyle
kullandmlmamaktadır. Bu uygulamaya son verilerek bütün bir yıl çalışan personelin dinlenme ve tatil yapma hakkmı
engellemeden, kanuni izin hakkmda kısıtlama yapılmaması gerekmektedir.
.
12- Şu anda iş yerlerinde kullanılan teknolojik aygıtlardan her hangi bir şekilde tehlike arz edenlerin, insan sağlığma
zararlı sonuçlar doğuranlann, bu zararlan azaltan aygıtlarla değiştirilmesinin yanı sıra ekranlı servislerde ergonomik
kurallara uygun çalışmanm sağlanmasmln daha doğru olacağı görüşündeyiz.
13- Var olan kreşlerin yetersizliği bilinmekle beraber özellikle metropol şehirlerde ve diğer büyük illerde bu sorunun
büyüyerek sürdüğu ve buna yönelik bir çallşmanm olmayışı da çalışanlanmızı zor durumda bırakmıştır.
14-Banka çaltşanlannm üniversite veya yüksek okullarda okuyan çocuklan için burs temin edilmesi, büyük illerde
bannacak yer ya da kredi verilerek desteklenmesi.

03.12. 1997 tarihinde T. C. Ziraat Bankası Personel Müdürü Sayın Mahmut HABOGLU'na, Sendikamız MYK üyelerince bir
nezaket ziyaretinde bulunulmuştur. Yeni göreve atanması nedeniyle yapılan bu ziyarete TÜM BANKA-SEN Gn. Bşk. Mehmet
GÖRGÜLÜ, Gen. Örg. Sek. Ali Rıza CAMCI Gn. Eğt. Sek. Erdem KILIÇ, Gn. Mali Sek. Ahsen GÜVEN, Gn. Tis ve Hukuk
Sek. Elif ÖZEL katılmışlardır. Yaklaşık bir saat süren görüşme çalışanlann sorunlannm ele almdığı bir ortamda olumlu bir
havada geçmiştir.
Personel Müdürü Saym Mahmut HABOGLU'na iletilen belli başlı sorunlar şunlardı;
. 8- Sendika aidatlannm maaş bordrolanndan kesilmesinin sağlanması (Başbakanlık Genelgesi gereği) Sayın'
. HABOGLU üye listeleri i1etildiği takdirde aidatlannm bordrodan kesilmesi konusunda yardımcı olacağını ifade etmiştir.

b· Personel yönetmeliğinde bulunan, çalışanlar arasmda aynmcllık yaratan konulann düzeltilmesi. (Örneğin Sistem
Servisleri Müdürlüğüne bağlı çalışan personele geçtiğimiz yıl bir defaya mahsus olmak üzere, hizmet sürelerini
dolduranlara, sınava girmeksizin verilen ünvanıann yine aynı şekilde tüm. personele bir defaya mahsus olmak üzere
smavsız olarak verilmesi.
Saym HABOGLU bu konu ile ilgili çalışıldığmı, Şef Yardımcılığını smavsız fakat üst ünvanıarda hizmet sürelerini
dolduranlar, şu an bulunduklan ünvanda bekleme süresine bakılmaksızın 1998 yılı içerisinde yapılacak smavla bir üst
ünvana çıkarabilmeleri için çalışıldığını belirtmiştir.
Personel yönetmeliğinde yapılacak bu ve benzeri türden çalışmalar slrasmda çalışanlar lehine olacak değişiklikler
konusunda yardımcı almanın görevimiz olduğunu ve bu konuda ihtiyaç duyuldUğunda göreve hazır olduğumuzu da
belirttik.

c- 3.cetvele tabi, kadrolu personelden, sözleşme li personel kadrosuna geçmek isteyenlere gerekli kolayllğm
sağlanılması istenmiş, dilekçe verdikleri durumda az sayıda olan bu personelimizin isteklerinin yerine getiri/ebileceği
saym Haboğlu tarafından belirtmiştir.
Personel Müdürü Saym Mahmut Haboğlu ile dostane bir şekilde sürdürülen görüşme, yeni görevinde başan dileklerimizle
sonuçlandmlmıştlr.
.
Sendikamız TÜM BANKA-SEN, sorunlarm asgariyeindirilmesi
çözümünün takipçisi olmaya devam edecektir.

için bu tür ziyaretlerine devam edecek ve sorunlann
Tüm Banka-Sen
Merkez' Yürütme Kurul
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• izmir Bölge Şubemiz 22.11.1997 tarihinde 2. Olağan Genel Kurulunu yapmıştır.
GYK ve MY~'lu üyelerimizin de katıldığı ve yaklaşık 90 delegeyle yapılan Genel Kurulda belirlenen yeni Yönetim Kurulu üyelerinin
isimleri ve görev dağılımı aşağıdaki gibidir.
Yeni Yönetim Kurulu üyelerine başarılar diliyoruz.
1- Zikrullah ŞAHAN

Ziraat Bankası

Şube Başkanı

2- Erkin iNCESU

Ziraat Bankası

Şube Sekreteri
Mali Sekreter
Örqütlenme Sekreteri

3- Seyfetlin iNANlı

Ziraat Bankası

4- Hüseyin TAŞ

Halk ~ankası

5- Kalbiye YILDIRIM

Halk Bankası

Eğitim Sekreteri

6- Emine ÖZKORKUT

Halk Bankası

Tis ve Hukuk Sekreteri

7- Uğur KURT

Ziraat Bankası

Basın-Yayın Sekreteri

• iSTANBUL ŞUBEMiz YENIDEN TOPARLANIYOR
Uzunca bir süredir tıkanıklık yaşayan istanbul Bölge Şubemiz Yönetim Kurulunda 3 üyemiz kalmış bulunuyordu.
Sendikamızın istanbul'da yeniden toparlanıp, güçlenmesinin önünü açmak düşüncesiyle Şube Başkanımız M. Sabri Gök ve Şube
Yöneflm Kurulu üyemiz Şuayip Uzun görevlerinden Istifa etmişlerdir.
iki sevgili arkadaşımızın istifasıyla Yönetim Kurulu düşmüş olduğundan, üyelerimiz 29.11.1997 tarihinde toplanarak, Istanbul Şubemizi
tekrar daha güçlü ve dinamik bir hale getirmenin yanı sıra, istanbul'da yaşayan tüm kamu bankaları çalışanlarını kucaklayaracak bir Tüm
Banka-Sen yaratmak amacıyla 'acil olarak harekete geçilmesi konusunda görüş birliğine varmışlar ve en geç Mart ayında Şubemizi
Kongreye götürmek üzere bir çıci Yönetim K
irlenmesine karar vermişlerdir.
Gönüllük temelinde Geçici Yon

ım urulund

örevalan ü

Oldukça büyük sorumluluk yüklenen ye'
eçici Y"
konuda kendilerine yardımcı olacağımızı şi i
ırtir·.'

1- Hüseyin

l'

S. 'TIryaki

Zıraat Ban

at Ban,\,!sı .•
/, . ~1JBbi{asf-l
llL.',
Z aat Barık-a%·pıllAfil;ı'1

5-

Nevzat Özdemir

Ziraat Bankası

6-

Fazlı Aksoy

ZIra~t Bankas
J

TacettınAlaçam

'

'Irimize

çalışmalarında

başarılar diler, Genel Merkez olarak her

t...n •.\~..

Metin Demirci
Şebahattin Şoba
Hasan Çan

•

ii

~ Şube Başkanı
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mizLn isimleri ve aralarındaki görev bölüşümü aşağıda belirtilmiştir.

.. urulu

10
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Şube Sekreteri
~ali Sekreter
Uye

C

Üye
Üye
..

"':'~~'ıepf1m9

Uye

• Ankara Şubemiz Av. Eşber Yağmurdereli'nin ~a.Zdl~~~R~.ununu
banka çalışanlarına
gününe organizasyon düzenleyerek, banka çalışanlarının topluca oyun ız me olanağı yaratmışlardır.

izletebilmek

amacıyla,

13.12.1997

.
• Genel Merkezimiz, 29 Kasım 1997 Cumartesl'gariÖ"~Rşarfıl
ra'lı üyelerimiz arasında tanışma-dayanışma ve 1997 yılının
yorgunluğunu üzerinden atmasını sağlamak amacıyla bir gecE! düzenlerfıi~\i .
.
230 banka çalışanının katıldığı gece coşkulu ve heyecanlı bi/ Ş kil de sürmüş, yeni dönemde daha örgüııü ve güçlü bir TÜM
BANKA-SEN yaratma dileği ile gece sona ermiştir.
.~---.~,
.
Tüm şube ve illerdeki üye

arkaoaştanrnzın

yeni yıla girerken bu tür etkinliklerle

banka çalışanları

arasında kaynaşmayı

sağlamalarını öneriyoruz.
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GENEL MERKEZi

izmir Cad. 24/12 Kızılay· Ankara Tel&Fax: (0312) 417 25 40
Banka Hesap Numaraları:

T.C. ZiRAAT BANKAsı Kızılay· Ankara 304400/3192.1
T. HALK BANKASı Ulus - Ankara 49170210

T. EMLAK BANKASı Gökdelen· Ankara 54517

