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Bundan dolayı özür diliyoruz. Bunun öncelikli

nedeni ekonomik

değildi.
Türkiye seçim atmosferi içe-

rneye niyetli siyasi partilere des-

uygun olarak gerekli tedbirleri

tek verdik, "oy' verdik. Ama so-

alacak. Bu tedbirler

nuçta TBMM'de bizleri temsil et-

Buna da TÜSIADBaşkan yardım-

me becerisine sahip olabilecek,

cısı Mustafa Koç yanıt veriyor!

bizlerin hak ve çıkarlarını koru-

"Düzlüğe çıkmak için herkes bi-

ve varolan haklarımızı mu-

raz acı i1acı içecek. Biz işçilerimi-

hafaza edebilecek siyasi partiler

ze % 10' un üzerinde zam yapı-

parlamentoya

Bu

yoruz'.(18.06.99 Radikal) Mustafa

gün TBMM'de bizleri temsil ede-

Koç, "...işçilerimize % 1O zam ya-

cek bir siyasi parti yok!

pıyoruz." diyerek Hükümeti uya-

yacak

giremediler.

risindeydi. Her şey seçimlere kilitlenmişti. Sanki seçimlerle birlikte
Türkiye'de yaşanmakta olan ekonomik ve siyasi kriz ortadan kalkacak her şey güllük, gülistanlık
olacaktı. En azından partiler seçim
meydanlarında bunları anlatıyorlardı. Çalıştığımız işyerlerinin yetkilileri de bu psikolojiye girmişler-

TBMM'de
temsil

bu gün

bizleri

edecek, biz çalışanların

va-

hak ve çıkarlarını gözetecek,

rolanları koruyacak bir siyasi partinin olmamasını,

seçimlerden

hemen sonra yaşananlar

tüm

gerçekliği ile bir kez daha gözü-

TBMM açılırken krizle açıldı.

leri ya bulamıyorduk, ya da çok
meşguloldukları söyleniyordu.

çekenler, el tutuştular ve Hükü-

dolayı sendika olarak biz de yılın
ilk dört ayını çok olağan, sıradan
işlerimizi yapmakla geçirdik. Haber Bültenimizi

de seçimlerden

sonra çıkartmanın

daha uygun

olacağını düşündük.
Seçimlerden
işkolumuzun

hemen sonra

bekleyen, yaşanan

sorunlarını yetkililere

iletmeye

çalıştık. Onlarla görüşmeler yaptık. Yapılan görüşmeleri dergimi-

meti oluşturdular.

Böylece olu-

de bulunduğu ekonomik

ve siya-

bizler de seçimlere

doğrudan

kü; bu ülkenin

temelini

Üreten ve yara-

bizler

tan bizlerdik. Ernekten, barıştan,
özgürlüklerden yana olan, program ve söylemleriyle
emekçileri,

çalışanları,

ezilenleri temsil et-

olduğunu

söylemek

büyük bir

yanılgı olur.
resmini ancak

bu şekliyle çizebiliriz. Ya da çalışanların fotoğraf

makinasından

çektiğimizde ortaya çıkan fotoğraf bu!
Şimdi gelelim bu değerlendirme ışığında ücretlenrnize. Bildiğiniz gibi Hükümetler yılın belli

şanlara kesmeye çalışıyor.
Başbakan

Bülent

Ece-

vit" ...memura,gönüllerinin

istediği

...ekonomik önlemler belirginleştiğinde zammın netleşeceğini ...'
söylerken, TÜSIAD Başkanı Erkut
Yücaoğlu'da "Türkiye'de iş alemibeklediği

Hükümeti

destekliyoruz.'

ücretlerimizin

% kaç

olarak zam alacağına dair tek taraflı olarak karar verirler. Sonra
da, pratikte uygulanmasına geçi-

gibi zam veremeyeceklerini,

redi-

lir. (pratikte uygulamada da Sözleşmeli

Personelolarak

bizler

farklı sorunlar yaşıyoruz, bu da
işin ayrı bir yanı) öncelikle şunu
belirtmek

istiyorum

ki; yıllardır

verilen zamlar günlük yaşamımıZi

sürdürmemiz,

kendimizin

ve

çocuklarımızın geleceğini güven-

yor.( 18.06.99 Radikal)

ce altına almamız anlamında yeIşte Hükümetin

kimden ta-

terli olmamaktadır.

raf olduğunu biz değil kendileri
açıklıyor. TÜSIAD ekonomik

ön-

lemler için gerekli olan tedbirleri
Hükümete bildirecek, (hatta bildirmiş ki TÜSIADBaşkanı gidişattan memnun)

Hükümet'te

:.':
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temsil eden bir partinin TBMM'de

aylarında

müdahale etmeye çalıştık. Çünoluşturuyorduk.

orta da iken,bizi

si krizin faturasını yine biz ça 11-

formlar teker teker ele alınıyor,
Elbette ki, çalışanlar olarak

Bu gerçeklikler

şan 57.Hükümet Türkiye'nin için-

nin uzun süredir

zin içerisinde bulacaksınız.

memiş miydik? Ben hatırlıyorum.
Acı ilaçları Iıep biz içmedik mı?

Türkiye'nin

Geçmiş dönemde birbirine silah

Işte bütün bu nedenlerden

rıyor! Bu filmi daha önce seyret-

müzün önüne getirdi.

di. Görüşme taleplerimizde yetkili-

ne olacak?

: •..

ona

1999 yılı için de aynı şeyler
olmuştur. 56.Hükümet tarafından
hazırlanan 1999 yılı bütçesi, ücretlerimiz konusunda değişikliğe
uğramadan 57.Hükümet tarafın-

dan da uygulanmaya konulmuş-

içi ve dışı ulaşrr, ücretlerine,

pet-

oranları sürekli olarak düşük ol-

tur. Aslında 1999 yılı bütçesi tü-

rol ürünlerine

ve diğer pek çok

muş ve alınan da enflasyon kar-

müyle çalışanların, emekçilerin

kullanım malzemelerine

içinde bulunduğu ekonomik du-

gelmeye başladı bile.

rumu görmezden gelen ve onların istemlerini yok sayan bir bütçedir.
Verilen ücret zamlarını belir-

zamlar

Sonuç olarak; Ücretlerimiz

Hükümet yetkilileri

bu dügerekçe

belirlendiği

olarak

..."zaten

devam edeceğini 57.Hükümet de

"kaynak

yok",

bütçe daha şimdiden

açık ver-

mektedir,

da, onları topladığımızda ortaya

zam verirsek yıl sonunda bütçe

büyük rakamların çıktığı görüle-

açığı şu kadar artar ..." gibi söz-

bilir. Ancak bu rakamlar yüksek

lerle bizleri oyalamaktadır.

karşısında erimekte,

tek taraflı olarak Hükümetlerce

şük ücret belirlemeye

leyen %'lik rakamlara baktığımız-

enflasyon

şısında anlamını yitirmiştir.

bir de daha yüksek

Nedense iktidara gelen her

sürece, bu şekliyle

bize göstermiştir.

Bunun böyle

olacağını biz her zaman söylemiştik, bu gün yine söylüyoruz.
Buna karşılık olarak ta; Başta ücretlerin belirlenmesi olmak
üzere, kamu çalışanlarının

her

satırı alma gücü her yıl, bir önce-

hükümet

her dönem için aynı

türlü sosyal, öz!ük ve mesleki

ki yıla göre düşmektedir.

Daha

gerekçeyi öne sürmektedir. Onla-

hakları TOPLUSÖZLEŞME
ile belir-

açık ifade etmek gerekirse, her

ra şunu sormak istiyorum. Bunun

lenmelidir diyorum. Banka iş ko-

yı! hatta her gün biraz daha yok-

nedeni biz emekçiler miyiz?

sullaşmaktayız.
Kamu Bankaları çalışanları
Bu gün (18.06.1999),bu yazımı yazarken
verilecek
maktadır.

ikinci dönem için

ücret zamları tartışılMuhtemelen

de bu

olarak 1980' li yılların başlarında
Sözleşmeli Personel Statüsüne ilk

lunda, Kamu bankaları çalışanları
adına da sendikamız TÜM BANKA-SENTOPLUSözleşme sürecinde taraf olarak yer alacaktır.
Sağlıklı, paylaşımlı,

geçiş aşamasında ücretlerimize
uygulanan yüksek

oran, aldığı-

zam oranı % 10 ile 20 arasında

mız en son yüksek oran olmuş-

bir rakam olacaktır. Oysa bu tar-

tur (onun da nedeni başkadır, ay-

tışmalar sürerken ve henüz eli-

rıca değerlendirmek

mize hiç bir şey geçmemişken

günden bu yana aldığımız zam

gerekir). O

onurlu

bir yaşam bizlerin olsun. Dostlukla.
Ali Rıza Camcı
Genel Başkan

temel ihtiyaç maddelerine, şehir

e)

SENDiKAMIZIN 3 AYDA BiR ÇıKARDlGI HABER BÜLTENİ İçiN YAYıN KURULU OLUŞTURULDU.
ızmir'de yapılan 2.GYKkararları doğrutusunda,

Haber Bültenimizin daha kollektif bir çalışmayla da-

ha kapsamlı hale getirilmesi için oluşturulan Basın-Yayın Kurulumuzda, Basın-Yayın Sekreterine vekaleten Genel Örgütlenme Sekreteri Ali Baygın, Örgütlenme Uzmanımız Hayri Paker, Ankara Şube Yönetim
Kurulu üyelerimizden Tuncay Menekşe, Şadi Yüksel, Faruk Yaver, üyelerimizden Aytekin Göktürk, Hilmi
Ayhan, Mesut Özçelik, ve Taner Kaya görevalmışlardır.
Sendikamızın bundan sonra çıkartacağı süreli ve süresiz her türlü yayınında bu kurul görev yapacaktır.
Dergimizin daha zengin ve içerikli bir hale gelebilmesi için üyelerimizin ve tüm kamu bankası çalışanlarının sorunlarını ve düşüncelerini, yayınlanmasını istedikleri makale ve yazılarını, (şiir, fıkra, öykü,in- .
celeme, araştırma, VS) sendikamıza göndermelerini bekliyoruz.
TÜM BANKA-SEN
MERKE~YÜRÜTMEKURULU

s

Her seferinde, yüzdelik
zamlara kanaat getirerek,
giderek yoksullaşmak istemiyorsak,

ücretlerimizin

belirlenmesinde kamu çalışanlarının da taraf olacağı
grevli-toplu sözleşmeli sendikal haklarımız

için duy-

mayan kulaklara,

görme-

yen gözlere iletmek adına
mücadelemizi

sürdürmeIi-

yiz.
Yıllardır
ekonomik
ve talan

süren yanlış
politikalar,

üzerine

rant

kurulu

umut olmadığını kamu çalışanlarının ücretlerinin belirlenmesinde hemen ortaya

ekonomik tercihler, ülkemi-

koymuştur.

zi hızla ekonomik,

rına reva görülen yüzdelik

sosyal

Kamu çalışanla-

ve siyasal bir krize sürüklemiştir. Bu politikaların

DeHtokrtlBlnln bır

so-

nucunda siyasi istikrarsız-

Özel banka çalışanları- •
nın reel ücretleri

başta

metropoller

olmak üzere

500 milyon

ile 1.5 milyar

TL/ay arasında sevrederken, kamu bankaları çalışanlarının yoğun emek, öz-

Ptllf/tlPIHt r~JIHtIo/du-

verileri ve mali sorumluluk-

yapısını bile tehdit eder ha-

ğunu ve bu Ptllf/ti-

larının karşılığı ise 150 mil-

le gelen çeteler oluşmuş,

plHtdtln tinetik jjrgiit-

lıkların da etkisiyle, devlet

yağma

ve talan

artmış,

emek ortadan kaldırılarak
yok sayılmak istenmiş, sendikasızlaştırma
getirilmiş,

/ii/iiğiiHtiiz ortlnındtl
Ptllf tI/tlblleeeğlHtlzl

gündeme

unutHttlHttl!Jlflz.

bunların bağla-

mında birçok sektörde ya-

zamlar insanca yaşamayı

şanan kriz ve çöküntü ne-

olanaksız hale getirmekte-

deniyle çalışanların ulusal

dir.

gelirdeki payları küçülmüştür.

sonrasında

oluşan hükü-

paylaşımdan ancak örgütlülüğümüz

oranında

pay

met geniş toplum kesimleri

alabileceğimizi unutmama-

ve emekçiler

lıyız.

için yeni bir

arasında oluşmaktadır. Sektör bazında ücretler arası
bu derin uçurumun dengelenmesi gerekmektedir.

Bu

durum, özel banka çalışanları ile ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik sıkıntıları birlikte yaşamımıza
ve aynı iş sorurntuluğunu

Demokrasinin bir paylaşım rejimi olduğunu ve bu

18 Nisan 1999 seçimleri

yon ile 300 milyon TL/ay

s'
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paylaşmamıza

karşın biz

kamu bankası çalışanlarının
çok düşük

ücret alması,

sosyal açıdan da mağdur
olmamıza yol açmaktadır.

NE İSTİYORUZ
- Gerekli yasal değişikliklerle, ücret oranlarımızda
kalıcı düzenlemeler

yapıl-

masını istiyoruz,
- Ücretlerimizin

belir-

lenmesinde çalışanlar olarak taraf olmak istiyoruz,
- Sürekli gözardı edilen
ve unutturulmaya
sosyal

çalışılan

güvenceye

haiz

grevi i-toplu sözleşrneti sen-

dOğrultusunda;

dikal örgütlenme hakkımı-

ücret belirleme

zın verilmesini istiyoruz.
- Sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesinin,

ya-

nemi

olan

ayında,

yeni

dö-

Haziran

hükümetin

şamsal ömür ortalamasının

ücretlerimizi

55-60 yaşı arasında olduğu

raflı belirlemesine

ülkemizde "mezarda emekIiliğe" HAYıRdiyoruz.
- Yüzdelik zamlar, sadaka artışı değil, toplu sözleşme istiyoruz.

lerde insan onuruna

Bu istemlerimiz

tek ta-

ve

yakışır

eylemi"

kinlikleri

ile rahatsız-

lıklarını di/e getirerek
mitingler

yan zamma

edecekler

sendikalar,

et-

oturma

tirdiler

KESK ve KESK'e bağlı

yaşam

için "bordro yakma,

bir türlü açıklanamakarşı

bir

gerçekleşve devam

SONUNA KADAR ...

çeşitli i/-

ONURLU BIR YAŞAM HAKKı
TANıMAYAN

YÜZDELiK

ZAMLARA HAY'IR!

DEMOKRATIK VE iNSANCA BiR
YAŞAM içIN
SENDiKAL ÖRGOTL,ENMEYE E.VET!

s
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ÖZELLEŞTiRME VE MAl ANL.AŞMASI
(GETiRDiKLERI VE GÖrORDOKLERt)
IMF ve DÜNYA BANKASI'nın 3. Dünya ülkelerine dayattığı ideolojik ve ekonomik
olarak ifadesini bulmaktadır.

Kamusal mal ve hizmetlerin

bir avuç sermayenin

saldırı ÖZELLEŞTIRME

eline geçmesi; emeğin

ucuzlamasını, mal ve hizmet fiatlarının artmasını beraberinde getirmekle birlikte ulusal çöküşü de hızlandırmaktadır.
Enerji, Ulaşım, Sağlık, Haberleşme, Tarım, Eğitim, ve Banka gibi stratejik öneme haiz sektörlerin gerek
yerli gerekse yabancı sermayenin eline geçmesi sömürünün katmerleştirilerek

artmasını beraberinde geti-

rirken sermaye için yeni kar alanlarının oluşturulması amaçlanmaktadır.
Sayıları bir elin parmaklarını

geçmeyen tekelciler

Vergi, Teşvik, Kredi, Özelleştirme

diyerek yıllardır

emekçilerin alın teriyle üretilen değerlerin % SS'ini ceplerine indiriyorlar.
Bir avuç asalağa yılda 60.000 Dolar düşüyor. Yani milli gelirin % 55 kadarı.
Bizim ise 7 Milyonumuz açlık sınırının altında yaşıyor. En yoksul 12 milyon kişinin yıllık geliri 530 dolar.
Yani Milli gelirin % 5 kadarı.
Onlar bu ülkenin 10.000 dolarlık okullarında eğitim, 20.000 dolarlık hastanelerinde tedavi gören 1. sınıf
vatandaşları, bizimse 6 milyon çocuğumuz okul yüzü görmeden çalışmaya mahkum.

DÜNYA'DA ÖZELLEŞTiRME'NiN SONUÇLARI şili'DEKi SONUÇLARI
1- Emeklilik yaşı yükseltildi.
2- Işverenin prim ödeme yükü ortadan kaldırıldı.
3- Halkın ödediği primler bir fonda toplanarak borsa spekülatörlerine

peşkeş çekildi.

4- Halkın % 14'ü Sosyal Güvenlikten yoksun kaldı.
5- Devlet hastaneleri kapandı, sağlık sistemi çöktü.
6- Ölü oranı arttı. Yaşam süresi ve standardı düştü.
7- Özel sigorta fonları ABD Trust Bank'ın eline geçti.

DAHA FAZLA ÖZELLEŞTiRME, reşvıx, KREDi, PEKİ KİMiN içiN?
1986-1998 yılları arasında IMF ve DÜNYA BANKASI'nın direktifiyle 4,5 milyar dolarlak özelleştirme yapıldı.
Halkın elektrik, su, telefon parasını anında tahsil eden devlet özelleştirmeden

3 milyar dolar topladı, 1,5

milyar dolarını sermaye gruplarına işletme ve teşvik kredisi olarak geri verdi.
1986-1998 bütçesinden halka ayrılan sosyal harcamalar % 30'dan % 14'e düştü. Rantiyeye ayrılan borç
ödemeleri % 3'den % 46'ya fırladı. Bütçe açıkları bahanesiyle emekçilere % 20 ücret artışı öngören devlet
% 145 faizle asalakları besliyor. 1998 yılında % 60'1 ücretlilerden

kesilen 4 katrilyon 298 trilyon lira vergiye

karşılık sermayeye 4 katrilyon 477 trilyon lira faiz olarak ödendi. sermaye emekçiler kadar vergi ödeseydi
bütçe açıkları kapatılabilecekti.

TEKELLEREAKTARıLAN FAiZLER
Eğitime ayrılan kaynağın 4 katı
Sağlığa ayrılan kaynağın 20 katı
Sosyal güvenliğe ayrılan kaynağın 4 katı
SSKborçlarının 10 katı'dır.

HALKAARZVAADI ILEÖZELLEŞTIRILEN
KITLERÇETELERE
PEŞKEŞ
ÇEKILDI.
ETIBANK:Cavlt.Çağlar'a
HAVAŞ:Turgay Ciner'in YAZTEKSşirketine
ANTALYAHAVA LIMANı:ILKSAN'1dolandıran Sedat Çolak'a
KÜMAŞ:IŞ BANKASI'nısoyarı Erol Evcil'e
PETLAS:Şeriatçı KOMBASSANHOLDING'e
AFŞINELBISTANTERMIKSANTRAlı: Satış tarihinde henüz kurulmamış bir şirkete.
SEKSÜT:TEKFENşirketıne.
POLINAS:ÜLKERGIDA'ya
NETAŞ:NTLKanada şirketine peşkeş çekildi.
1.7 Trilyon liraya satılan SÜMERBANKfabrikalarının 1.9 trilyon lira tutarındaki kıdem tazminatını devlet
ödedi. Peşkeş+Bütçeden kaynak.

1980'DEN BUGÜNE ALIM GÜCÜ (ASGARİ ÜCRET 1 AYİ.lK)

.12.2.a

.1..2..6..Q

1500 Adet Ekmek

600 Adet Ekmek

736 Kilo Şeker

120 Kilo Şeker

105 Kilo Et

15 Kilo Et

Işçi ücretleri 1993'de 100.000. liradan 1998'de 30.000. liraya düştü.
KAPIMIZDAKİ

TEHLİKE

Uluslararası sermayenin

dayattığı Çok Uluslu Sermayenin Anayasası sayılabilecek MAl (Çok Taraflı

Yatırım Anlaşması) nin müzakereleri ülkemizde sürerken anlaşmayı inceleyen FRANSA"Çekinceler konulsa
dahi kabul edilebilir bir duruma getirilmesinin olanaksız olduğu" gerekçesiyle görüşmelerden çekilmiştir.
18 Nisan seçimlerine katılan tüm siyasi partiler programlarında uluslararası TAHKIM'e açık kapı
bırakarak yabancı sermayeye ülkemizin pazarlanacağını vaat etmişlerdir.
Gelişmiş ülkelerce de (Borsa Spekülatörü George Soros'un dahi onaylamadığı) kabul edilebilir yanı bulunmayan MAl anlaşmasının kabul edilmesi halinde tüm yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız sömürülecek,
~ ülkemizin ekonomik yapısı çökertilecek, Ülkemiz RUANDA ve ETIYOPYA gibi ülkelerin
düşürülerek etnik farklılıklar da ön plana çıkartılıp iç çatışmalara hız verilecektir.

durumuna

MAl Anlaşmasının süresi 20 yıldır. Eğer ülkemize gelmelerine izin verilirse 20 yıl sonra ülkemizi kaynakları sömürülmüş, ormanıarı yok edilmiş, çevresi kirletilmiş bir çöplük olarak bırakıp gideceklerdir.
özeueşurrne adı altında yürütülen YAGMALAMAve MAl Anlaşmasına karşı duruş emekçi halkın birleşik
mücadelesi ile püskürtülebilecektir.
Emekçilere düşen görev bu mücadeleyi örgütlemektir.
Kaynak: TMMOB Bülteni Devrim Dergisi

KAMU BANKALARıNıN
Türkiye'nin yakın tarihinde kurulan hemen her

..
i
OZElLEŞTIRILMES
- T. HALK BANKASı

hükümetin öncelikli ekonomik hedefleri arasında ül-

- T. EMLAKBANKASı

kede kronikleşen ekonomik ve mali sorunlara bir ça-

- T. VAKıFLARBANKASI

re olduğu-olacağı düşüncesiyle "Kamusal Sermayeli

(tablo-tl

Bankaların" özelleştirilmesi önemli bir yer işgal etmiştir. Nitekim yeni kurulan 57. hükümet programında
da önceki hükümetlerle benzer bir şekilde kamusal
nitelikteki tüm işletmelerin -bu arada kamu bankala-

Sermayeli Ticari Bankalar
- T.CzIRAAT BANKASI
- T. HALK BANKASı

rının da özelleştirileceği belirtilmiştir.
Özellikle 1980'li yılların ikinci yarısından itibaren
ülke gündemine getirilen özelleştirme

1998 Yılında Faaliyet Gösteren Kamusal

kavramının

- T. EMLAKBANKASı
- T. VAKıFLARBANKASI

çeşitli ekonomik ve sosyal boyutlarının değerlendi-

(rablo-z)

rilmesi kapsam itibarıyla daha geniş bir çalışmanın

(Kaynak: Bankalar Birliği Yıllıklan)

konusudur. Biz burada özelleştirme kavramını ban-

Kamu sermayeli ticaret bankalarının sayılarının •

kacılık sektörü bazında değerlendirerek, siyasal oto-

sınırlı olmasına karşın bankacılık sektörü içerisindeki

ritelerin özü itibarıyla

payı çeşitli açılardan hemen her dönemde yüksek ol-

birer ihtisas bankası konu-

mundaki, ülkenin ekonomik ve toplumsal yaşamın-

muştur. Örneğin; toplam mevduat içindeki payı 1994

da yadsınamayacak

bir öneme sahip olan kamu

yılında % 44 ve 1998yıl sonunda % 40 olmuştur. Yine

bankalarını neden özelleştirmek istediklerini ve bu

ticaret bankaları kredileri içindeki payı 1994'de % 38

durumun yaratacağı sakıncaların neler olacağını de-

ve 1998yıl sonunda % 29 olarak gerçekleşmiştir.

ğerlendirmek istiyoruz.

Ayrıca bankacılık

sektöründeki

çalışanların

Kamu Bankalarının Bankacılık

önemli bir bölümü

Sektöründeki Yeri

mektedir. Örneğin 1998 yıı sonu itibarıyla sektörde

Kamusal sermayeli bankaların özelleştirilmesi-

çalışan toplam 166.492 banka çalışanının 71.072'si

bu bankalarda

istihdam

edil-

nin doğuracağı olası sakıncalardan önce bu bankala-

yani % 42,68'i kamu sermayeli ticaret banlarında ça-

rın Türkiye'deki

lışmaktadır.(Tablo-3)

bankacılık sektörü içindeki yerine

Yine ülkemizdeki

kısaca değinmekte yarar vardır.
Türkiye'de

1998 yıl sonu itibarıyla

faaliyette

kamu bankalarının bankalar

eliyle verilen hizmetlerin toplumun

tüm kesimlere

bulunan 70 bankanın sadece 4'ü kamu sermayeli ti-

yaygırüaştınlrnasında

caret-mevduat

bir şube teşkilatı na sahip oldukları görülmektedir.

bankası,

rrame-n

3'ü ise yatırım-kalkınma

önemli bir faktör olan geniş

Yukarıda da değindiğimiz gibi

1998 yıl sonu itibarıyla sektörde faaliyet gösteren

80'li yıllardan itibaren kamu bankalarının satılması-

toplam 7370 şubenin 2832'sİ (yani % 38'i) kamu ser-

na ilişkin anlayışın etkisiyle

mayeli ticaret bankası şubesidir.rrablo-s)

bankasıdır.

1990 yılında 8 (ticaret

bankası) olan bu rakam % 50 azalma göstererek
1998 yıl sonunda 4'e düşmüştür.

rrablo-zl

Kamu sermayeli bankalar aynı zamanda birer
ihtisas bankası gibi çalıştığından açılan ihtisas kredi-

1990 Yılında Faaliyet GÖsteren Kamusal

lerinin birçoğu bu bankalar tarafından sağlanmakta-

sermayeli Ticari Bankalar

dır. Örneğin Ziraat Bankasının 1998 yılında verdiği

- DENIZCILIK
BANKASI
- ETIBANK
- SÜMERBANK
- T. ÖGRETMENLER
BANKASı
- T.CZIRAATBANKASI

toplam kredilerin (1.719.608 milyar TL.) önemli bir
bölümünü tarımsal üretimin geliştirilmesi ve teşfiki
amacıyla açtığı krediler (1.162.424 milyar TL.) oluşturmaktadır.

~

Kamu Bankalarının Özelleştirilmesinin Sakıncaları
Bankacılık sektörü uzun süredir yapısal bir kriz

sonu itibarıyla faaliyet gösteren toplam 75 bankanın
ilk beşi toplam mevduatın % 49'unu, toplam kredilerin ise % 40'ınl elinde bulundurmuştur.

Bu oranlar

içerisindedir. Nitekim bankalar yasası üzerine yapı-

en büyük ilk on bankada rnevduatta % 72, krediler-

lan tartışma ve yeniden düzenleme çalışmalarını da

de % 66 olarak gerçekleşmiştir.

bu krizin bir yansıması olarak değerlendirmek ve bu

Türkiye'deki

özel bankaların belli holdinglerin

yöndeki çalışmaların yasal bir boşluğun doldurulma-

kontrolü altında olduğu gözönüne alındığında özel-

sından öte sonuçları olduğunu görmek gerekmekte-

leştirilen kamu bankalarının yine bu güçlü holding-

dir. Basına yansıyan haberlerde

ler tarafından alınacağı dolayısıyla zaten varolan te-

birçok bankanın

mali bir kriz içerisinde olduğu bildirilmektedir. Örne-

kelci yapının daha da güçleneceği açıktır.

ğin Radikal Gazetesi'nin 8 haziran 99 tarihli haberinde batık kredilerin 1,5 katrilyona ulaştığı ve 1998 yılı

2- Özelleştirme Banka Kredilerinin Bölgelerarası-Coğrafi Dağılımının Bozulmasına Neden Olur

mayıs ayında % 2.4 olan takipteki kredilerin toplam

Özel sermayeli bankalar açısından temel faali-

kredilere olan oranının 99 mayıs ayında % 9.49'a

yet amacı elde edilecek karın artırılması alduğun-

yükseldiği belirtilmektedir.

dan verilecek kredilerin dağımında bölgesel geri kal-

Bankacılık sektörünün gerek kendi mevcut ya-

mışlık veNeya kalkınmışlık faktörleri gözönüne alın-

pısından gerekse içerisinde bulunduğumuz dönemin

mamaktadır. Özelleştirme, kredilerin bölgesel dağılı-

ulusal ve uluslararası ekonomik krizinden kaynakla-

mındaki mevcut adaletsizliklerin daha da artaması-

nan sorunlarının olduğu bir dönemde kamusal ser-

na neden olacaktır. 1998 yılı verilerine göre gelir ve

mayeli bankaların özelleştirilmesi mevcut sorunları

refah düzeyi dağılımında diğer bölgelere göre daha

da daha da ağırlaştıracaktır.

yüksek seviyede olan Marmara Bölgesinin toplam

1- Kamu Bankalarının Özel Sektöre Devri
Bankacılık Sektöründe Varolan Tekelciliği Artırır

olmuştur. Buna karşılık ekonomik anlamda geri kal-

Türkiye'deki bankacılık sektörü tekelci bir görünüm arzetmektedir. Yani az sayıda banka mevduat ve kredi pazarını elinde bulundurrnaktadır".

98 yı:

krediler içerisindeki payı % 44 (6.232.371 milyar TL)
mış ve desteklenmesi

si'nin toplam krediler içerisindeki payı ise sadece %
06 (97.886 milyar TL)olmuştur.

Banka
~
BANKACılıK SEKTÖRÜTOPLAM
TIcARET BANKALARı
Kamu Sermayeli Ticaret Bankaları
- T.C.Ziraat Bankası
- T. Emlak Bankası «s.
- T. Halk Bankası A.ş.
- T. Vakıflar Bankası T.A.O
Özel Sermayeli Ticaret Bankaları
Yabancı Bankalar
Türkiye'de Kurulmuş Yab. Bankalar
Türkiye'de Şube Açan Yab. Bankalar

KALKıNMA VE YATIRIM BANKALARı
Kamu Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları
- Iller Bankası
- Türk Exımbank
- Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
Özel Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları
Yabancı Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları
(Tablo-3)

Kaynak: Bankalar Birliği

gereken Güneydoğu Bölge-

şube
~

Personel
Sayısı
166.492

38

7.370
7.340
2.832
1.285
406
804
337
4.393

18

115

6

92

75

60
4

12

23

15

30
12

3

1

9
3

3
8
14
4

161.189
71.072
36.460
10.603
14.559
9.450
86.066
4.051
3.022
4.029
5.303
4.341
3070
366
905

808
82

3- Kamu Bankalarının Özelleştirilmesi Banka

çekten de kamu bankalarının 'kötü yönetildikleri'

Çalışanların Işsiz Kalmalarına veya Ekonomik ve

üzerine yapılan bu tespit doğrudur. ancak bulunan

özıük Haklarının Gerilemesine Neden Olur

çözüm yolu yanlıştır.

8o'li yılların ikinci yarısından itibarenm yoğun

Geçtiğimiz yıllarda kamu bankalarının siyasi etki-

olarak gündeme getirilen ve uygulanan özelleştir-

lenmelere ve suistimaliere açık bir şekilde yonetildiği-

meler sonucunda birçok kamu çalışanı ya işsiz kal-

ne ilişkin sayısız haber kamuoyuna da yansımıştır. Bu

mış ya da mevcut ekonomik ve özlük haklarından

yaklaşımı doğrulayarı

hak kaybına uğrayarak çalışmak durumunda

örnekler yakın tarihimizde Em-

kal-

lak Bankası'ndaki Engin Civan,Selim Edes ilişkisinde, T.

mışlardır. Nitekim geçtiğimiz yıllarda özelleştiren ka-

Ticaret Bankası'ndaki kamu hisselerinin satışında or-

mu bankalarında çalışanlar yukarıdaki olumsuzluk-

taya çıkan işadamı, mafya, siyasetçi ilişkisinde, Kalkın-

lara maruz kalrruşlardır. Bu olumsuzlukların

önü-

müzdeki dönemde özelleştirilmesi düşünülen kamu
bankaları çalışanları içinde geçerli olduğunu varsaymak yanlış olmayacaktır.

ma Bankası'ndaki yargıya intikal eden yönetim suistimali gibi birçok örnekte

ömekte görülmüştür.

Kamu bankalarının yönetici kadrolarının siyasi
partilerin, parti çıkarı gözetilerek velveya belli çıkar

4- Özelleştirme Ekonomik Nedenlerle

Des-

gruplarının yönlendirilmeleriyle

atandığı bir ortamda

teklenmesi Gereken Toplum Kesimlerine Verilen

yukarıdaki örneklerin benzerleriyle hemen her za-

Kredilerin Ortadan Kalkmasına Dolayısıyla Gelir

man karşılaşmak olasıdır. Nitekim 57. Milliyetçi Ana-

ve Servet Dağılımındaki

sol Koalisyon Hükümetinin koalisyon pazarlıklarının

Dengesizliğin Daha da

Artmasına Neden Olur

en önemli pazarlık maddelerinden birisi kamu ban-

Mevcut bankacılık sistemi içerisinde ihtisas kredilerinin verildiği sektörler tarım, konut, denizcilik,
turizm ve çeşitli mesleki sektörlerdir. Bu tür kredile-

kalarının hangi siyasi partinin yönetimine

verileceği

konusunda olmuştur.
Kamu bankalarının kötü ve verimsiz yönetildiği

rin en önemli özelliği diğer kredilere oranla daha

dolayısıyla bunların satılmasına ilişkin yaklaşım; 'ev

uygun vade ve faiz oranlarına sahip olmasıdır. 1998

sahibinin mülkünü kötü kullanan kiracıya kızıp evini

yılında toplam 2.044.776 milyar TL. olan ihtisas kre-

satrnasr veya bir atasözünde belirtildiği gibi 'papaza

dilerinin önemli bir bölümü 1.928.919 milyar TL.yani

kızıp kiliseyi yakmak' mantığıdır. Oysa bunun farklı

% 94'ü kamu bankaları tarafından verilmiştir.

bir çözümü vardır; 'dürüst ve iyi bir kiracı bulmak'

Ülkenin içerisinde bulunduğu

ekonomik

ger-

çeklikler ve gelir dağılımındaki adaletsizlikler

bazı

Kamu bankaları için bugün yapılması gereken,
bu bankaların yönetiminin

siyasal etkilenmelerden

toplum kesimlerine ekonomik kolaylıklar sağlanma-

uzak bir yapıya dönüştürecek mali ve idari özerkliğe

sını zorunlu kılmaktadır. Bu gerçekliğin mali kesim

kavuşturulmasıdır.

Böylesi bir yapısal değişim sağ-

açısından gereği kamusal sermayeli bankalar eliyle

Iandığında yönetim

(işleyişteki tüm aksaklık ve olumsuzluklara rağmen)

toplumsal faydayı gözeten, etik değerlere sahip yö-

yapılmaktadır.

netici kadroları oluşabilecektir.

Özelleştirme bu tür kredilerin orta-

dan kalkmasına dolayısıyla zaten bozuk olan gelir
dağılımındaki

dengesizliklerin

daha da artmasına

neden olacaktır.

alanında da kamu yararını ve

Sonuç olarak, kamu sermayeli bankaların ülkenin ekonomik, mali sektörlerinde vazgeçilmez bir
yeri vardır ve kamusal alanda önemli olan işletme

Kamu bankalarının özelleştirilmesinin yarataca-

karından ziyade 'toplumsal

karı' artırmaktır.

Başta

ğı sakıncalara ilişkin yukarıda vermeye çalıştığımız

bankacılık sektöründe olmak üzere kamu yararı il-

bilgilere rağmen bu bankaların özelleştirilmesinde

kesiyle kurulan işletme ve kurumların özel sektöre

neden bu kadar ısrarcı olunduğuna ilişkin birçok şey

devredilmesi varolan ekonomik ve toplumsal sorun-

söylenebilir.

ların çözümüne

Bankaların özelleştirilmesinden

yana

olanların en çok vurguladıkları başlıca argüman "kamu bankalarının siyasi etkilenmelere ve yönlendirmelere açık olduğu ve kötü yönetildikleridir."

Ger-

hizmet

etmeyeceği

gibi çeşitli

olumsuzlukların doğmasına neden olacaktır.
• Kamulaştırma

rorurnu,

Bankacılık

tin Akgüç, syF. 39. Kaynak Yayınları 1995

Sektörü

Bildirisi-Dr.

öz-

~

RiSK VE REEL GETIRI
Her yatırım beraberinde bir

gelir enflasyonun altında kalırsa

Reel getirin eksi olması enf-

riski de getirir. Risk geleceğe dair

reel getiri negatiftir. Bu anapara-

lasyon karşısında yatırımınız de-

bir belirsizliğin olduğu zamanda

nın nominal (sözde) arttığını an-

ortaya çıkar ve "istenmeyen so-

cak satın alma gücünün zayıfla-

nuçlarla karşılaşılması

olasılığı"

dığını gösterir. Yatırımın gerçek

Riskin kö-

anlamda karlı olarak kabul edile-

değer

bilmesi için, getirinin

yatırımımız

olarak tanımlanabilir.

keninde gelecekteki olaylar hak-

enflasyon

ğer kaybetmiş,

artı olması ise

enflasyon karşısında yatırımınız
kazanmıştır.

Burada

%10.34 oranında

kında kesin bilgiye sahip olun-

oranının üstünde olması gerekir.

maması yatar. Olasılıkların doğru

Yatırımlarımızın

tahmin edilmesi riski de ölçülebi-

karşısındaki

lir hale getirir. Fakat olasılıklar

reel getiri formülüyle hesaplaya-

mülü kullanabiliriz. Örneğin yıllık

her

biliriz.

%90 enflasyon ve yıllık %75 üc-

zaman

doğru

edilemiyeceği

tahmin

için risk de tam

olarak ölçülemeyebilir.

getirisini

ret artışı olan bir duruma baka-1)x100

1+ enflasyon oranı

ana grupta toplayabiliriz.
matik ve sistematik

Siste-

olamayan

riskler.
Sistematik

risk genel

bir

lım. Formülde verileri yerlerine
koyarsak,

değişik risklere maruz kalabiliriz.
Finansal yatırımlardaki riskleri iki

Ücret artışlarında da bu for-

aşağıdaki

1+net faiz
Reel Getiri= (------

Hayatımızın her safhasında

erozyona uğramıştır.

enflasyon

Faiz oranı eğer % 100 ise 1 olarak

1+0.75
Reel Getiıi= (---

Faiz oranı eğer %200 ise 2 olarak
Faiz oranı eğer %50 ise 0.5 olarak
förmülde yazılmalıdır.

-1)xl00= -7.9
1+ 0.9

8uradii reel getirinin eksi olması refah seviyenizin azaldlğım,

risktir tüm ekonomiyi ve dolayı-

Örneğin tüketici fiyat artışı-

artı olması ise refah seviyenizin

sıyla finansal piyasaları etkileyen

nın (TÜFE)6 aylık dönemde %30

yükseldiğini gösterir. Bu örnekte

gerçekleştiğini

alım gücünüzün

faktörlerden

kaynaklanır.

Siste-

varsayalım.

Bu

0/07.9oranında

matik olmayan risk ise sadece
yatırım yapılan kıymete ait özel

dönemlerde

bankaların
uyguladığı

6 aylık

risktir. Bu iki gruptaki risk türleri

rnevduata

net faiz

şunlardır:

oranının %90 olduğunu düşüne-

erozyona uğradığını görüyorsunuz.
Sonuçta nominal

getiri ile

• Enflasyon Riski

lim. Burada mevduata verilen fa-

reel getiri farklı şeylerdir. Yatı-

• Faiz Oranı Riski

iz oranı yıllık bazda oldugundan

rımlarımızı veya ücret artışlarımı-

• Likidite Riski

dolayı 6 aylık baza indirgememiz

zı değerlendirirken

gerekiyor dolayısıyla 6 aylık net

aracı veya enflasyonla

faiz %90'nın yarısı olan %45 ola-

mamız gerekir. Ücret artışı oranı

caktır. Eğer 3 aylık olsa idi 4'e, 1

veya faiz oranı tek başına bir şey

reel(gerçek) getirisini açıklayaca-

aylık olsa idi 12'ye bölmek gere-

ifade etmeyecek. Bunları enflas-

ğız. Tasarrufların herhangi bir dö-

kecekti.

yonla kıyaslayarak refah seviye-

• Finansal Risk
• Işletme ve Endüstri Riski
Burada sadece enflasyon riski üzerinde durarak enflasyonun

nemde sağladığı getirinin anaparaya oranı ile aynı dönemde gerçekleşen

enflasyon

arasındaki

fark reel getiriyi ifade eder. Eğer

Formülde yerlerine koyarsak,
1+0.3
Reel Getiri= ( --1+ 0.45

-nx 100= -10.34

bir yatırım
kıyasla-

mizin enflasyon karşısında azaldığına veya arttığına karar verebiliriz.

r.c. Zİraat

Bankası Personeli Yardımlaşma
Vakfı'nda olağan Mali Genel Kurul Yapıldı.
Sevgili Ziraat Vakfı üyeleri bildi-

maktadır.

ğiniz üzere Vakıf Mali Genel Kurulu
yapıldı. Tüm uyanlara, ortaya konuteftiş raporlarına,

Bu yöntem

emekliliği yaklaşan

Vakıf üyelerince

olumlu

karşılan-

rnakta ama ya diğerleri için! Bir yıl, 5
yıl sonra ne olacak? Hangi yöntem

Vakıf üyeleri otellerden

yararta-

kullanılacak?

namamaktadır.

lan belgelere Vakıflar Genel Müdür-

lüğünun

yolu seçilmemektedir?

5- Vakıf'ta çalışan işçilerden

Yolsuzluklara sahne olan ve yö-

bazıları

tazminatsız

olarak

niçin

savcılık

netim ihmalleri ile mal alınan firma-

iş'ten atılmışlardır?

soruşturmasına rağmen yönetim ku-

lara zamanında yapılmayan ödeme-

olarak. iş' ten atılan bu çalışanların

rulu yine "oy birliği" ile değil ama "oy

Haksız ve yarılı

ler nedeniyle yıllardır zarar eden In-

açtığı davalar sonuçlanmaya

çokluğu" ile aklandı. Varolan Yöne-

şaat Malzemeleri

mıştır. Şimdi Vakıf'tan faizleri ile bir-

tim sonuç olarak oy çokluğu ile ak-

bedeli Vakıf üyelerine ödettiriImek-

lansa da sağduyulu delegeler Vakıf

tedir.

Yönetiminin

delegelere

olduğu çalışma raporunu

göndermiş
tüm ger-

Işletmesinin

zarar

başla-

likte ödenecek olan ve oldukça da
buyük rakamlara ulaşacak olan bu

Sosyal Yardırnlar. Sosyal Güven-

tazminatların Vakfa getireceği zarar-

lik ve Vakıf Işletmesince rantabl ol-

ları kim veya kimler, nasıl karşılaya-

çekliği ile eleştirdiler. Ancak söz ko-

mayan işletmelere

caktır?

nusu eleştirilerin bir çoğuna kurullar-

sürdürülmektedir.

ca yanıt verilernedi.

Bu eleştirilerin

bir bölümünü sizlere aktarıyoruz.

kaynak aktarımı

Vakfa yönelik eleştiriler yalnız- •

Delegelerce

Yönetim

üyelerine yöneltilen

Mali Rapora göre eleştiriler;

Kurulu

ve yanıtı alına-

Bu günkü reel değeriyle 1,5 tril-

deki yıllarda da alınacak karlar her

yonu bulan Kartem ne oldu, bu ko-

yıl iştiraklerin sermayelerine aktarıl-

nuda Vakfın zararını kim veya kimler

rnakta, vakfa nakit getiri sağlama-

nasıl karşılayacak?

maktadır.

Bu günkü

Iştiraklerin

0/026 sını oluşturan

değeri

30 milyarı

aşan 113 adet bilgisayar nerede, ni-

Kartem A.ş.'nin Vakfa gelir getirici

çin ortaya çıkarılamıyor,

veya kimler nasıl karşılayacak?

Karteni'de

yükümlülüklerin

yerine getirilmeme-

si ve yönetim

ihmali nedeniyle bü-

yük kayıplar söz konusu olmaktadır.
Bağışların yüksek olması nedeniyle Vakıftan

istifa eden üyeler

mevcuttur.

zararı kim

çıkarmalar

ve

Elazığ/Balakgazi Orta ve Yüksek
Eğitim Vakfı'na bağışlanan 5 bin torba çimentonun sonucu ne oldu, işlenen suçun cezasını kim veya kimler
çekti, zararı kim veya kimler karşıla-

Vakıftan

istifa etmek isteyen

ve eden bir çok üye bulunmasına

davaları

rağmen ek emeklilik

tazminatları

ödenen

kıdem

Sosyal Yardımlar bölü-

ve ölüm yar-

dımlarının birleştirilerek kesilecek ai-

münde 60 milyar liraya ulaşmakta-

dat miktarları

dır.

Eğer amaç Vakıf üyelerinin
sosyal Güvenlik bölümünde

iş-

tiraklerin net tutarında % 21 lik artış
olmasına rağmenherhangi

bir iştirak

geliri görülmemektedir.

niçin yükseltilmiştir?
emekli

olurken eline toplu paranın çok geçmesi ise;
a) Niçin Vakıf üyelerinden

gisayar bedeli 533 milyon liranın alı-

miştir?
b) Niçin Vakıf daha çok kar e-

namayacağı bilinmesine rağmen yıl-

den bir kuruluş haline getirilmeye-

lardır kısa süreli alacaklarda

rek, Vakfın gelirlerinden karşılanması

tutul-

duyurmak

kamuoyuna

zorunda kalmıştık. Basın

açıklamamız da yapılan tüm eleştiririnde bulunmuş ve sonuç olarak; dönemleri itibariyle
Yönetim

Kurulu

görevde bulunan
üyeleri

olarak nitelendirilmiş

basiretsiz

ve görevlerin-

den azli istenmiştir.
Cumhuriyet

savcıhğ: yapılan

ruşturma açılmasına karar vermiştir.
1992-1998 yıllarında Vakıf Yönetiminde bulunan 12 Yönetici hakkında soruşturma açılmış olup sanıklar arasında halen T.c. Ziraat bankasındaki "bedelsiz ithalat" nedeniyle de DGM'de
de yargılanan Genel Müdür Yardımcısı Metin Akpınar, şimdiki Vakıf

alı-

narak yine onlara vermek yolu seçil-

Vakıf işletmesinde 113 adet bil-

açıklaması ile durumu

eleştirileri ciddi bulmuş ve resen so-

işlen çıkarılanların açtıkları tazminat
nedeniyle

dan, Tüm Banka-Sen Genel Merkezi

ler Vakıf Genel Müdürlüğünce de ye-

yacak?

Haksız işten

dilekçelerde de dile getirilmiş olmasına rağmen bir yanıt alınamadığınolarak 1998 Ağustos ayında bir basın

özelliği

bulunmamakta

man sendikamız Yayın organlannda.
üye ve delegelerce Vakfa gönderilen

mayan diğer soru ve eleştiriler;

iştiraklerden alınan ve önümüz-

ca Genel Kurulda değil, zaman za-

Yönetim Kurullarında görevli bulunan Erdoğan varol (Muhasebe Müdürü), Sedat Rıfat Doyum (Ziraai
Krediler Müdürü), Ali Müfit Yıldırım (eski Ankara Istihbarat Müdürü

satılması büyük bürokratik
ve mahkeme

kararına

engeller

bağlı olan

gayri menkul alımlarına ve sahip oldukları binaların onarımına yöneldikleri dolayısı ile hepsi banka personeli
memuru olan vakıf üyelerinin yeterince nakit ihtiyacını karşılayamadıkları, üyelerin

kendi paraları olduğu

halde borçlanmalarda

çok yüksek

bir faizle üyelerine borç verdikleri ve
bu yüzden

de üyelerin

tamamına

yakınının bu konuda şikayetçi olmalarına neden oldukları ancak yöneticilerin üst düzeyde görevli olmaları
ve üyelerinde banka memuru olmaları nedeniyle açıkça şikayetlerini di-

•

le getiremedikleri
kayetlerin
halen müşavir)

Nihat Rauf Bayra-

moğlu (Ankara Bölge Müdürü) Cengiz Ayken
müdürü

(eski sistem

halen müşavir)

gelenemediği

keza aynı dönemde

satılan beyaz eşya cinsinden 17 par-

de bulun-

ça Beko marka eşyanın da kayıp olduğu, KARTEM A.Ş.adında bir şirket

Davaya sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Camcı muşteki

olarak

kurulduğu
%49,81

şirketin

ilk aşamada

hissesinin vakıfça satın alın-

katılacak ve Vakıf üyeleri adına ge-

dığı ve bu şirketin zamanında ölü bir

rekeni yapacaktır. Vakıflar Genel Mü-

yatırım olarak görülen Ankara-Istan-

dürlüğü Teftiş Kurulunca

hakkında

bul yolu üzerinde yapımı senelerdir

teftiş raporu düzenlenen ve Savcılı-

devam eden Bolu tüneli (kısaitıimış

ğın ciddi bularak soruşturma başlat-

yolda) yolunda bir benzin istasyonu

tığı konular şunlardır.

işletmek

projesine yöneldiği

ancak

yakın zamanda bile faaliyete geçmeve

si zor görülen bir yatırım için kurulan

Olağan Genel

şirkete daha sonra vakıfça büyük bir

Kurula kadar görev yapan ve Baş-

hissenin daha satın alındığı ve şu an-

kanlığını Metin Akpınar'ın yaptığı Va-

da şirketin en büyük ortağının vakıf

kıfta yönetim kurulu üyelerinin

olduğu, ayrıca dönemin başkanı olan

"1992
27.5.1995

yılında
tarihindeki

reci olarak görevaldığı

seçilen

ida-

süre içerisin-

de Vakfı iyi idare etmedikleri,

örne-

ğin vakfa gelir temin etmek amacı
ile yurtdışından
getirterek

Bilgisayar parçaları

bunları Türkiye'de monte

ile yapıldığı görüşüne varılmıştır."

yine kar etmek amacı ile Vakıf adına

servisleri

maktadır.

ve bu nedenle şi-

sendika başkanı aracılığı

Metin Akpınar'ın da bu şirkette

kü-

çükte olsa şahsi bir hissesinin bulunduğu,"

değiştiği ancak 1996 yılına

ettikten sonra bütün halinde sattık-

kadar Metin Akpınar'ın

başkanlığı

ları ancak teftiş raporunda ve vakıf

devam ettikten

başkanının beyanında da belirtildiği

rol'un başkan olduğu yönetirnde

gibi toplam 113 adet bilgisayarın ka-

üyelerin menfaatlerinin

yıp olduğu, vakıf başkanının ifadesin-

ğının anlaşıldığı, örneğin Elazığ ilinde

de her ne kadar 113 adet bilgisaya-

yarım kalmış bir okul inşaatının biti-

sonra Erdoğan Vade

korunmadı-

rın montaj parası olarak firmaya ve-

rilmesi için 250 ton civarında vakfın

rildiği savunulmuş ise de, bunun bel-

parası ile çimento bağışı yapıldığı, yine nakitten

uzaklaşılarak sonradan

sonra;

terimiz. suçlanan kişilerce neden yönetiliyor

diye sormak

da en doğal

hakkımız olsa gerek!
Sonuç olarak, önce bulunduğunuz bölgede seçerek temsilciniz
sıfatı ile gönderdiğiniz
si arkadaşımza

Vakıf delege-

(veya Yöneticinize)

Vakıf genel kurulunda

neler oldu-

ğunu nasıl oy kullandığını sorunuzt
Ondan Vakfın çalışma raporu-

nu isteyin iz (vermiyorsa
netiminden

isteyebilirsiniz)
inceleyiniz,
şavire

Vakıf Yö-

isteyiniz, oradan da te-

min edemiyorsanız

sendikamızdan

ve siz de bu raporu

gerekirse

inceletiniz

bir Mali Mü-

eğer yargının

hakIı bulduğu şekilde siz de eleştirilerimizin

"27.5.1995 tarihinde Vakıf yönetiminin

Tüm bu açıklamalardan

Vakıf kesintileri nedeniyle bizim al)11

doğru olduğuna

getiriyorsanız

(delege yöneticinize)
Yönetimini

neden Vakıf

akladığını sorunuz!

Bundan
Kurullarına
koruyan

kanaat

delege arkadaşınıza

sonraki

Vakıf

da sizlerin

doğrudan,

Genel

haklarını

dürüstden

ya-

na tavır koyacağına inandığınız delegeleri gönderiniz.
Tüm Banka-Sen
Merkez Yürütme Kurulu

YAŞASAYDI

EMEKLİ OLACAKTı TASARISINA

HAYIRI
Bir süredir kamu çalışanları

şimdi biz de Avrupa ülkele-

kan'ın söylediklerinin doğru ol-

olarak bizi de ilgilendiren (ilgi-

rinden bazı örnekler verelim.

madığının SSK'nın 1996 yılı Is-

lendirecek olan, Emekli sandı-

Avrupa'da emekli olma koşul-

tatistik Yıllığı bize gösteriyor.

ğı, SSKve Bağ-Kur'u

ları oldukça esnek. Almanya

Yılllğa göre halen yaşlılık aylığı

mek istiyorlar) "Sosyal Güven-

ve Danimarka gibi bazı Avrupa

alan 1 milyon

lik Reformu" adı altında emek-

ülkelerinde emekli olmak için

emeklinin sadece 9 bin 457'si,

lilik yaşı ve sosyal güvenlik

kısa bir süre sabit bir işte çalış-

yani binde s'sı 39 yaşın altında

kuruluşlarımız tartışılmaktadır.

mak yeterli

bulunuyor.

Yeni çalışma Bakanı, ayağının

Almanya'da yaşlılık sigortasına

tozuyla

birleştir-

çalışanların

oluyor. Örneğin;

644 bin 623

Diğer emeklilerin

yaş ortalaması 57.

hizmet

süreleriyle uğraşmaya başladı.
Hükümetin diğer bir işi de üc-

'BokoH UgoHdo'doH ô'rHek verlrkeH dogrıı sôitlll't0r.

retlerimizin tek taraflı olarak

01lt0 keHdl IılkelltlzdeH '38 't0pIHdo elitekIl olll'tor!or"

düzenlenmesi.

dl'tor. 'BokoH'1HsôitledlklerlHIH dogrıı ollltodıglHlH

Bakan TV'lere çıkarak "uykularım kaçıyor, uganda'da

bi-

le 38 yaşında emekli olan yok"
diye avazı çıktığı kadar bağırıyor. Bakan'ın ve diğer Hükümet yetkililerinin ücretlerimize

88K'HIH

1996 'tlll Istotistik

Ifıllıgo gô're ltoleH 'topıılık 0'tlıgı OIOH 1 1It11'tOH
644
blH 623 elltekllHIH saaec« 9 blH 45r's!,

içerisinde

'top ortololltosı 5r.

tek doğru

olan sözleri bunlar.
Bakan

doğru

söylüyor.

Uganda, Gana, Nijerya ve Ruanda gibi Afrika ülkelerinde ve
Sosyal Güvenlik Sisteminin bütünüyle özelliştirildiği Şili'de 55
yaşın altında emekli olmak
yok. Zaten bu ülkelerde yaş
ortalaması

't0HI blHde

6'sl 39 't0pIH oltIHdo bIlIIlHII'tOr. Diger ellteklllerlH

ve emekliliğimize ilişkin söyledikleri

Ifıllıgı bize gô'sterl'tor.

45 olduğu

için

emekli olabilen de yok!
Işlerine geldiği gibi değişik
zamanlarda değişik ülk.eleri örnek veren Hükümet yetkilileri
emeklilik konusunda Afrika ülkelerine ağırlık vererek bize
örnekleme yapıyorlar.

hak kazanmak için 60 ay si-

GörüldÜğÜ gibi ülkemizden

gortalı çalışmak yeterli oluyor.

ve diğer Avrupa ülkelerindeki

Almanya'da sağlık sigortasının

örnekler üzerinden değerlendi-

tümünü

rildiğinde emeklilik meselesi hi~

devlet

karşılarken,

Belçika'da sağlık harcamaları-

de onların söylediği gibi değiL.

nın % STsini devlet karşılıyor.

Bu işin altında başka şeyler var.

Ekonomik olarak Türkiye'ye

Gerçekler başka. Gerçekler üze-

çok benzeyen ve hiç

hoşları-

madıkiarı, sık sık hakkında atıp
tuttuğumuz

Yunanistan'da

emekli olabilmek için 4050 iş
günü çalışmak yeterli oluyor.
Bakan uganda'dan

rinden değerlendirirsek;
Emeklilik yaşının yükseltilmesine gerekçe gösterilirken
1999 bütçesinin
yeterli

ödemelerde

olamayacağı,

Sosyal

örnek

Güvenlik Kuruluşlarının özellik-

verirken doğru söylüyor ama

le de SSK'nın 3-5 yıl sonra hiç

kendi ülkemizden "38 yaşında

ödeme yapamayacağı gerekçe

emekli oluyorlar"

gösterilmektedir.

diyor. Ba-

lam gelir vergisinin % 51.4'ünü

Bu durum yeni bir şey de-

ödedikleri halde milli gelirden

ğiL.Yıllardır, SSKve diğer sosyal kuruluşların durumunun iyi
gitmediği, bu kuruluşların talan edildiği ve bugün olduğu
gibi bundan önceki Hükümetler döneminde de oluşturulan
bütçelerde sosyal güvenlik kuruluşlarına yeterli payın ayrılmayarak, bu kuruluşların

bu

bugünkü kötü hale gelmesinde sorumlu olan siyasi iktidar-

Bütçeleri 1997 yılından itibaren değerlendiremeye baş, larsak; 1997 bütçesinde 3 sos780

trilyon aktarılarak, bütçedeki
oran 9.7 olarak belirlenirken,
1998 bütçesinde

ç(l/ıp(ln/(lr

aldıkları pay % 24.2 iken, ser-

top/(lH( ge/Ir verglslnlH
% 51.4'ünü

ô'dedlk/erl

H(I/de ml//I ge/Irden
(I/dık/(lrt P(l'l % 24.2
Iken, serm(l'le
kesımının ô'dedlğl vergı
(I/dığı P(l'l Ise %

0/0 48.6, milli gelirden aldığı pay

ise % 60.7 olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Neresinden bakarsak bakalım, çalışanlar ödemede birinci

Bu itibarla, Bakanın getirdiği gerekçeler haklı gerekçe değiL. Biz çalışanlar olarak üzerimize düşeni gereğinden fazla
yapmışız.

60.r .o/(lr(lk

yapmamıza

Bundan fazlasını
tıem gerek yok

k(lrpımız(l

hem de halimiz yok. Biraz da

pkm(lkt(ldır.

onlar yani sermaye kesimi kemer sıksın. Aslında onların ya-

bu oran

9.2'ye, 1999 bütçesinde 2 kat-

maye kesiminin ödediği vergi

ama alım gücünde sonuncu.

% 48.6, mıllı ge/Irden

ların olduğu gerçektir.

yal güvenlik kuruluşuna

1996

pacağı çok fazla şey de yok.
Hükümetlerin hazırladıkları

Vergilerini

gereği gibi ve za-

rilyon 55 trilyon lira aktarılarak

bütçelerin

oran 8.7'ye düşürülmüştür.

gelince; en olması gereken a-

ları işçilerin sigorta primlerini

Görüldüğü gibi, bütçeler hazır-

ma bir türlü başaramadıkları

tam gün üzerinden ve zama-

lanırken kötü gidişat bile bile

(başarmak istemedikleri) yolu,

nında yatırsınlar. Devlet'te ka-

hazırlanmış. Bütçeler hazırla-

yani vergi toplama yolunu be-

mu kesiminde çalışan işçilerin

nırken Sosyal Güvenlik kapsa-

cerseler ve sermayeden

ge-

primlerini zaman yatırır, Hükü-

mında bulunan 52 milyon in-

rekli vergiyi toptayabllseıer or-

metlerde Bütçelerinde Sosyal

san (3 Sosyal Güvenlik Kuru-

tada sorun kalmayacak. Yuka-

Güvenlik katkı payını yüksel-

rıda verilen

göre

terek yeterli ödemeyi yapar-

lerek hazırlanmamakta yakla-

rantiye yoluyla bütçeden en

larsa sorun haııedilmiş olacak-

şık 250 bin civarında rantlye-

fazla payı alan sermaye kesi-

tır. Biz çalışan cephesi olarak

den para kazanan asalaklara

mi, vergi ödemede ise bütçe-

bunu istiyoruz.

göre hazırlanmaktadır (Banka-

ye en az getirisi olan kesim

günlerde eylem ve etkinlik-

lar Birliğinin

olarak karşımıza çıkıyor.

lerimiz ile bunu istemeye de-

e/mundaki

toplam sayı) gözeti-

verilerine

göre

bankalarda 5 milyar liranın üstünde parası olan insan sayısı).
1999 bütçesinde bu böyle olmuştur. Rantiyeye ayrılan pay
8 katrilyon 890 trilyon liradır.
Yani sosyal Güvenlik Kurumlarına ayrılan payın 4 katı.

açık vermelerine

rakamlara

Türk-Iş'in yaptığı bir

araştır-

manında ödesinler. çalıştırdık-

Önümüzdeki

vem edeceğiz.

maya göre; 1996 yılında sermaye kesimi toplam 708 trilyon vergi öderken çalışan kesim 1 katrilyon 225 trilyon vergi ödeyerek birinci sırayı alıyor. Yine 1996 çalışanlar top-

Hilmi Ayhan

GENEL YÖNETiM KURULU TOPLANTILARIMIZOAN

z.st ıZMIRlDE YAPıLDı
Birinci GYK toplantısında aldığı kararlarına

uygun

olarak

GYK üyelerimiz

toplantılarını

muhtelif illerde yapmaya devam
ediyor.

gerekenler

için alınan kararlar

şöyledir.

fazla ilgi gösterilmelidir.
3- 1. GYK toplantısında

1- Bir önceki dönem başlatılması kararlaştırılan

"her üye,

nırları belirlenen

Diyarbakır

sıve

Adana Bölgemizdeki örgütlenme

yeni bir üye" kampanyasının bu

çalışmalarının hızlandırılarak Şu-

güne kadar sağlıklı bir şekilde

be açılması için gerekli çalışma-

yaparak ızmir Bölge Şubemizin

yürütülmediği

lar sürdürülmelidir

düzenlediği yemeğe

olup, yeni süreçte

Ikinci toplantısını

ızmir'de

de katılan

ortaya

çıkmış

bu konuda

GYK üyelerimiz, 3. GYK toplantı-

Haber Bültenimizin daha organi-

sını 3 Temmuz 1999 Cumartesi

Mf K lilfe/el'liHlz geçen

günü ıstanbul'da yapacaktır.
GYK üyelerirnlz, Istanbul şu-

slireç ıçerısınde Ifopllon

bemizin yeniden yapılandırılma-

iirglit/enHte ço/ıpHt%l'l,

sı için görevalan yeni Geçici Yö-

Hto/I konu/or, 'tetkl/I/er/e

netim Kurulu üyeleri ile de toplantı yaparak önümüzdeki
ci değerlendirecekler
bul'da yeniden

süre-

ve ıstan-

atağa kalkmak

için start vereceklerdir.

lantısında

aşağıdaki

kararlar

alınmıştır.
MYK üyelerimiz

gô'rlipHte/er, boslH

geçen sü-

Çıkortlion Bii/ten ve
hokklHdo bılgı oktorHtlp
ve oktol'l!dn bılgı/er
lizerıne gô'rlipHte/er
't0pIlHtıptl!'.

reç içerisinde yapılan örgütlenme çalışmaları,
yetkililerle

mali konular,

görüşmeler,

basın

açıklamaları, 3 ayda bir çıkartı-

özellikle

lan Bülten ve diğer muhtelif ge-

üyelerimizin

lişmeler hakkında bilgi aktarmış

gerekmektedir.

ve aktarılan bilgiler üzerine görüşmeler yapılmıştır.
Yapılan tartışmalar sonunda
önümüzdeki

üç ayda yapılması

ze ve kollektif bir hale getirilmesi için "Basın-Yayın Kurulu" oluşturulmalıdır.
5- Sendikal örgütlenme
leneği bulunmayan

ge-

Kamu Ban-

kaları çalışanlarının sendika konusunda daha fazla bilgilenme-

oÇlk/oHt%l'l, 3 olfdo bır
diger Htuhte/ıf ge/lpHte/er

ızmir'de yapılan 2.GYK top-

4- 3 ayda bir yayınladığımız

Şubelerimizin
özenli

ve GYK
çalışması

2- Istanbul, Samsun Edirne
ve Çanakkale Bölgelerindeki örgütlenme

çalışmalarına

daha

sini sağlamak
dizileri

amacıyla

çıkartılması

eğitim

ve eğitim

seminerleri düzenlenmelidir.

KURUM YÖNETiMLERiYLE YAPILAN GÖRÜŞMELER,YAZILAN YAZıLAR!

Halk Bankası çalışanlarına!
Arkadaşlar, Yayın Organlarırunları sizden gelen bilgiler çer-

Onlar neden daha önemli?

1999 yın başından bu yana bir
şımız, aşağıda belirttiğimiz sorunlarınızı bize telefon-faks yoluyla
veya karşılıklı görüşerek aktardı•

cak, faiz ödeyecekler

ve banka

b) Onlar bu kredileri kullanarak daha büyüyecek ve Holdingleşecekler!
c) Onlar bu kredileri kullana-

riz gibi bu sorunları Genel Müdürünüz Sayın Yenal Anserı'e yazılı

büyüyeceklerl

Bize iletilen sorunlar şöyley-

Halk Bankası Genel Müdüryayınlamış

olduğu;

04.02.1999 tarih ve 32 sayın "Ge-

Merkez Yürütme Kurulu

sokacağız dendiğinde,

onların arkalarında milletvekilleri,
bakanlar, vs yetkililer var. Yok diyene sorarlan
Halk Bank çalışanlarının ar-

nel Mektup" da;
• Çalışanların 5 maaş tutarı-

kasında kim var?
Bireyselolarak

na kadar kullan(ama)dığı "memur
kredilerinin" 3 katına kadar olan
kısmını ise % 50 gibi bir faizle ne-

bu sorunları

çözebilirmisiniz?
Biz söyleyelim

kısmını % 20, 5 katına kadar olan

çözemezsi-

niz!

malandırılacağı,

Sevgili Halk Bankası çalışan-

17.03.1999 tarih ve 242 sayılı

ları, daha süratli ve kitlesel olarak örgütlenemediğiniz

"seri mektup" u ile;
• Çalışanların kullandığı krenakit kullanımını

• Halk çek uygulamalarının

üst yönetimlerin

bu ve buna

Yaşanan bu olumsuzluklara
müdahale edebilmenin tek yolu-

Şimdi soruyoruz?

nun örgütlü güçten geçtiğini, bu
niçin

böyle davranıyor?

gücün de Tüm Banka-Sen olduğu
bilincine ermemiz gerekmekte-

Çünkü onlar için Kobiler, Sanayici-ımalatçılar,

tek taraflı

devam edecektir!

kaldırıldığı belirtilmiştir.

Halk Bankası yetkilileri

sürece

çalışanların sorunlarına duyarsız
benzer uygulamaları

durdurduğu,

kart

Tüm Banka-Sen

ği var,kredi veremiyoruz yada sizi sıraya

di;

kredi

Sorunlarımızın kalıcı çözümü

d) Onlara plasman yetersizli-

olarak ilettik.

di kartlarında

etme şansına sa-

hiptir.

için TÜM BANKA-SEN"el

cak, geri ödemeyecekler daha da

aıı

lü bir güç bu olumsuz gelişmelere müdahale

gelir elde edecek.

lar. Bizde yine aşağıda göreceği-

lüğü

Ancak kitleselleşmiş örgüt-

a) Onlar bu kredileri kullana-

çok Halk bankası çalışanı arkada-

bu

ve buna benzer olumsuzlukların
yaşanmayacağı bilinmelidir.

Çünkü;

çevesinde tespit etmeye çalışıyor ve gerekli yerlere iletiyoruz.

rülen bir çalışma hayatında

önemli!

mızda Bankanızda yaşanan so-

Ihracatçılar,

müşterileri

daha

Dergimiz basıma
hazırlanırken T.Halk Bankası
İç Anadolu Bölge Müdürlüğünce 16.06.1999 tarihinde
Not;

Genel Müdürlüğün şifai taIİmatıyla Ankara/da yaklaşık
30 şubeye gönderilen bir yazı ile bu şubelerin "öğle tatilIerinde açık tutulması ve Cumartesi günü mesai yapılması hususu" bildirilmiştir.
Bu uygulama özellikle Cugünleri bankanın
açık tutulması ve çalışanlarm çalıştlrllması Devlet Memurları Kanunu'nun 99,100
ve 101 maddelerine ayklrldır. Konusendikamızca takip
edilecek ve gerekli araştırmartesi

malar yapıldıktan sonra yasal girişimler başlatılacaktır.

dir!
Grevli ve Toplu Sözleşmeli
bir sendikaya üye olarak sürdü-

Halk Bankası yetkililerine iletilen sorunıar.1
Sayı : 991205
Ankara, 10.06.1999

Konu: Bankanız memur kredileri.

Sayın

Yenal Ansen
T. Halk Bankası
Genel Müdür.

Bankanızın altında sizin de imzanız bulunan 17.03.1999 tarih ve 511 özel, 69 Genel No'tu "Genel
Mektup" unda Bankanız Memur Kredilerinin kuııanımına yönelik açıklamalarda bulunuyor ve getirdiğiniz yeni tedbirleri belirtiyorsunuz.

}

\

Öncelikle şunu belirtmek istiyoruz ki; "Memur Kredileri" pratikte çalışanlar lehinde uygulanmamaktadır. Çünkü; ilgili yazının başında belirtilen ve bankanızın hedef kitlesi olarak gösterilen Kabiler,
Sanayici-ımalatçılar ve lhracaatçıtar, Şube yetkililerince de öncelikli olarak ele alındığından, plasman
yetersizliği gerekçe gösterilerek çalışanlarınıza kuııanılacak kredi kalmadığı belirtilmektedir. Ya da yetersiz miktarda plasman ayrılarak çalışanlar "sıra'ya sokulmaktadır.
Sendikamız üyesi bankanız çalışanlarının aktardığı bilgilere göre "Memur Kredileri" nin sıraya bindirilmesi; yeteri sayıda çalışanın bu kredileri kullanamamasını gündemde tuttuğu gibi, çalışanlar arasında da sorun yaratmaktadır. "sıra" her zaman tam uygulanamamakta, tayin-acil ihtiyaç vs nedenlerden dolayı bozulrnakta, çalışanlar arasında huzursuzluk yaratmaktadır.
Yönetiminiz "memur kredileri'ni bu şekliyle çalışanlarınızca kullanamaz hale dönüştürdüğü gibi,
çalışanlarınızın diğer 'parasal" olanaklarını da ya kaldırmış ya da kullanılmasını zorlaşrırmıştır .
• Yine, bankanızın 20.04.1999 tarih ve 1534133421-242
sayılı "Seri Mektup"u ile kart müşterilerinin
limitleri % 50 oranında artırılırken, çalışanlarınızın nakit kullanımı durdurulmuştur.
• Çalışanlarınızca kullanılan "Halk Çek" uygulaması da kaldırılmıştır.
1998 yılı ortalarından bu yana ortadan kaldırılan veya zorlaştırılan bu parasalolanaklar, yetersiz
olan ücretler nedeniyle çalışanlarınızca yaşamlarını devam ettirrne zorunluluğu karşısında zaman zaman kullanılan ve kısmen rahatlatan imkanlardır.

}
}

Elbette ki, T.Halk Bankası'nın birincil görevi hizmet edeceği hedef kitlesine ve müşterilerine hitap
etmesidir. Ancak, hedef kitleye verilen hizmetin esasını çalışanlarınız emekleriyle karşılamaktadırlar.
Yani çalışanlarınız yaşamlarından memnun olmadıkça, verilecek hizmet de başarılı olmayacaktır.
T. Halk Bankası'nın görev zararı trilyonları bulmuştur. Buna rağmen hedef kitlenize, Visa C1assic
kart müşterilerine kredi bulunabilmekte iken, çalışanlarınızın mağdur edilmesi anlayışla karşılanabilecek bir tutum ve davranış değildir.
Nitekim, bu uygulamaları çalışanlarınız da hoş karşılamamakta ve 1999 yılı başından bu yana şikayetlerini sendikamıza iletmektedirler.
Giderek zorlaşan yaşam koşulları karşısında çalışanlarınızın parasalolarak daha rahat hareket
edebilmelerini, işyerlerinde daha üretken çalışmalarını sağlayacak olan bu olanakların tekrar eskisi gibi kutlarulabilir hale dönüştürülmesi için gerekli ilginin tarafınızdan gösterilmesini tüm Halk Bank çalışanları beklemektedir.
Saygılarımızia.

Orhan Beğen

Ali Rıza Camcı

Genel Sekreter

Genel Başkan

ziraat çalışanlarına
Geçen 6 aylık süreç içerisinde Ziraat Bankası yöneticileri

ile

görüşmeler yapıldı. Kendileri ile
yapılan görüşmelerde

düğümüz sendika yasası arasın-

ten çekinen arkadaşlarımız

da da fark vardır. Onlar sendika-

bu-

larımızı Grevsiz ve toplu sözleş-

lunmaktadır.

yazılı ve

Oysa önümüzdeki süreç tam

sözlü olarak iletilen konular aşa-

da sendikaya üye olunması gere-

ğıda aktardığımız çerçevede ol-

ken bir süreç olarak yaşanacak-

muştur.

tır. çünkü; Kurulan 57. Hükümet

Sendika olarak faaliyet sürdürdüğümüz işkolumuzun
ka işkolunun)
bütünüyle

iı

için dilekçesini işyerine vermek-

Protokolünde

çalışanlar

değil,

mesiz olarak düşünüyorlar. Yani
şu anda ki konumumuzdan farklı
düşünmüyorlar.

Oysa biz biliyo-

ruz ki ve şu anda da görüyoruz
ki;

(ban-

ve üyelerimizin,

banka çalışanlarının

sorunlarını tespit etmede ve gerekli yerlere iletmede üzerimize

BtlH/(tI ÇtlllptlHltlrtHIH seHdl/(tlmlZtl Ii'le
olmtlltlrt gere/(tI'gIHI /temeH lter '1t1zlmızdtl
'Itiztirtl/( dile getirdiğimiz /ttı/deı /ttıltı

düşen görevi yerine getirmeye
çalışıyoruz. Ancak, ilettiğimiz so-

seHdl/(tlmıztl Ii'le Olmtl/(ttlHı seHdl/(tlmıztl

runlarda kısa vadede yeterince

Ii'le OlmtlSIHtI rtlgmeH Ii'le iideHtlslHIH

sonuç alınamıyor.
Bunun nedeni, sık tekrarladığırruz gibi;

bordrodtlH /(esllmesl lçlH dlle/(çeslHI Iplfert'He
verme/(teH çe/(IHeH tlr/(tldtlpltlrtmız

. yeterince örgütlü olarna-

marnız,

btfltfHmtl/(ttldır.

. toplu sözleşme hakkımızı kullanamamızdır.
Bu iki neden tamamlanma-

#;1

Ulusal ve Uluslararası sermaye

dan sonuç almamız da mümkün

gözetilmektedir.

olmayacaktır. Çünkü, Toplu söz-

çalışanlara ayrılan pay %25.6' dır.

leşme hakkımız olsa bile bir işye-

Bu bütçeye göre çalışanlara an-

rinde çalışan sayısının yarısından

cak % 20 civarında zam verebile-

fazlası sendikamıza üye olmadı-

cekdir. Ayrıca, 57. Hükümet pro-

ğında o işyeri ile toplu sözleşme

tokolünde

yapmak mümkün olmamaktadır.

bir zemine oturtulacaktır" denile-

1999 bütçesinde

"özelleştirmeler

yasal

Bu nedenle, banka iş kolun-

rek, özelleştirmelere hızla devam

da çalışanlar zaman geçirmeden

edilmesi konusunda ortaklar an-

sendikamıza üye olmaya devam

laşmıştır. özelleştirilecek

etmelidirler.

işyerlerinin arasında da öncelikli

Banka çalışanlarının

sen di-

kamıza üye olmaları gerektiğini
hemen her yazımızda

yazarak

dile getirdiğimiz halde, hala sen-

olarak kamu bankaları

kamu

Grevsiz ve TOp'u sözleşmesiz bir sendika gerçek anlamda bir sendika
değildir. Gelecek günlerde
karşılaşacağımız bu sorunlan aşmamn yolu da örgütlü olmaktan geçecektir. örgütlü mücadele bize
Grevli, roplu sözleşmeli
sendika yolunu açacaktır.

yer alTÜM BANKA-SEN

maktadır.
Yine 57. Hükümetin programında sendikalarımızın

eksik

dikamıza üye olmaktan, sendika-

olan iç hukuk düzenlemeleri

mıza üye olmasına rağmen üye

vardır. Hükümetin

de

ödentisinin bordrodan kesilmesi

sendika yasası ile bizim düşün-

düşündÜğÜ

MERKEZYÜRÜTMEKURULU

SAyı: 991 205

KONU : Genel Görüşme
Ankara, 26.05.199
Sayın Mahmut Haboğlu
T.CZiraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı.
Öncelikle, T.C ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine geldiğinizden bu yana sendikamız yetkili organlarıyla kurduğunuz
ilişkiden, yaptığınız görüşmelerden dolayı size teşekkür etmek istiyoruz.
Karşılıklı iyi niyet çerçevesinde sürdürülen bu görüşmelerin daha da anlam kazanarak sürmesini dilerken, bundan önceki görüşmelerimizde üzerinde tek tek durduğumuz sorunlara karşılık önerdiğimiz alternatif çözüm önerilerimizin daha objektif değerlendirilerek
pratik uygulamalarını görmek istiyoruz.
T.C Ziraat Bankasında çalışanların ekonomik ve sosyal sorunları temelde kurumun bir Kamu Iktisadi Teşebbüsü olmasından, bir taraftan çalışanların ücretlerinin 399 sayılı KHK'lerce, diğer taraftan kurum içi çalışma hayatı sonundaki kazanımları ve sosyal haklarının da
657 sayılı Devlet Memurları Kanununca belirlenmesinden ortaya çıkmaktadır.
Böylelikle esas sorun Ziraat çalışanlarının her türlü haklarının 'Tek taraflı olarak Devletçe" belirlenmesinden kaynaklanmakta):ıır. Bu
sorunun aşılması da sendikalarımızın "TOPLUSÖZLEŞME"
yapmasıyla ortadan kalkacaktır.
Ancak, gerek 399 sayılı KHK'ce gerekse de 657 sayılı Kanunla çerçevesi çizilerek çalışanlara uygulanması istenenlerin, kurum içerisindeki yetkili yönetim kurullarının inisiyatifine bırakılan yanları da vardır. Böylelikle 'verilenlerin" çalışanlara yansımasında kurumun
yetkililerinin "çalışanlara bakışı" oldukça büyük önem kazanmaktadır.
Bu nedenle, gerek bu güne kadar ilettiğimiz gerekse bu gün ileteceğimiz sorunların çalışanların lehine gelişmesi sizin ve diğer Ziraat yetkililerinin değerlendirmeleri ile mümkün olacaktır.
1- Personel Yönetmeliğinde Görevde Yükselme, tayin ve terfi konularında bazı değişikliklerin yapılması doğrultusunda çalışmaların
sürdürüldüğürıü daha önceki görüşmelerimizde tarafımıza i1etmiştiniz.
Buna karşılık biz de, yapılacak olan değişikliklerin bir komisyon tarafından değerlendirilmesini ve bu komisyana, çalışanlardan yana gelen önerilerin iletilmesi için sendikamızdan da bir temsilcinin alınmasını, yapılacak olan çalışmaların daha sağlıklı yürütülmesi açısından zorunlu gördüğümüzü tarafınıza iletmlştlk.
Bunu istememizin nedeni şuydu; gerek devletçe verilen maaşların çalışanlara yansımasında gerekse de diğer sosyal hak ve kurum
içi kazanımların (görevde yükselrne.tayln ve terfi.vsj kullanımında, şu anda ki uygulamaya göre çalışanların bulunduğu ünvan, aldığı sidl,
çalışma süresi oldukça önem kazanmakta ve yönetmeliklerdeki aksaklıkların giderilmemesi durumunda da bu sorunların ortadan kalkması mümkün olmamaktadır.
Sorunu en iyi bilecek ve sorunu ortadan kaldıracak olanların da o sorunu doğrudan yaşayanların yani çalışanların olabileceği gerçeğinden hareketle böyle bir çalışmada yer almak istemiştik.
Ancak; 24 Mart 1999ltarih 23649 sayın Resmi Gazeteden öğrendiğimiz kadarıyla "Görevde Yükselme Yönetmeliğinde" değişiklikler
yapılmıştır. Yeni Yönetmelik üzerinde yaptığımız araştırmada ise; çalışanlar lehine yeni bir gelişmenin olmadığını, sorunların ortadan
kalkmadiğını maalesef görmüş bulunmaktayız. Bu yeni Yönetmelik'te böyle bir çalışmada yer almamız gerektiği gerçeğini bir kez daha
ortaya koymaktadır.
Böyle bir çalışmada sendikamıza yer vermemenizi, gorüşlerimizi almamanızı üzüntüyle karşılıyoruz.
2- 1999 yılı başında, KITlerde 1999 yılının i. yarısında uygulanması gereken Sözleşmeli Personel ücretlerinin Ziraat Bankasındaki çalışanlara uygulanması sırasında da yine bir çok sorun ortaya çıkrruştır.
Yüksek Planlama Kurulunun 1999/2 sayılı Tebliğinde uygulanması istenen miktarlarda yetki yine kurumun Yönetim Kuruluna bırakılmıştır. Miktarların çalışanlara uygulanmasına baktığımız da ise oldukça büyük farklılıkların ortaya çıktığını görmekteyiz. Üyelerimizin aktardığı bilgilere göre 0/025oranında arttırılması gereken miktar, Ziraat Bankasında 0/018ile 0/028arasında değişen oranlarda uygulanmıştır.
Bu farklılıkların özellikle "sicil" uygulamasından, çalıştığı süreden ve çok azının da çalışanın bulunduğu grubun en yüksek temel ücretinden kaynaklandığının farkındayız. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi uygulama aşamasında "çalışanlara bakış" açısının da "olumlu
bir bakış" olmadığını hemen görmekteyiz.
Ayrıca, "siol" uygulaması bu gün öylesine olumsuz gelişmektedir ki, çalışanların "hak" kaybına neden olduğu gibi, Şube Müdürlerinin elinde bir baskı aracı olarak kullanılmasından dolayı sendikamızın örgütlenmesinin de önünde bir engelolarak durabilmektedir. Buna
en güzel örneği de ekteki örneğimizde açıkladığımız olayla verebiliriz.
Çok farklılık arzeden bu uygulamalar karşısında önerimiz;
0/025'inhiç bir özellik dikkate alınmadan her çalışana uygulanması, "sidl" in 0/025'ten sonra dikkate alınması.
"skil'i uygun olan çalışanlara, verilmesi gereken en yüksek temel ücreti n uygulanması.
3- Yine, Başak Sigorta primlerinin dağıtılması konusundaki daha önceki önerilerimizin dikkate alınarak sigorta primlerinin bir havuzda toplanarak tüm çalışanlara eşit olarak ödenmesi. (Şubelerde zorunlu sigortanın dışında diğer sigorta işlemlerinin de gönüllü yapılabilmesi, bu değişikliğe bağlı gelişecektir. Hatta personele verilen 5 maaş kredi ile ilgili yeni düzenlemede çalışanlar Başak Sigorta prim
dağıtımındaki adaletsizlikten dolayı 5 maaş kredinin sigortalanması yerine hala kefil uygulamasını savunmaktadırlar.)
Yukarıda ilettiğimiz konuların tarafınızdan yeniden değerlendirilerek, çalışanlarınız lehine çözümler üretmenizi bekliyoruz.
Saygılarımla,
Ali Rıza carncı
Genel Başkan

III:
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Sendikamızın mali durumunu
Bültenimizde

ekonomik

gösteren tablomuzu

durumumuzu

açıklarken gelir ve giderlerimizin

tik. Geçen 5 aylık süreç içerisinde gelir düzeyimiz
giderlerimizde

aşağıda göreceksiniz. Aralık ayında yayınladığımız

Haber

neredeyse başa baş geldiğini belirtmiş-

de çok belirgin bir gelişme olmamışken,

zamlar nedeniyle

büyük artışlar meydana gelmiştir. Sendika binamızın kirası 200.000.000.-TL sına yükselmiş, kağıda

yapılan zamlarla (dergimiz basıma hazırlanırken kağıda %30 yeni bir zam geleceği söylenmektedir.)
tenimizin maliyeti artmıştır. Muhtemelen
yeni zamlarla yükselecektir.

telefon, posta gibi çok sık kullanmak zorunda olduğumuz

Haber Bülolanaklar da

Bu artışlar da sendikamızın üyelerine ulaşma hareketini zayıflatacaktır.

Bu zorlukları aşmanın yolu da sık tekrarladığımız

üyelik aidatıarının düzenli olarak yatırılmasından

tedir. Hala üyelik aidatının yatırılması için işyerine dilekçe vermeyen

geçmek-

Ziraat Bankası çalışanı üyelerimiz

bulun-

duğu gibi, üyelik aidatını yatırrnayan, ya da zaman zaman yatıran Halk Bankası çalışanı üyemiz bulunmaktadır.
Bu konu üzerinde titizlikle

durulmasını

mediği sürece çalışma koşullarımız
dika konumuna

bir kez daha hatırlatmak

da gelişemeyecek

düşeceğiz. Bu da Merkez Yürütme

imizin de buna izin vermeyeceklerine

istiyoruz. Ekonomik

imkanlarımız

dar, küçük bir sendika olarak faaliyetini
Kurulu olarak bizim istemediğimiz

bir durumdur.

şimdiden inanıyoruz.
Saygılarımızia,
Tüm Banka-Sen
Merkez Yürütme

Kurulu

Gelirlerimiz
Ocak

1999

416.700.000.-

Şubat

1999.........................................................................
800.100.000.-

Mart

1999

634.650.000.-

Nisan

1999

650.700.000.-

Mayıs

1999

660.300.000.-

Haziran 1999.........................................................................
690.100.000.3.852.550.000.-

Giderlerimiz
Kira
Apartman

880.000.000.aidat...

· ··· 150.000.000.-

Tel -.Faks

···..·

Elektrik - su

77.500.000.-

Yayın (3 aylık)

400.000.000.-

Kesk aidatıarı

70.000.000.-

ÇaIışan ücreti

600.000.000.-

Yol giderleri

:

200.000.000.-

Posta -ka rgo

256.775.000.-

Kırtasiye

83.795.000.-

Gazete-yayın

15.450.000.

Avukat

150.000.000.

Çiçek

25.000.000.-

Muhtelif giderler

(çay-şeker-vs.ı

Ankara şubemize gönderilen
ızmir Şubemize gönderilen

27.930.000.157.000.000.410.000.000.3.619.450.000.-

il'

.

116.600.000.-

:~tJJj~~?~~
.;;~:::::::::::::::::::

geliş-

sürdüren senÜyeler-

T.,C.,ZiRAAT BANKASI GN., MD., SAYIN SELÇUK DEMiRALpllE
GÖREVDE YOKSELME sıNAVLARı
Bilindiği üzere; Genel
Müdürlüğünüzce (Personel
Müdürlüğü)
yayımlanan
1999/5671 sayılı Genel Mektupta "Görevde Yükselme
Yönetmeliği" esaslarına göre bulundukları ünvanıarındaki bekleme sürelerini
31.12.1999 tarihi itibariyle
dolduracak olan personelden Görevde Yükselme Yönetmeliği'nin öngördüğü diğer şartları da taşıyanların
bir üst ünvana yükselebilmelerini teminen 24-25 Nisan 1999 tarihlerinde Bölge
Müdürlüklerinde yapılacak
yükselme sınavlarına iştirak
etmelerinin kararlaştırıldığı"
belirtilmekte olup, Bankanız
çalışanlarını çok yakından
ilgilendiren bu hususlara
ilişkin Sendikamız Ankara
Şubesinin değerlendirmeleri
aşağıda belirtilmiştir.
1- Sözkonusu Genel Mektubun 5. maddesindeki "Seminerle-

iLGILI ILETILEN ÖNERI

mış bulunan personelden başarılı

çağrılarak seminer eksikliğinin gi-

olanların atamalarının müteakip

derilmesi veya bunun mümkün

aybaşı olan 15 Mayıs 1999 tarihi

olmaması halinde sınav sonrası

itibariyle yapılması, sınavda ba-

yapılacak seminerlerde sınav ya-

şarılı olup kurs eksikliklerini

pılması uygulamasına son veril-

beklemeleri
31.12.1999

gereken
tarihine

ve

süreyi

kadar ta-

mamlayacak

olan personelin

atamalarının

ise, kurslarını

2- Yine anılan Genel Mektubun 14. Maddesinde "2200 Soruda Bankamız Mevzuatı ve Banka-

maıarıdıgı ayı takip eden ayın on

cılık Bilgileri" kitabına bankacılık

beşi olarak yapılacaktır." hüküm-

sektöründeki

lerini, bulundukları ünvanlardaki

niyle, Bankanız mevzuatında ya-

bekleme sürelerini

pılan değişikliklerin

1999 tarihine

24-25 Nisan

kadar doldurma-

hızlı gelişim nedeanında söz-

konusu kitaba yansıtılmaması,

mış, ancak yıl sonu itibariyle do1-

diğer taraftan ·da personelinizin

durabilecek

bu kitaptaki soruları ezberleme-

ve seminer

eksiği

bulunan personelimizin mağduri-

ye yönelttiği

yetinin

soru kitapçığı uygulamasına son

giderilmesi

açısından

gerekçesiyle sınav

olumlu bulmakla beraber, anılan

verildiği,

sınav sorularının

sınavda başarı göstermiş ancak,

mevzuat

esasları çerçevesinde

kurs ve bekleme süresini sınav

hazırlanacağı belirtilmekle

sonrasında tamamlayacak perso-

ber;

nelinizin katılacağı eksik kalmış
seminer sonucunda başarısız olması halinde durumunun ne olacağı konusuna netlik kazandırılması gerekmektedir.

Zira, genel

bankacılık bilgisine ilişkin sınav-

cari
bera-

a) Teşkilatınıza mevzuat kitapları ile diğer mevzuatın sınırlı
bir şekilde geldiği ve tüm personelinizin bu kaynaklara ulaşmasının her zaman mümkün olmadığı,

da başarılı olan, ancak bu sınav
sonucunda

seminer eksikliğinin

giderilmesini yönelik katıldığı se-

revde Yükselme Sınavlarına işti-

sonelinizin atamasının yapılma-

rak ettirilecekler,

ması hakkaniyete

atamaları

cesindeyiz ..

gereken süreyi ta-

beklemeleri

minerde başarısız sayılacak per-

kazandıkları takdirde

olacağı düşün-

ve

ri eksik bulunan elemanlar Göancak sınavı

mesinin yerinde

uygun olma-

yacağı gibi yapılan genel sınavınsorgulanmasını

b) şubelerinizdeki mevcut iş
yoğunluğu ve personel yetersizliği dikkate alındığında, personelinizin tüm servislerde

çalışma,

dolayısıyla da bu servislere ilişkin
mevzuatı takip etme fırsatını bulamadığı,

seminerleri tamamlandıktan son-

da niteliklerinin

ra yapılacaktır." ve 7. maddesin-

gerektireceğinden,

deki "Kurs ve bekleme sürelerini

nerleri bulanan personelinizin sı-

nacak niteliklerin

sınav tarihi itibariyle tamamlan-

nav tarihinden önce seminerlere

zuat bilgisinin yanı sıra dürüst-

eksik semi-

c) banka personelinde

ara-

başında' mev-

mü-

rede bulacağını bilmesi ve oku-

kanızda göreve başladıkları tarih-

de dik-

duğunu anlayabilecek bankacılık

ten itibaren en az iki yıl çalışması

kate alınmasının gerektiği ve bu

nosyonuna sahip olmasıdır. Aksi

ve bu yıllarda olumlu sicil almış

hususların sınavla ölçülenmeye-

takdirde, genel sınavda başarısız

olmaları kaydıyla, Görevde Yük-

ceği,

bulunan

selme Sınavına iştirak ettirilecek-

lük, çalışkanlık, müşteriyle
nasebet gibi özelliklerin

d) Banka mevzuatına dayalı
olarak soru hazırlanmasının

da

personeli mevzuatı öğrenmeye
değil ezberlemeye yönlendireceği, hususları dikkate alındığında

bir personelin

halen aynı ünvanda

neden

istihdam

tir." hükmünün, yine aynı Genel

edildiğinin izahı mümkün olma-

Mektubun 3. Maddesindeki "Kad-

yacaktır.

rolu olup, Görevde

3- Etibank ve Sümerbank'ın
özelleştirilmesi,

sözkonusu ban-

Yönetmeliği

Yükselme

şartlarına

lanan elemanlar
mayacaktır."

haiz bu-

sınava alın-

hükmünün

fırsat

soruların teoriye değil uygulama-

kalarda çalışan personelin görüşü

ya yönelik olması gerektiği dü-

bile sorulmadan alınan tamamen

eşitsizliği yaratacağı

şüncesindeyiz.

siyasi bir karardır.

saygısızlık olacağı kanaatindeyiz.

Zira, personelini-

Bu nedenle

zin; Kesin Teminat Mektupların-

1999/5671 sayılı Genel Mektubun

dan alınacak komisyon

6. maddesindeki

oranını

ezberlemesi uygulamada kendi-

Sümerbank'ta

sine bir fayda sağlamayacağı gibi

vanlardan

bilmemesi halinde de işlem sıra-

atananlar

sında mevzuat tetkiki

vanlarla

suretiyle

"Etibank

ve

haiz oldukları ün-

daha alt ünvanlarla
ile haiz oldukları
Bankaya atanan

dönemlerde

Banka çalışanlarını yakından

il-

gilendiren bu ve benzeri konulardaki çalışmaların, Banka çalışan-

ün-

larının görüş ve önerileri doğrul-

per-

tusunda yapılmasının doğru ola-

bu noksanını gidermesi mümkün

sonelin sadece tahsil durumları

olacaktır. Bu bağlamda, personel

dikkate

açısından asıl önemli olan ayrın-

larında geçen hizmet

tıları ezberlemek değil, neyi ne-

tespit edilip, bu personelin Ban-

alınarak,

Önümüzdeki

ve emeğe

cağı görüşündeyiz. 01.03.1999

eski kurumsüreleri

Saygılarımızia,
TÜM BANKA-SEN
ANKARA ŞUBESI

GARİp AMA GERÇEK
Ayrımcılık yaparak kendi çalışanının büyükçe bir bölümünü Gölbaşı'nda işlettiği dinlenme tesislerine girmesini yasaklayan T.C.Ziraat bankası (ki, bu tesisin mülkiyeti Zerbank
Personeli Vakfına aittir), bu çalışanlarına (Memur, Şef Yrd., Şef, Amir vb.) yine Gölbaşı'nda
yeni bir yer buldu!
"Milli Piyango Gölbaşı Tesisleri"
Konu ile ilgili olarak görüş bildiren çok sayıda T.C.Ziraat Bankası çalışanı;
- Başka kurumların değil kendi kurumlarının tesislerinden yararlanmak istediklerini,
- Bu ayrırno ve yasakçı zihniyetin Bankadaki iş barışını zedelediğini,
- Yöneticiler ve çalışanlar arasına duvar ördüğünü belirterek,

bizler Bankamızın

Bankacılık sektöründeki öncü rolünü pekiştirmek için -nasıl ki- yonetiellerimizle birlikte
mesai merfumu gözetmeksizin çalışıyorsak, mesai saatleri dışında da yöneticilerimizle
birlikte Bankamızın sosyal imkanlarından yararlanmak istediklerini ifade ettiler.

Adana Bölge Şubemiz açıldı,
Antalya Temsilcilerimiz belirlendi
üzerine sohbetler yapılmıştır. Ay-

çalışmanın devamı olarak Dört-

sekreterügırnlz, örgütlenme faali-

rıca Burdur'a gidilerek işyeri tem-

yol, Adana Merkez ve Adanaili

yetlerimizin devamlılığı için Nisan

silcisi ve sendikamız üyesi banka

içerisindeki

ve Mayıs aylarında 2. GYK karar-

çalışanları ile görüşülmüştür.

Genel Merkez Örgütlenme

larına uygun olarak, örgütlenme
programı çerçevesinde

Antalya

banka

şubelerini

üyemiz ısmet Daşçı ile birlikte zi-

Antalya'ya yapılan gezi son-

yaret etmişlerdir.

rasında üyelerimiz toplantılar ya-

Ayrıca Mersin ve Kuruçeşme

ve Adana Bölgelerinde çalışmalar

parak kendi aralarından belirle-

Şubeleri de ziyaret edilerek sen-

yapmıştır.

dikleri 7 üyemizin Antalya, Bur-

dikamız

dur ve Isparta il ve ilçelerinde

kaydedilmiş

süredir örgütlenme faaliyetlerini

sendikamızı temsil etmesini ka-

Adana'da bir toplantı

sürdüren üyelerimizden

rarlaştırmışlardır. Sendikamız Ge-

Adana 'Bölge Şubemizin

isimlerini açıkladığırmz arkadaş-

nel Merkez Yürütme

Yönetim Kurulu üyeleri belirlen-

larımız ile birlikte yapılan prog-

bu kararlarını onaylayarak kendi-

miştir.

lerine iletmiştir.

üyelerimiz en kısa zamanda sen-

Antalya il ve ilçelerinde bir

ram dahilinde
içerisinde

aşağıda

önce Mart ayı

Antalya'ya

gidilerek

Adana Bölgesinde sendikal

banka çalışanları ile görüşülmüş,

faaliyetlerimizi

yerel bir radyoda

daşlarımız daAdana

düzenlenen

programa sendikamız Genel Baş-

Kurulu'da

sendikarruzın

sürdüren

arka-

ve hafta sonunda
yapılarak

Geçici Yönetim

geçici
Kurulu

yetlerine başlayacaktır.
Toplantıya Genel saşkammız

açmak.

Ali Rıza Camcı, Genel Örgütlenme

eden ça~

Sekreterimiz AH BaYil'R v~ Genel

Şubesini

üzere bir süredirdevilm

dikarnızı tarutmış ve genet olarak

hşmaları mzıandıne,

örgütlenme

konuşma

mak amacıyla Genel Merkezimiz-

Akşam düzenlenen

üzerine

yeni üyeler

dikamıza ait bir yer bularak faali-

Bölgesinde

kanı AM Rıza camo k.atllarCiksen-

yapmıştır.

tanıtılmış

sonuçtaner-

üyerniz

Alırnet

katılmışlardır.

Tüm

Yönetim Kurulu
Yumuşak

den örgütlenme Uzmanımız Hay-

Banka-Sen Adana Bölge' şuoernı-

yemege katılınmıştır, daha sonra

ri Paker yine bu bölgeye de gide-

zin Geçici Yönetim Kurulu üyele-

Antalya'ya 26-30 Mayıs tarihleri

rek Genel Yönetim Kurulu üye-

rinin isimleri aşağıda açıklanmıştır.

arasında tekrar gidilerek Antal-

miz Ahmet Yumuşak ile birlikte

ya'nın il merkezindeki Ziraat Ban-

önce ıskenderun, Şehitpamir, Se-

Ali Baygm

kası şubelertyle.

rinyol, Antakya, Saray, Rerhanlı,

Genel Örgütlenme Sekreter

ilçelerindeki

Banka şubeleri ziyaret

edilmiş,

banka çalışanları ile sendikamız

Antalya Temsilcilerimiz

Kırıkhan, il ve ilçelerindeki banka
şubelerini

ziyaret

etmişler,

bu

Adana Bölge şubesi Geçici Yönetim Kurulu

ı-can Turhan Özer

1- ısmet Daşçı

şube Başkanı

z-orhan Çelik

2- Ertuğrulincedere

Şube Sekreteri

3-Sevgi KılıÇ

3- Şemsettin Küçük

Şube Mali Sekreteri

4-Cumali Üstünkaya

4- Hasan Sönmez

şube Örgütlenme Sek.

S-Hayati Tunca

S- Abdullah Batı

Şube Egitim sek.

e-Hatice Akbaş

e-osman Akagöz

Şube Tis ve Huk.Sek.

7-A.RızaGöçer

7- Celalettin Çalışkan

Şube Basın-Yayın Sek.

8- Haydar Ipek

Şube Sosyal ve Kültürel

.

Etkinlikler Sek..

SENDİKAMIZHAKKINDA

Antalya Temsilciliğimizden ilk faaliyet
Antalya Temsilciliğine

ata-

önünde

KISA BILGI:

bulundurulduğunda,

Sendikamız, kamu bankala-

nan arkadaşlanmiz örgütlenme
çalışmalarını hızlandırırken T.C.Zi-

Antalya merkezde lokal işletme-

rında örgütlenme

ciliğine büyük bir ihtiyaç olduğu

sürdüren,

raat Bankası Antalya Bölge Mü-

gözlemlenmiştir. Bu konunun değerlendirilmesi.

bankalarda (ağırlıklı Ziraat banka-

dürü sayın H. ıbrahim Mısır ile de
bir görüşme yaparak Antalya Bölgesindeki Ziraat Bankası çalışanlarının aşağıda açıkladığımız sorunlarını yazılı olarak iletmişlerdir.
• Mesaisaatleri içerisinde iste-

Antalya Temsilciliğimiz
ikinci bir yazısıyla da aşağıda ki
sorunları Sayın H. ıbrahim
Mısır'a iletmiştir.

sında)

faaliyetlerini

üye sayısı muhtelif

ve çeşitli ünvanıarda ol-

mak üzere yaklaşık 6 bin olan bir

kuruluştur.
Sendikamızın

her hangi bir

siyasi parti ile örgütsel bir ilişkisi

Bizler T.C.Ziraat Bankası An-

olmadığı gibi genellikle toplumda

nildiği zaman muayene olmak için

talya ve Bölgesi (I~urdur ve Ispar-

"sarı sendika" gibi nitelendirme-

Doktor bulunamadığı,
Sağ. Üni.)

ta dahil) çalışanları

BöL. Müd.

oıaiak.r.c

Anayasası, T.C. Hükümetleri

Ge-

lerle tanınan sendikalarla da bir
benzerliği ve ilişkisi yoktur.

• Banka Dok-

Sendikamızın sadece ve tek

torlarının keyfi dav-

hedefi banka işkolunda çalışanla-

ranışla rı ve çalışan-

rın ekonomik, sosyal, özlük ve
kültürel sorunlarının veya hakla-

1ara yönelik

olum-

suz tuturnlanyla

il-

gili şikayetlerin

bi-

linmesi

rının korunması
ile onların

ve özellikle

ve kazanılması

bir çalışan olarak,

Grevli, Toplu Sözleşmeli bir sen-

bu konunun araştı-

dikada örgütlenmelerini

rılması,

rerek önümüzdeki

• Branş Doktor- ,
larının yetersizliği,

sendikayla ister hale gelmelerini

türlü

hak

ve

özendi-

süreçte her

kazanımlarını

bu

sağlamaktı r.

• Çalışanların
anlaşmalı branş Doktorlarına sevk

nelgeleri

ve T.C. Ziraat Bankası

Bu çerçevede bizler, Antalya

edilmelerinde çıkan zorluklar,

Genel Duyurulan çerçevesinde 6

ve Bölgesi Tüm Banka-Sen Tem-

• Çevre Ilçelerde çalışanların

ayı aşkın bir süredir sendikamızı

silcileri olarak; Şahsınızında sağ-

muayene olabilmeleri için gerekli

tanıtıp, dileyen banka çalışanları-

duyusuna inanarak ve güvene-

kolaylıkların

nın sendikamıza üye olmaları uğ-

rek, bizlerin yasalolan

raşısı içerisinde bulunuyoruz.

faaliyetlerimizi

sağlanması, (anlaş-

malı branş Dr. temini gibi),
• Eşleri de çalışan kadın ve
erkek banka çalışanlarının bakmakla yükümlü oldukları yegane
varlıkları

olan çocuklarının

ba-

kırn.okul dışı eğitim ve korunmaları için Antalya merkezde kreş

ve çocuk klubünün açılması veya
bazı özel kreş

ve

çocuk klupleriy-

le anlaşma yapılması konusunun
araştırılması,
• Antalya ve çevre Ilçelerinde çalışan banka mensuplarının
birey veya aileleriyle birlikte oturarak sosyal ilişkilerini zenginleştirebileceği,geliştirebileceği

göz

Bu faaliyetlerimiz

esnasında

sendikal

sürdürebilmemiz,

çalışanların da bilerek

ve

isteye-

Ziraat bankası çalışanlarının, bu-

rek sendikamıza üye olmalarını

na Antalya ili çalışanları da dahil

sağlamak

amacıyla;

Bölgemize

olmak üzere, Başbakanlığın sen-

bağlı banka şubelerinde bu güne

dikalar hakkında yayınlamış ol-

kadar bu konuda yayınlanmış

duğu 20.11.1997/70 sayılı Genel-

genelge, genel duyuru ve iç sir-

ge (ek:1)'den, Ziraat Bankası Ge-

külerin yeniden tüm çalışanlara

nel Müdürlüğünce

gösterilmesi,

yayınlanan

03.12.1998/1-2 nolu Genel Duyu-

okunmasının

sağ-

lanması ile bundan sonra yine

rulardan (ek:2) ve hatta tarafınız-

bu konularda yayınlanacak

dan yayınlanan 25.02.1999-1 no-

türden yazıların çalışanlara iletil-

her

lu Iç Sirkülerden (ek:3) dahi bilgi

mesinin sağlanması için gerekli

sahibi olmadığını, okunmadığını

girişimlerde

üzülerek öğrenmiş olduk.

ediyoruz.

bulunmanızı

talep

İzmir Bölge şubemiz eski ve yeni Bölge Müdürlerini ziyaret ettiler.
ızmir Bölge Şubemiz Yönetim
Kurulu üyeleri

ve Genel Yönetim

Kurulu üyelerimizden

Yaşar Ölmez

aı Bazı branşlardaki

i) Yine bazı doktorlarımızın
hastalara

görev yapıyor

azarlayıcı

olmaları,

ve M. Metin Savaş kısa bir süre ön-

Hariciye doktorunun

ce görev yeri değişen Ziraat Banka-

deniyle

sı ızmir Bölge Müdürü

Doktorla-

rın eksik oluşu veya kısa sürede
örneğin;

olmaması ne-

laboratuvar

saat 11.00'a

iyi

morali kötü olan hastanın daha da
kötüleşmesine

Sayın

neden olmaktadır.

2- Metropol

bir il olan

Sezai Yörük'ü

ziyaret ederek

görüşmüşler

ve aşağıda ya-

na ait kreşin olmaması

yınladığırruz

sorunları

eksikliktir.

ızmir'de

yazılı

olarak iletmişlerdir.

banka çalışanlarıbir

Kreş hakkında tüzüğü n

Bu görüşmeden

hemen

6. Maddesine göre "bir iş ye-

sonra ızmir Bölge Müdürlüğü-

rinde yaşları ve medeni hal-

ne getirilen

leri ne olursa olsun 100 ka-

Sayın Cengiz Ya-

pan'a da nezaket ziyaretinde
bulunan

dın çalışanı olduğu takdirde

GYK üyelerimiz

ve

ızmir Şube Başkanımız,

gö-

rüşmelerinin
belirterek,

emzirme
i

olumlu geçtiğini
yeni

Bölge Müdürüne

de ızmir Bölgesindeki
çözüm önerilerini

sorunları

gelecek

melerinde ileteceklerini

ve

görüş-

Genel Mer-

ızmir Bölge Şubemizin, Sayın
Sezai Yörük'e ilettiği sorunlar.
Bankacılık hizmetinin

yanısıra

bir çok yan hizmet veren T.C.Ziraat
Bankası, bu hizmetlerini
nın özverili

çalışanları-

çalışması

sonucunda

vermektedir.
da verdikleri

karşılığında

bu

ekono-

mik, özlük, sosyal ve demokratik
haklarına sahip çıkmak
en doğal haklarıdır.

istemeleri

Bu nedenle;

Bölgemiz çalışanlarının
dürlüğümüz

hizmetinden

Bölge Mü-

yetkisi dahilinde çözü-

me kavuşabileceğine

inandığımız

sorunları bilgilerinize arz ederiz.
Söz konusu sorunların saptanmasında üyelerimiz

uluason

verimli bir şekilde ya-

b) Bazı doktorlarımızın
doktorlara

ve banka çalı-

şanlarının görüşleri alınmıştır.
1- Çalışanların katkısı ile hiz-

gönderme

konusudur.

soğuk

çabaları söz

Kendisine

geri gelen

hastalara muayene yapılmadan

re-

çete yazılmaktadır.
c) Laboratuardaki
venilir

tahliller

çıkmamaktadır.

gü-

Özel yada

hastane tahlilleri ile farklı çıkmakta
hastayı ciddi sorunlarla

karşı karşıya bırakmaktadır.
d) Hastanelere, sağlık servisinin
onayı olmadan gidilememektedir.
muaye-

ne saatlerinde odalarında bulunmamaları

gereksiz

bir beklerneye

meydan verdiği gibi, şubelerde zaten az sayıda bulunan personelin işleri aksamakta

ve bu durum karşı-

sında olumsuzluklar yaşanmaktadır.
f) Acil durumlarda
den hastanın

doktora gi-

reçetesi

bürokratik

karşılaşmakta,hastanın

kendisinin

reçeteyi

Sağlık Servisi'nin sorunları her geçen

gitmesi istenmektedir.

bu süreç-

sağlıklı hizmet sunamamaktadır.

Bu sorunları şöyle sıralayabiliriz;

ları tamamlanan,
zenlenerek

bütün hazırlık-

çocuklar için dü-

açılma safhasına gelen,

daha sonra ani bir kararla misafirhaneye

dönüştürülen

onayıatmaya

bekleyen

tekrardan

dönüştürülmesi

kreşe

ayrıca kentin

muhtelif

hizmet

tam olarak sunularnamaktadır.

miş ve yıpranmış

araçları eski-

olduğundan

terince hizmet verememektedir.

II,

yerin

yerlerinde

yeni yeni kreşlerin açılması biz çalışanların ortak talebidir.
3- Genel Müdürlük

Personel

05.01.1998 tarih ve

1 nolu genel

duyurusu

Sendikaları'nı

meşrulaştıran

Genelgesi'nin
personele

ile Kamu
ve ya-

Başbakanlık

bazı şubelerimizde

okutulmadan

ilgili dos-

yasına takılrnası ve bu konu ile ilgili personele bilgi verilmemektedir.
4- Kapalı alanlarda sigara içilmemesi konusundaki
çok şubemizde
sigara içilmeyen

duyarlılık

):~i:t~!~[j[~Ij~

ye-

bir

uygulanmadığı

gibi

şubelerimizin

ba-

zılarında ayrı sigara odaları bulunmamaktadır.
5- Yine bazı şubelerimizde

g) Fizik merkezinde

h) Diş servisinin

ve şu anda

atlı bir durumda

sal bir zemine oturtan
e) Bazı doktorlarımızın

engellerle

te sorunları artmakta ve çalışanlara

gurubu çocuklar için kreş zorunluluğu vardır." denmektedir.

Müdürıüğüni.in

met veren ızmir Bölge Müdürlüğü
gün azalması beklenirken

odaları," yine 6/b

maddesine göre de "2-6 yaş

Buca semtinde

rarlanılamamaktadır.

bu durum

Çalışanların
hizmetlerinin

kadar açıktır. Bu durumda

bir ifade ile hastaları sürekli diğer

kezimize iletmişlerdir.

rf

davranmamaları,

bir uslüp kullanmaları,

tıcı ve soğutucu

cihazları

çalışmamakta

dolayısıyla

rum çalışma

temposunu

mektedir.
Saygılarımızia.

ısı-:

sağlıklı
bu du-

düşür-

_

MEMURA BİR MÜJDE DE
T.C. ZİRAAT BANKAsı KREŞ-YUVASI'NDAN

TEŞEKKÜRLER!
Bizler kamu çalışanları olarak, bir yan-

şin aylık ücretinin minimum

100 milyon

dan yıllardır belirli ve kısıtlı bütçemizle ay

lira olması ve bu ücreti karşılamamızın

sonlarını getirebilmek

mümkün

savaşımını verir-

ken, bir yandan da geleceğimiz olan çocuklarımızı yarınlara hazırlayabilme

bizleri karamsarlığa

itmektedir.

kay-

gısını taşımaktayız.

olmaması

çocuğu na bakacak kimsesi olmayan
bizler kreşin yeni dönem açılışı olan eylül

Yoksulluk sınırının 300 milyon lira ol-

ayını bekliyor ve çocuğumuzu kreşe yer-

duğu ülkemizde, tek bir maaşla geçinme-

leştirmeyi umut ediyorduk, ancak Banka-

nin imkansızlığı, aileleri karı-koca çalışma-

mızın bu süpriz uygulamasıyla şok olduk.

ya zorlamış ve ancak yoksulluk

Bizler, Kreş- Yuva hizmetlerinde

sınırına

ulaşılabilmiştir.

lan düzenlemenin

Her türlü harcamalarımızdan

kısarak,

yapı-

iptal edilmesini ve es-

kisi gibi hizmet verilmesini,

çok gerekli

çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamaya

ise kademeli bir düzenlemenin yapılması-

çalışırken, Bankamız Kreş-Yuvası'nın son

nı Sayın Genel Müdürümüzden

uygulaması bütçemize altından kalkama-

ruz.

yacağımız ağır bir yük getirmiştir.

Ayrıca, Türkiye'nin en büyük kuruluş-

Geçen yıllarda 6 aylık bebeklerin bile

larından olan Bankamızın tüm personele

kabul edildiği Kreş-Yuva'da, bu sene keyfi

yetecek

bir uygulama ile 3 yaş altı çocukların ka-

olduğu bilinciyle;

bul edilmeyeceği

tür sorunların

Sosyal Hizmetler

rica ediyo-

Mü-

biçimde kreş-yuva açacak gücü
gelişmiş ülkelerde

yaşanmadığını

bu

ve bu tür

dürlüğü'nce tüm personele duyurulmuş-

yardımların da bir sosyal devlet geleneği

tur.

olarak anında yapıldığını
Ücretlerimizin aylık ortalama 200 mil-

hepimiz

yoruz.

yon lira olduğu bir ortamda, bir özel kre-

If/llARIJ/l< EI(MEqiMiZE,

Af3/M/ZA

DOKtlNDtlNIIZ,

BAı<i ÜLKENiN qELECEqi OLAN ÇiÇEKLER/Miz.i
BOlfNU BÜKÜK B/l<AKMAIf/NI

bili-

Bu sayımızdan itibaren ge-

çağrılmış ve sonuçta Ziraat Ban-

kurulan sendikamızın gerek kuru-

rek sendikamız kuruluşunda ge-

kası Istanbul Dış Muameleler şu-

luş öncesinde gerekse kuruluşun-

rekse sendikamızın gelişip büyü-

besi'nde Santral Memuru olarak

da ve bu gün GYK'da görevalarak

mesinde emeği geçmiş, bazı özel-

göreve başlamıştır.

mücadelesini ön saflarımızda ba-

likleri olan, kendilerine özgü tutum ve davranışları, yaratıcılıkları
ile bulundukları bölgede veya genelde sendikamızın

tanınmasın

da katkıları olan üyelerimizi sizlere tanıtmaya çalışacağız.
Bu sayımızda, geçirdiği

bir

çocuk hastalığı nedeniyle yaşamını ortopedik özürlü olarak sürdüren GYK üyemiz

Mithat

To-

kur'un kısa özgeçmişini, bankadaki yaşamını,

yaşam azmini,

mücadeleci yanını, sendikamızdaki gelişmelere özgüven, özveri,
sabır ve hoşgörü ile yaklaşımını

şarıyla sürdürmektedir.

mamış, aksine örgütlü mücadele-

Sendikamızın
Samsun ve
çevresinde gelişip büyürnesince,

Haziran ayında, (annesinin deyişi

ye olan inancı gereği yaşamını

Şube açacak konuma gelmesinde

ile,Cin Mustafa'nın öldüğünde 3
gunlükmüş) Samsun/Bafra Ilçesi

sürdürmek zorunda olduğu bilin-

maddi ve manevi olarak katkısı

ci, onu bir çoğumuzun yapama-

küçümsenmeyecek

Kolay kasabasında dünyaya gel-

yacağı

miştir.

urnursarnazhğırruz sonucu yap-

sun ve başka bir çok il ve ilçeler-

maktan kaçındığımız, şu veya bu

de bizzat gidilerek

numu onu hiç bir zaman yıldır-

sizlere aktaracağız.
Mithat rokur, 1962 yılının

Yaşamını 6 aylık bebek olarak sürdürürken

geçirdiği Çocuk

Felci hastalığı nedeniyle, geri kalan yaşamını

ortopedik

olarak devam ettirmek

özürlü
zorunda

bırakılmıştır.

ğu kasabada yani Kolay'da tamamladıktan, 1979 yılında Bafra
Lisesinden mezun olduktan sonra, yaşamın hiç de Kolay'da doğmak kadar kolayolmayacak

kıs-

mına yani "yaşamla mücadele"
kesimine Altınkaya Baraj'ında işçi
olarak çalışmakla başlamıştır.
Bu arada iş ve işçi bulma
kurumuna
Mithat,

da kaydını yaptıran

bu kurum

aracılığıyla

1981 yılında Ziraat Bankasının ıstanbul'da

ya da üşengeçliğimiz,

nedenle

yapılamamış

okuma,

tahsil veya diploma eksikliğini tamamlamak için yine aynı yıl AÇık
Öğretim Fakültesi Iktisat Bölümüne kaydını yaptırarak bu eksikliğini de giderme yolunu seçmiştir.

Ilk ve Orta eğitimini doğdu-

d

Içinde bulunduğu fiziksel ko-

açmış olduğu sınava

1984 yılında Ziraat Bankası

orandadır.

Istanbul, Ankara, ızmir, Samörgütlenme

amacı taşıyan toplantılarda

her

zaman bulunmuştur.
O her zaman "Çağdaş insan,
örgütlü insandır" şiarıyla hareket
eden bir insan olarak içimizde
yer almıştır. Içinde bulunduğumuz 1999 yılında

7. yılını kut-

Kolay Şubesine tayin olan Mithat,

lamaya hazırlanan

sendikamız

1986 yılında 4 yıllık lisans eğiti-

TÜM BANKA-SEN' in geleceğine

mini de tamamlayarak

güvenle bakabilmesi için, Mithat

nin Iktisat Bölümünden
olmuştur.

Bankadaki

Fakültemezun
görevini

gibi, yılmayan, işinde başarılı, özel
yaşamında örnek bir insan olarak

1987 yılında Şef Yardımcısı, 1998

tanınan arkadaşlarımızın

yılında

ması gerekmektedir.

da Şef olarak yine Ko-

lay'da sürdürmektedir.
Mithat Tokur, fiziksel yapısıy-

çoğal-

Sevgili Mithat Tokur sana,
kendilerine ve geleceğine onurlu

la bankada ve özel yaşamında

bir yaşamı seçen tüm arkadaş-

zorluklarla mücadelesini sürdürür-

larımız adına yolun

ken, 1993 yılının 3 Ağustosurı'da

diyoruz.

açık olsun

T.C. ziraat aarıkası Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Tandoğan Sağlık Ünitesinde Yapılan Hizmetler
Rutin olarak yapılan polikli-

. AIDS nedir? Nasıl bulaşır

Sağlık Ünitemizde iki gün süren

nik muayeneleri ve acil ilk yar-

ve korunma yöntemleri nelerdir?

kolesterol taraması yapılmıştır. Bu

dım hizmetleri dışında hedefimiz

• Erkekte sertleşme sorunu

tarama sonucunda arkadaşlarımı-

koruyucu

hekimlik

olmuştur.

Personel arkadaşlarımızı öncelikli
ve ciddi sağlık konularında bilgilendirip, hastalıkların önüne geçmek hedeflenmiştir.

Buna ilave-

ten, sağlığına gereken hassasiyeti çeşitli sebeplerle gösteremeyen personelimizi

veya zaman

darlığından dolayı vakit ayıramayan personelimizi

belli kontrolbu nok-

tarlardan çıkarak yaptığımız faaliyetler şunlardır:

tedavi edilir?

lesterol seviyesi normal sınırın yukarısında tespit edilmiştir. Ve bu

11-sağlık Taramaları
Taramalarımızı yaklaşık bir
hafta önceden Tandoğan Binarnızın gerekli yerlerine

astığımız

aflşlerle personel arkadaşlarımıza
duyuruyoruz. Afişlerde belirttiğimiz bulguları kendilerinde

fark

· Gripal enfeksiyon

nedir?

Korunma yöntemleri nelerdir?
nedir? Neden

önemlidir? Yiyeceklerimizde

ne-

lere dikkat etmeliyiz?
• Hepatit B nedir? Bulaşma
ve korunma yöntemleri nelerdır?
Aşılanmanın önemi ve teknikleri
Konularıyla

ile ilgili dökü-

enfeksiyon

mantar

(fungal enfeksiyon)

taraması yapılmıştır. Mantar saptanan arkadaşlarımızın tedavileri
planlanmıştır.

. Mayıs 1999 tarihinde yaklaşık 120 personelimize

daki personel arkadaşlarımıza da

terol taraması yapılmıştır.

Ileride yapmayı

Bu taramalarda
Halime

planladığı-

Göktepe,

Emine Akkurt,

koles-

Hemşire
Başhemşire

Amir

Hayriye

mız birkaç taramamız daha ola-

DÖğenci, Şef Zeki Güleröz

cak. Bunlar: Tansiyon Taraması,

diğer

Mide Ülseri nedeniyle Helicobac-

larımızınr

ter pylori Tükrük Taraması, Trig-

tadır. Teşekkürler ederiz.

liserit (Kanda özel bir yağ) taraması. Ayrıca talepler

nezdinde

daha önceden yaptığımız

tara-

maları tekrarlama düşüncemizde

nelerdir?

. Nisan 1999 tarihinde yaklaşık SO personelimize

Tandoğan Şubemize de asıp, ora-

lepler aldık.

Dökümantasyonları

arkadaşlarımız takibe alınmıştır.

lar. Bazı Taramalarımızın afişlerini

duyurduk. Oldukça da yoğun ta-

1-Bilgilendirme

• Kolesterol

zın büyük bir kısmında total ko-

edenler taramalarımıza katılıyor-

lerte takip şansımız olmuştur.
Kıs,aca değindiğim

(Erektil Disfonksiyon) nedir? Nasıl

mevcuttur.

tüm

doktor
katkıları

ve

arkadaşbulunmak-

Amtlcımız JfognHçtllıpmtl
orttlmlJfdtl OltlH penJoHel
tlrktldtlpltlrtmıztl

bır Hebze

de olea BtlglıkltlrJ

ye-

. şubat 1999 tarihinde yak-

mekhane vasıtasıyla veya da biz-

laşık 100 personelimize Tando-

zati ünitemize gelenlere dağıtıl-

ğan Sağlık Ünitemizde diabet (şe-

ve stlglıkltlrJHtI birtiz

mıştır. Planlanan ve bu amaçla

ker) taraması yapılmıştır. Bu tara-

dikktif çekebllmektlr.

yazılan hazır dört konu daha bu-

ma sonucunda 6 arkadaşımızda

lunmaktadır. Bunlar:

daha önceden tanısı konulmamış

Çtlbtlltlrlmız btlHktlmızlH

Aşikar Diabet (Tip II DM)saptan-

dlHtimlgi lçlH eH IJf/Jıl

mantasyonlar

çoğaltılarak

. Bel ağrıları ve nedenleri
nelerdir?

Kurallar

ve egzersiz

• Osteoporoz nedir? Nedenlerdir?

Jftlktlltlmtlktır.

ker regülasyonun (düzeni) bozul-

programları şemaları
leri ve korunma yöntemleri

mıştır. 10 arkadaşımızda da şe-

tlÇl81JfdtlHJftlrdımcı olmtık

ne-

duğu tespit edilmiştir.

Dr. Mehmet Uçar

. Mart 1999 tarihinde yakla-

T. C.Z. B. saglık Hİz. Müd.

şık 60 personelimize Tandoğan

Tandagan Sağlık Ünitesi
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kendi paraflanyla

tek veya çift

Büyükşehir ve II Merkezlerinde

imzall olarak ödüyorlar

Uygulanmakta

la da yaptıkları

malarının

olan öğlen çalış-

kaldırılmasını

istiyo-

dolayısıy-

bu işten sorumlu-

durlar. Makinada

paranın

yapış-

Yönetmeliğinin
na olması,
olanların

çalışanlardan
daha

da mağduriyetini

recek, günün

rum. Sendikamızdan da bu konu-

ması çift olarak çıkması bunların

da bir çalışma yapmasını bekli-

sayılmaması,

için gerekli

yorum.

eksik çıkmasından

YANıT:
08.03.1954

Uygulamada
tarih

olan

ve 6301 sayılı

makinada

da bu arka-

bir saat önce ve

veya sonra kullan dmlarak öğlen
mesaisi yapılmaktadır.
lenme

saatleri

Öğlen din-

bölgelere

yeterin-

ce dikkate

alınmaması

nuçlannda

bir kez daha kendini

uygulamasında

ça-

göstermiştir.

lışanlar gibi ek tazminat

len dinlenmeleri

muş idi. Bu önerilerimizin

da

ten az olmamak

öğ-

bulunul-

da

Banka vezne

lenmesi verilmesi mecburidir,

girişimlerde

arkadaş

ile çalışan

Yasa'ya göre Çalışanlara bir saatüzere öğle din-

uygun

hazırlanması

Bu anlam

daşlar sorumludur.
makine

paranın

gide-

koşullarına

bir şekilde yeniden

ya-

önce mağdur

verilme-

sınav so-

Bu sınavlarda

anlamında

bilgi

başarı veya başarısız-

lidir. Sendika olarak bunun çözü-

lık yoktur. Daha önce hazırlanan

mü için gerekli girişimlerde

kitaba

'nulmuştur.

bulu-

Kısa süre de çözüm

bağlı

Genelgeler,
Genel

üretilecektir.

Genel

için

Duyurular,

Mektuplar

Yetenekten

göre

kalınmaması
ve

soruların

Genel
çıkacağı

duyuruldu. Şube çalışanlanndan

farklı olabilir. Sendika olarak çalı-

SORU:T.e. Ziraat Bankası Per-

şanların en doğal hakkı olan öğ-

soneli Görevde Yükselme Sınav-

kaçı bunlan

larında çıkan soruların çoğu Ban-

biliyor? Kaç çalışan tüm servis iş-

kacılıkla uzak yakın ilgisi olma-

lemlerini

len dinlenmelerinin

kullanılması

ve öğle dinlenmelerinde

ve mesai

ça-

okuma

biliyor?

fırsatı

Tüm bunlann

çözümü için dün olduğu gibi bun-

harici gün sonu, hafta sonu ve ay

yan sorulardı. diyelim ki ben

sonu çalıştınlmalan

sonucunda

hştığırn şubede şefim ve imza

dan sonra

de yevmiye,

yetkim var şimdi sınavda 64 pu-

üyelerimizden

an aldım başarısız oldum. Benim-

öneriler

düzeyinde

le aynı şube de çalışıp da sınava

düzenlemeler yapılıncaya

bulunulmak-

giren bir arkadaşım ise sağdan

girişimlerimiz

çalışan

personele

yemek ve yol parası da verilmesi
için Genel Müdürlük
gerekli girişimlerde
tadır..

bula-

da çalışanlardan
gelen

ve

görüş ve

doğrultusunda

gerekli
kadar

devam edecektir.

soldan bakarak yazdığım belirtiyor o kazandı. Şimdi bu arkada-

SORU:Sendika üyeniz deği-

şım çok mu başarılı? Sendika ola-

lim, hiç bir sendikaya üye deği-

rak görevde yükselme

lim. Yazdığım soru hakkında da

terfi atamalara ilişkin bir çalışma

sendika olarak bir çalışma yap-

yapmanızı bekliyorum.
YANlT:

manızı bekliyorum. Banka Vezne
olarak çalışanların

her iş günü

Personel

için beşyüzbinlira

ek tazrninat

aşamasında

T.e. Ziraat

Yönetmeliği

ve tayin

OltlM$tlZltlKLA7{1
Bankası
ilk çıkma

sendika olarak bu ve

verilirken, neden bankalarda pa-

benzeri sorunlara ilişkin görüşleri-

ra makinasıyla para ödeyenıere

mizi Genel Müdürlüğe

böyle bir hizmet verilmiyar?

ca bunu özetlemeye

YANıT: (Sendikamız
ların hak ve çıkarlannı
ve geliştirmek

çalışankorumak

için vardır. Üye ol-

manız bizleri daha da güçlü kI/ar).
Para ödeme
çalışan

arkadaşlar

makinasında
ödemeleri

re.

Ziraat Bankası

ilettik kısaçalışalım.
Personel

Yö-

netmeliği

için sendikamıza

çalı-

şanlardan

ve üyelerimizden

ge-

len görüş ve önerilerin
dirilmesine

değerlen-

ilişkin bir yazı yaza-

rak uygulanmakta

,1AtfJADlqIMIZ

olan Personel

,1A/(INA7{AK DEqiL,
MiiCADElE

EDEREK

KAZANABiliRiz.
Sorun,' sorlerel/H1.
ÇO'z/lHl/l b/rl/kte
/lretel/H1.

KURDA TUZAK: New York'ta paha biçilmez bir tablo
çalınmıştır. sigorta müfettişi bu işi aydınlatmaya karar ve-

SEVDA DOLU BIR YAZ (FÜRUZAN): Uzun bir aradan
sonra, rüruzan'ın yeni öyküleri ile özlem gidereceksiniz.

rir. Tek kuşkulu ünlü centilmen hırsız Robert MacDougal'dir. Müfettiş yaşlı kurdu tuzağa düşürmek için kolları
sıvar. john Arnie!'in yönettiği filmin başrollerinde Sean
Connery ve Catherine Zeta-jones oynuyor.

medik bir yaklaşım getiriyor - ilk kez gün ışığına çıkan bu

8 MILIMETRE: Tom Welles, işini evden yürüten son
derece uzmanlaşmış özel bir dedektiftir.

Bin gün küçük

bir film bobini, onun bütün hayatını altüst eder. Welles,
kendini bir anda toplumun karanlık köşelerine çıkan düzeysiz bir yolda bulur. joel Schumacher'in yönettiği filmin
başrollerinde Nicholas Cage ve Catherine Keener oynuyor.
MISIR PRENSI: Flim, revrat'ın "Çıkış" bölümünde yer
alan öykünün üzerine kurulu. Hz. Musa'nın kölelikten
prensliğe ve oradan peygamberliğe uzanan yaşamını anlatıyor.
Arjantin ulusal dansı üzerine yarı kurgusal,

TANGO:

yarı belgesel bir çalışma. Tangoyla ilgili bir film çekmeye
karar veren Mario'nun başrol oyuncusu genç dansçıya
aşık olmasını konu alan filmin yönetmeni Carlos Saura.
LOLA + BiLIDiKiD: Murat, Berlin'de doğup büyümüş
17 yaşında bir türk gencidir. Ailesinde en çok sözü geçen
kişi ağabeyi 6sman'dır. Ancak Murat yıllar önce evden kovulmuş bir ağabeyi daha olduğunu öğrenir. Berlin'in
karanlık arka sokaklarında onu aramaya başlar ve bulduğunda ise bir sürpriz ile karşılaşır. Kutluğ Ataman'ın yönettiği filmin başrollerinde Baki Davrak, Erdal Yıldız, Gandi

kitap meslekten mimar ya da sanat tarihçisi olmayanların
da başını döndürecek.
TANGO

GECELERI (ORHAN

MUMYA: Firavun'a ve adamlarına karşı işlediği suçlar
nedeniyle ölüm cezasına çarptırılan Imhotep'in mumyası
tam 3 bin yıl boyunca çölde keşfedilmeden kalır. Bölgeye
araştırma yapmak amacıyla gelen iki grup, farkında olmadan mumyanın yeniden canlanmasına neden olur. Stephen sornmers'in yönettiği filmin başrollerinde Brendan
Fraser, Rachel Weisz ve john Hannah oynuyor.
GÜZELDIR: Flim, Yahudi soykırımı sırasında

mutlu yaşamlarında bir anda ölümü hisseden insanları
konu alıyor. Roberte Benigni'nin yönettiği filmin başrollerinde Benigni'nin yanı sıra Nicoletta Brashi ve Giorgi Can-

DURU):

Orhan Duru'nun

öyküleri de denemeleri de, özel bir tada, özel bir kokuya
yataklık eder: Henüz hiç kimsenin gitmeyi başaramadığı
bir ülkenin mutfağından sonsuz esintiler getirir yazar.
SÖZLER (JACQUES PREVERT): XX yüzyılın nitelikli popüler şairi Prevert, dillere destan olmuş, şarkılara sıçramış
bu ünlü aşk, hüzün, coşku şiirlerini ince bir ustalıkla Orhan
Suda seçti, çevirdi.
YENI BULUNMUŞ

HlKA YELER (ANTON

ÇEHOV): Ya-

zarın hiç bir kitabında yer almamış 33 hikayesi yeni bulundu ve Türkçeye dilimizin ustaları tarafından aktarıldı.
ıSHAK

(ONAT

Kutlar'ın 20 yaşındayken

KUTLAR):

yazdığı "ıshak", yayımlanışından

bu yana modern edebi-

yatımızın kilometre taşlarından biri sayılıyor.
TEK YÖN

(WALTER

Toplumsal

BENJAMIN):

bakış

açısında bireye olabildiğince geniş yer açan bu büyük yazarın özgün, çarpıcı, bir solukta okunan deneme kitabı ilk
kez dilimizde.
KITAP-LIK

Mukli ve Celal Perk oynuyor.

HAYAT

SINAN (ABiDiN DINO): "Sinan" ulu mimara alışılagel-

(ÖZYAŞAMÖYKÜSÜ):

Otobiyografi

türü-

nün Köşe bucağını tarıyor bu sayıda. Kimin hayatını kendi
kaleminden okumak isterdiniz? Özel bir ek.
SWANN'LARIN

TARAFı

(MARCEL

PROUST):

Kayıp

Zamanın Izinde'nin yeni cildi. Benzersiz bir uslup, uçarı bir
alem, dudak uçuklatıcı derinlikte insan tipleri.
MIHRi

BELLI'NIN

ANıLARI

(MIHRI

BELli):

Belli'nin

yaşama bakışı, onu günün koşullarında mücadelesini yeraltında sürdürmek zorunda kalan TKP ile buluştutur. Mustafa Suphi'lerin, Şefik Hüsnü, Reşat Fuat, Nazım Hikmet ve
Kıvılcımlı'ların TKP'siyle ... Mihri Belli'nin anıları, ister istemez "anı" sınırlarını aşıyor.

tarini oynuyor.
VIOLA: Flim, bilgisayarın orta yaşlı bir kadın üzerin-

SUÇUN

DEREBEYLERI

(JEAN ZIEGLER): Canavar ya-

deki etkisi konu alıyor. Evlilik öncesinde nişanlısı tarafından aldatılan Viola, sanal dünyaya sığınır. Marcello Mor-

kınlarına kadar sokulduğu halde onu fark edemeyen, düş-

tarsi'nin yönettiği filmin başrollerinde Stefania Rocca ve
Maddelena Crippa oynuyor.

uyanmalarını

OKYANUS

KADAR

DERIN:

Ailesine bağlı ve rnes-

leğinde başarılı bir kadan olan Beth, 3

çocuğuyla

katıldığı

bir okul taplantısında bir anda 3 yaşındaki oğlu Ben'i kaybeder. Aradan haftalar. aylar geçer; ancak tüm aramalara
karşın Ben bulunamaz. Ben'in kaybolmasıyla
Beth psikolojik sarsıntı geçirirken bu durum aile ilişkilerine de
yansır. Ulu Grosbard'ın yönettiği filmin başrollerinde Michella Pfeiffer, Treat Williams ve Whoopi Goldberg oynuyor.

manlarını okşayarak uykulanrta devam eden toplumların
sağlamak yolunda önemli bir adım atıyor

yazar. Çeviren: Ali Cevat Akkoyunlu
SON MECLIS "HEM DEVLET BAŞA HEM KUZGUN LEŞ E
(HALIL NEBILER): Kitap, daha önce katliam, cinayet, bombalama, uyuşturucu

vb. olaylara karışmış ve 18 Nisan

seçimlerinde Meclise giren MHP'1i milletvekillerini
mış.. MHP'li "mebus'Iann ve MHP'nin gerçek yüzüı.

araştır-

Tarık TAYANÇ

E. Osman TAŞ

Sendikamız kurucu üyelerinden ve bir dönem Istanbul Şubemizin Yönetim
Kurulunda görevalan

Ziraat Bankası çalışanı Tarık tayanç'ı yakalandığı aman-

sız bir hastalık, yine sendikamız kurucu üyesi Halk Bankası çalışanı E. Osman
Taşlı genç yaşta geçirdiği kalp krizi sonucu fizikselolarak

kaybettik. Ailelerine

ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz.

Sinem AYDIN
Sendikamızın üyesi ve Ziraat Bankası Personel Vakıfının Ankara delegesi
sevgili "Sinem Ablamızı" saygıyla anıyoruz

Sendikamız Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Basın-Yayın Sekreteri Selahattin N.Yılmaz ağır bir ameliyat geçirmiştir. Kendisine Tüm Banka-Sen üyeleri adına geçmiş olsun dileklerimizle.
Tüm Banka-Sen
Merkez Yürütme Kurulu
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Soldan Sağa
1- Kitapsever-Bir kimsenin egemenligini tanıma
2- Rumiarın kutsal saydıkları kaynak, iskambilde bir kağıt, raks,
3- Eyik olmayan, Kuzey Afrika Avrupada yaşayan ötücü bir kuş
4- Gümüş bahğımn küçügü, şiir'in ünlüleri, sözleşme,
5- Kalıtım yoluyla, sodyumun simgesi, tok olmayan,
6- Büyük kardeş ağabey, çok uğrarulan yer, hayati sıvı,
7- Boru sesi, Avrupa Topluluğu para birimi, bir göz rengi,
8- Memeliler ve sürüngenleri de içine alan canlılar grubu,
notada duraklama işareti, Büyükbaş hayvanlara verilen ad.
9- Bir soru sözü, yerine getirme, mal,
10- En gelişmiş canlı, çalışma, eski Yugoslavya da bir kent
11- Uzak üoğuda bir öğretl, Bask Bölgesinde yasa dışı bir örgüt
sevi,
12- Yok etmek, aynı ahır adına koşan at, modern,
13- ünıern, Osmanlılarda ordu komutanı,
14- Aytaç
(sinema sanatcısı}, bir renk,
15- Eski dilde su, bir dileği yerine getirme, yararsız boşa giden,

lıJ

Yukarıdan Aşağıya
1- Ordek, boğanotundan çıkarılan hekimlikte kullanılan bir madde,
2- salah, yararlar faydalar,
3- Bir kağıt oyunu, vücudun herhangi bir boşluğurta takılarak
dışarı sıvı akıtmaya yarar araç,
4- Laz'ın ünsüzleri, ırsi'nin ünsüzleri, TLirkiye'nin plaka işareti,
ısviçre'de bir nehir,
5- Işaret, Okyanusyada bir ülke, bir nota
6- Yakup Kadri'nin bir romanı, bağışlama, dokunma,
7- Un sürmek, sodyum elementinin simgesi,
8- Büyük pehrizden önce yapılan kutlama, bazı görevleri
yürütebilmek üzere bulunulan yer,
9- ödünç eğreti olarak alma, esir olma,
10- Türk müziğinde bir makam,
11- Tersi neodimin simgesi, yankı bilimı, kaba kumaş,
12- Dürbün, bir erkek ismi,
13- Dogma, müzik aleti, askı'nın ünsüzleri,
14- Modern, karışık renkli, gerçek,
15- Ton ve makam temeline bağlı kalmadan yapılan beste,
şiir söyleyen.
NOT: Bulmacamızı doğru ve tam olarak çözüp bize yollayan
üyelerimize kitap hediye edilecektir.
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