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Devlet tüm kamu emekçisine 0/o30'luk zam layık gördü !
Aynı devlet ordu'ya, ordu'nun

da sadece

silahlı çalışanına %72 (Çalışan sivil ordu persoı:~~lineuygulamadı)
polis'e 0/042.zamyaptr !

BÖYLECE ··ÖNCEÇALıŞANLARı
silahlı-silahsız ayrımına tabi kıldı:
Sözleşmeli personele %30 zammı da uygulamak istemedi.
Gelen fepkffer üzer'irıe (Kamu bankaları çalışanları fax
çekme eylemi yaptı) kurumlar kendi insiyatiflerinde
zamları avans olarak ödedi.

GÖRÜLDÜ<iÜ GİBİ BİzLERLE İSTEDİKLERİ
GİBİ OYNUYORLARı
Şu andaki somut durum itibariyle

ÇÖZÜM!
GREVLİ TOPLU SÖZLEŞMELİ SENDİKAMIZDA,
SİZLERLE GÜç OLUP, İŞYERLERİYLE
TOPLU İş SÖZLEŞMESİ YAPMAK!

Sayın Üyemiz!.
,..
Sendikamız TUM BANKA-SEN IN Temmuz
96'da
yapılan
Genel
Kurulunda
Merkez
Yürütme Kurulu üyeliğine getirildik.
Bu yazıyı
(üyelerimize
mektup)
yazmamızdaki
amaç geç de olsa tanışmak,
karşılıklı
görüş
alışverişinde
bulunmanın
başlangıcını yapmaktır. Dileğimiz ilişkilerimizi
daha da sıkılaştırarak çalışmamızı sürdürmek,
var olan yapımızı daha üst boyutlara çıkartmaktır.
Ayrıca
yazımız
biraz
teşekkür,
biraz
yakınma ve şikayetlere yanıt, biraz da Merkez
Yürütme
Kurulu
olarak
sendikamızın
karşılaştığı ve karşılaşabileceği sorunları size
aktarmayı içermektedir.
Öncelikle TÜM BANKA-SEN'i kuran, kurulduktan sonra üye olup aktif olarak çalışmalara
katılan ve sendikamızın bugünlere gelmesinde
büyük roloynayan
öncü, duyarlı, kararlı ve
fedakar üyelerimize teşekkür etmek istiyoruz.
Bu arkadaşlarımızın bugüne kadar
ısrarla
zaman ve ekonomik
yönden
gösterdikleri
ÖZVERi,
sendikal tarihimize geçecek bir
davranış örneğidir ve hiç bir zaman unutulmayacak,
şükranla
arulacaklardır.Bütün
üyelerimizin bu arkadaşlarımızı
örnek almaları en
büyük dileğimizdir.
Yazımızdaki sitemlerimiz ve beklentilerimiz
bu üyelerimizin dışındaki üyelerimize yöneliktir.Bunu özellikle belirtmek istiyoruz.
Gelelim sendikamızda üye olarak gözüktüğü halde sendikal ilişkilerini ya hiç sürdürmeyen ya da zaman
zaman
ilgilenerek
sürdüren üyelerimize.
ARKADAŞLAR,
DOSTLARıMıZ!
Sendikaya üyelik öncelikle bir ihtiyaçtan
doğduğu gibi, demokratik bir taleptir de. Kamu
Bankalarında sendika geleneğinin olmaması,
sendikamızın bugün toplu sözleşme yapamaması ihtiyaç olmadığı izlenimini verdiğinden,
sendika üyeliğimiz şu anda sadece demokratik
bir talep olarak değerlendiren
çalışanlarca
gönüllülük temelinde yürümektedir.
Sizlerde öyle sanıyoruz ki; Gönüllülük temelinde üye oldunuz.Ancak
bugüne kadar
sürdürdüğünüz istikrarsız ilişki karşılıklı olumsuzluk
getirmiş ve sizin sendikaya olan
güveniniz zedelenirken,
sendikamızın da size
ve diğer çalışanlara karşı yerine getirmesi
gereken görevlerini aksatmasını,
sürekli ve
düzenli çalışamamasını beraberinde getirmiştir.
Yukarıda belirttiğimiz gibi SENDiKA her
çalışan için bir ihtiyaçtır. SENDiKA, ekmeğini
onuruyla kazanan, alınterini yiyen namuslu in-

sanıarın insanca yaşama mücadelesini verdiği
yerdir.
Bu anlamda, Kamu Bankalarında çalışan
bizler içinde, ihtiyaçtan öte "olmazsa olmaz" bir
nitelik taşımaktadır.
Çünkü; yaşadığımız ülkenin nasıl bir ülke
olduğunu, düne kadar "devlet baba" dediğimiz
devletin "mafya baba"lığına dönüştüğünü son
günlerde gerçekleşen tesadüfi olaylar bize
açıkça göstermiştir. Ortaya çıkan yeni yeni
gelişmeler
mafya-devlet-aşiret-siyaset
dörtgeninin ne kadar çetrefilleştiğini ve kirlendiğini
daha da pekiştirmektedir.
Adil düzen vaadiyle hükümet olan RP'nin 97
yılı ücret belirlemesinde
çalışanları
silahlısilahsız ayrımına sokarak ordu ve polise
%72'lere
varan
ek
zammı
uygulamca
sözleşmeli personelolan
bizlere %30 zam.
bile uygulamak istememesi yaşadığımız güzel
memleketin
çalışanlar
açısından
ne hale
geldiğinin açık göstergesidir.
Siyasetin yasaklandığı,
özgürce
kendini
ifade etme olanaklarının gasbedildiği, görülen
yanlışlara müdahale etme olanaklarının
olmadığı bu ülkede ekonomik ve sosyal istemIerimizi sendikamız
ile ifadelendirmemizden
başka bir olanağımız var mı?
TÜM BANKA-SEN'i
BiRLiKTE KURDUK.
Sizler ya bu sendikanın kurucusu yada sonradan duyarlılık ve sorumluluk duyarak üye
olan arkadaşlarımızsınız.
Şu veya bu nedenle sendikaya
veya
sendika yönetimlerindeki arkadaşlarla ilişkilerin
bozukluğundan yola çıkarak ya da sendika
bana hiç bir şey kazandırmadı gibi gerekçelerle
sendikal ilişkilerinizi kesmiş veya dondurmi
olabilirsiniz.
ŞUNU SORMAK iSTiYORUZ?
MÜCADELEDE
BiRLiK
ESAS
DEGiLMiDiR?
Henüz toplu sözleşme mi? Toplu görüşme
mi? yapacağı belirlenmemiş bir sendikadan;
BANA Hiç BiR ŞEY KAZANDıRMADı diye
uzaklaşılır mı?
ARKADAŞLAR!
Demokrasi geleneği olan, bir insanın en az
4 ayrı kuruluşa (dernek, sendika, parti vs.) üye
olduğu iSVEÇ gibi bir ülkede bile 1800'lü yıllarda başlayan Devlet Memurlarının
sendikalaşma mücadelesi 1930'lu yıllara kadar sürmüş ve 1935-37 yıllarında
grevli,
toplu
sözleşmeli sendikal haklarını kazanmışlardır.
Bankacılık işkolunda ise, 1887 yılında memur'
sendikası kurulmuş 1930 yılında yani 43 yıl
sonra örgütlenme hakkı yasallığa kavuşmuştur.

KAMU ÇALıŞANLARı SENDiKA YASA TASARısı ÜZERiNE ...
7 yıl önce kamu çalışanlar! olarak biz, .. "kamu çi!IJşanlar!da
SENDiKALAŞMALl'dır,
GREVLI, TOPLU SOZLEŞMELI
SENDIKA
haklannı kullanmalIdırlar" ded.!k ve bugüne kadar da
MÜCADELEMizi SÜRDÜRDUKf .
Ancak, bugün hükümet GREVSIZ, TOPLU SÖZLEŞMESiz bir yasa
taslağını TBMM'ne sunma aşamasındadır.
HÜKÜMETiN BU TAVRı!
7 yıldır sürdürülen mücadeleyi görmeZlikten gelmektir.!
KESK'e bağlI sendikalarda örgütlü 400 bin çalişan i hiçe saymaktır!

e

TEM~L iNS~~ H~KKI OLAN, SE~DiKA HA~Kl'mızl.gasp

etmektir.

Sayın Uyemız, bır suredır Çalışma ve Sosyal Guvenlık Bakanııgınca sendıkalarımızın
iç hukukla
düzenlenmesi çalışması sürdürülmekteydi, bu çalışmalar sırasında Konfederasyonumuz
KESK sendikalarımızın GREV ve TOPLU SÖZLEŞME yapacak bir işlerlik kazanmasına yönelik bir taslak hazırlayarak bakanlığa verdi, Ancak bakanlık bu tas/ağı dikkate a!m~yan bir noktadan hareket ederek diğer
Konfederasyonların (Türk Kamu-Sen ve Memur-Sen) katıldıgı bır tas/ak hazırlayarak TBMM'ne sunma
noktasına gelmiştir.
.

Bakanlığın hazırladığı taslağa ilişkin Konfederasyonumuz KESK'in genel değerlendirmesi
belirtilmiştir.

aşağıda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın tıezıttedıçı "Kamu Görevlileri Sendikalan
Kanunu
Teserısı' Uluslararası insan haklan belgelerinin güvenceye aldığı Sendikal Haklann çok gerisindedir.
Taslak, bu haliyle yasalaştığında, sendika/~,n v.e konfe~~r~sy'?nlan bugünkü durumlarının da gerisine
düşürecek, sendikalan mesleki dayanışma orgutlerme donuşturecektir.
Sendika hakkı, temel insan haklanndandır.. ~u hak, toplu sözleşme ve grev hakkıyla ele alındığında
enlemtuiır, Çalışma yaşamının demokratikleş~nlmesı. ve çalışma banşlnln sağlanması, toplu sözleşme
ve grev hakkı içeren bir sendika yasası ile saglanabllJr.Kamu emekçilerinin temel beklentisi de budur.
Yasanın, ülkemiz çalışma yaşamında demokratıkleşme adımı olarak değerlendirilebilmesi
için,
evrensel hak ve özgürlükleri içermesi gerekir.
Sendikal haklar, toplu sözleşme ve grev hakkı da dahil olmak üzere bir bütündür. Yasada mutlaka
~/u
sözleşme ve grev hakkı bulunma/idır. Onaylanmış uluslararası sözleşmeler,
insan Haklan
Bildirgesi, Avrupa Sosyal Şartı, 87, 98 sayılı ILO Sözleşmesi bu haklan içermektedir ve tereddüte yer
bırakmayacak kadar açıktır.
Onaylanmış Uluslararası sözleşmeler, iç huku~~n doğr.udan doğruya uygulanması ve uyulması
gereken bir parçası olmuştur. Anayasa'ya ve kerıdisitıder: once ya da sonra çıkarılan yasalara eykırı
olsa bile uygulanması gerekir. Bu sözleşmelerin sonunda yapılacak ulusal yasal düzenlemelerle
etkisiz
kılınması yolu kapatılmış ve bu nedenle yasalar üstü konumdadır. Dolayısıyla da yürütme ve yargı organlan için bağlayıcı nitelik taşır (Danıştay 5. Daire Karan). Kaldı ki Anayasa'da memUr/ann sözleşme
ve grev yapmasını yasaklaya(l bir hüküm yoktur.
.
\
Sonuç olarak hazırlanan teserı;
Sosyal taraf/ann uzlaşarak oluştwduğu bir taslak değil, Bakanlar Kurulunun uzlaştığı bir taslaktır.
Sendikal haklarm kuüenırnuıden çok, bu hak(arm kullanlmmı engellemeye yönelik bir mantıkla
hazırlanmıştır.'
.
".~.,.
.
Tasan, Kamu çalişanlanna hiç bir yeni hak getırmedıgıgıbı varola~ bazı haklann da kısttterımesırıı
öngörmektedir.
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Mücadele uzun erimli zorunlu ve zordur!
inanç ister, inat ister! Uzun soluk ister!
Sayın üyemiz, ,
Üye ödentinizi ya hiç yatırmıyorsunuz ya da
zaman zaman yatırıyorsunuz.
Ekonomik gücü olmayan SENDiKA nasıl,
hareket eder?
•
Yaptığımız herhangi bir etkinlik toplam 3000
civarındaki kamu bankaları işyerlerine nasıl
ulaştırılır?
.
Örneğin; Sözleşmeli personele ödenmek
istenmeyen %30 zam'ın ödenmesi konusunda
8.1.97 ile 14.1.97 tarihleri arasında sürdürülen
fax çekme etkinliği nedeniyle çalışanları bilgilendirmek ve fax çekilecek metinleri en geniş
banka çalışanına
ulaştırabilmek
amacıyla,
Genel Merkezimizden yaklaşık 300 şubeye fax
çekilmiştir (Aslında bu sayı yeterli olmamaktadır.)
Sık sık yapılması gereken bu etkinlikler
yapılabilir mi?
Haber Bülteni
veya
başka
yayınlar
çıkartılabilir mi?
Yapılması gereken daha bir çok sendikal
faaliyetler yapılabilir mi?
Ayrıca, şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakçınlığınca sürdürülen (Sendikalarımızın
iç hukukla düzenlenmesi) çalışmalar sırasında
k~.nfederasyonumuz
KESK'in
Grevli Toplu
Sozleşmelı SENDIKA talebi yanında yer almayarak, devletin ileri sürdüğü "Grevsiz ve
toplu sözleşmesiz" bir yasayı hemen kabullenerek kendi üyelerine bile ihanet eden ve 7
yıldır sürdürdüğümüz
mücadelenin
üzerinde
yükselmeye çabalayarı Türk Kamu-Sen ve ona
bağlı Türk Banka-Sen'in
işkolumuzda
örgütle~me çalışm.aları.nın önüne geçilebilir mi?
BIZ, GEÇERIZ DIYORUZ!
OMUZ
OMUZA
VERDiGiMiZDE
YAP~MAYACAGIMIZ ŞEY YOK DiYORUZ!
BIZLER, SiZLERLE BiRLiKTE
. TÜMBANKA-SEN'i
GÜÇLENDiRMEK
ISTIYORUZ!
Merk~z Yürütme Kurulu üyeleri olarak;
yapmak ıstediklerimizi zamanında, yerinde ve
bir program çerçevesinde gerçekleştirmek için
sızlerden beklediklerimiz şunlardır;

. .t-Birden
f~la.
üy~si olan işyerlerinde
IŞYERI TEMSIL~ILERI'nin
seçimle belirlenmesi,
var -olan
işyerlerinde
seçimlerin
yenilenerek GErnel Merkeze bı;ı.ğlı,,işyerlerinin
, ~n.el Merkezimize, şubelerimize bağlı işyerlerinin şubelerimize bildirmesi,
2- ~ulunduğunuz il'de, ilçe'de banka ayrımı
yapmadan tüm kamu' bankalarında (Ziraat,
Halk,' Emlak) çalışan arkadaşlarla yüz yüze,
telefon, -rnektup veya başka her türlü imkanı
değerlendirerek-i1işki
kurulması, sendikamıza
üye yapılması,
.
3~ Doğrudan Genel Merkezirnize Ankara
istanbul,
izmir ve Samsun
şub~lerimize:
Adana, Eskişehir, Trabzon, Bursa G. Örgütlenme Komisybrılarımıza bağlı üyelerimizin
bağ!ı oldukları
organlarımız
ile ilişkilerini
yenıde.~ sıkılaştırrnası,
'
4- Uye ödentilerinin düzenliolarak her ayıre
15'inde IŞYERi TEMSiLCiLERi tarafından top-.
lanarak
a) Genel Merkeze ve Samsun Şubemize
bağlı işyerlerinin;
,
T.C. Ziraat Bankası Kızılay / Ank. 30440 /
3192.1
T.Halk Bankası Ulus / Ank. 49170210
TEmlak Bankası Gökdelen / Arık. 54517
b) Ankara Şubemize bağlı işyerlerinin;
TC.
Ziraat Bankası Necatibey / Ank.
30440/1301.4
'Ll-lalk Bankası Necatibey / Ank. 304400 /
58662060
c) izmir Şubemize bağlı işyerlerinin;
TC. Ziraat Bankası izmir Şb. 30440 /
16502~8 T.Halk
Bankası
Merkez
Şb. / izmir
58117970
d) ista~buı Şubemize' Bağlı işyerlerinin;
TC
Zıraat Bankası
Selamiçeşme
list.
067900030440/7955-744
T.Halk Bankası Beyoğlu list. 5866037

e

Yatırmalarının
mak istiyoruz.

gerekliliğini önemle vurgula-

Çalışmalarınızda

başarılar dileriz.

TÜM BANKA - SEN
Merkez Yürütme Kurulu

)

,

ı
i
ı
i

Tasanyla "sendikalaşma hakkı" kısıtlanmaktadır. Tasanda 87 seyılı ILO -Sözleşmesinin öngördüğü
grev hakkı yoktur.
Tasanyla toplu pazarlık hakkı yerine, hiçbir yeptırımı olmayan toplu görüşme hakkı getirilmektedir.
Türkiye tarafmdan onaylanmış bulunan 87 ve 98 sayılı ILO Sözleşmelerinin açıkça ihlalidir.
Görüldüğü gibi taslak yasalaştığı taktirde, sendikalarımız en önemli işlerliğini yani GREV ve TOPLU
SÖZLEŞME yapma özelliğini taşımayan bir noktaya getirilecektir.
Hükümetin bu yaklaşımı 1997 yılının kamu çalışanları açısından oldukça zorlu geçeceğinin
göstergesidir.

1997 yılında taleplerimiz genelolarak;
• Sendikalarımızin
GREV ve TOPLU SÖZLEŞME yapabilecek konuma
getirilmesi,
• Kamu Bankalarını
da kapsayacak şekilde yoğunlaştırılan
ÖZELLEŞTiRME 'Iere karşı yoğun ve kitlesel karşı duruşların örgütlenmesi,
• Yapılan %30 zamla yetinmeyerek Ek Zam talebimizin yükseltilmesi ve
hükümeti zorlayarak insanca yaşaya bilecek bir ücreti alabilmek olmalıdır.

~ÜM

BANKA-SEN ÜYESi ARKADAŞ;
içinde bulunduğumuz şu günler ve önümüzdeki süreç SENDiKALARIMIZIN
ve yokluğu ile yüz yüze geldiğimiz geleceğimiz günler olacaktır.

varlığı

,

GÜN, BiRLiKTE MÜCADELENiN DAYATTlGI GÜNDÜR!

i
i

HAYDi, DAHA GÜÇLÜ BiR TÜM BANKA-SEN içiN ÜYE YAPMAYA
ÖRGÜTLÜ MÜCADELEYE!

SÜREKLİ AYDıNLıK İçİN
ŞUBAT Ayı SÜRESİNCE HERGüN
SAAT 21.00 de

1 dakika karanlık kampanyasını

destekliyor z!

HABERLER .... HABERLER .... HABERLER ... ~HABERLER ...
.

.

BiR KAMU BANKASı DAHA SATıLDı'"

VARAN2

iSTANBUL BÖLGE ŞUBEMiz, bir süredir
yaşadığı durgunluğu ve üzerlerinne çöken ölü
toprağını yavaş yavaş kaldı rıyor. Bir taraftan
kendini reorganize ederken, şubat ayı içerisinde yapacakları yemeğin telaşı ve heyecanını
yaşayarak, yeniden var olmanın güzelliği ni
yaşıyorlar.
Başarılar
istanbul'lu
kamu
bankaları
çalışanları, gelecek sizin ellerinizde, yeterki
tutmasını bilin.

Çalışan
sayısı
2
binlere
düşürülen
ETiBANK, KUMAŞÇi'ya vadeli 201 Milyon dolara satıldı.
Geçtiğimiz
süreç:
içerisinde
buluşamadığımız
ETIBANK
çalışanları,
SENDiKA'nın gerekliliğini şimdi daha iyi anlayacaklar, umarız yeni dönemde sendikalı olma
yolunda geç kalmazlar

rüstxn

bizden yana mı?
Ülkemizde, tanrının" yürü ya kulum" dediği
beyzadelerimiz, kamu çalışanları olarak 7 yıldır
söylediklerimizi
•• KAMYON
ÇARPINCA"
doğru şeyler olarak kabul buyurdular
ve
hükümete ilettikleri "demokratikleşme
paketinde"(!) "kamu çalışanlan da grevli, toplu
sözleşmeli sendika hakkına sahip olmalıdırlar,
Anayasa'da yer alan işçi tanımı çalişanlar
olarak değiştirilmelidir" gibi düşüncelerini ilettiler.
"Bir müsibet, bin nasihatten yeğdir" diye
söylenen söz ne kadar doğruymuş meğer.

ANKARA
ŞUBEMiz,
oluşturduğu
komisyonlarıyla kamu bankaları çalışanlarının öz
örgütü TÜM BANKA-SEN' i daha güçlü yapıy~
kavuşturmak ve mücadeleyi doruğa çıkarm.
için kararlı olduklarını ifade ediyorlar.
" Sizede başarılar Ankara Şubesi yöneticileri.
TÜM BANKA-SEN'I
grevli, toplu sözleşmeli
sendika olarak işlevli hale getirmek öncelikle
ANKARA'da örgütlenmekle gerçekleşecektir.
Şubelerimizin
atağa kalktığı bu sürece
moral ve çoşku katmak amacıyla
Genel
Merkezimiz 1 Mart Cumartesi günü akşamına
''TANIŞMA,
DAYANIŞMA
YEMEGi"
düzenlemiştir.
Dileğimiz, 1997 yılında tüm kamu bankaları
çalışanlarının
sendikamıza
KATılıMıYLA,
TOPLU
SÖZLEŞME
MASASıNA
OTURMAKTIR.
Kamu Bankaları çalışanları OCAK 11-15
tarihleri arasında fax çekme etkinliği
yaptılar.
Hükümetçe %30ların Sözleşmeli Persone_
ödenmek istenmemesi üzerine sendikamızıP
önerileri doğrultusunda
Başbakana,
Maliye
Bakanına ve Kamu Bankalarından
Sorumlu
Devlet Bakanlarına %30ların ve ek zammın
ödenmesi doğrultusunda sürdürülen fax çekme
etkinliği
sahiplenilerek
kamu
bankaları
çalışanlarınca sürdürüldü.
Ayrıca sendikamız 16.01.1997 tarihinde Ziraat ve Emlak Bankası genel müdürlüklerine bir
yazı ile durumun önemini ve hassasiyetini iletti.
Şu anda Emlak Bankası %30 zamları hala
ödememiş durumdadır. 2. Yazımızı Genel Müdürlüğe tekrar ilettik.

SENDiKAMIZIN
GYK toplantıları
devam
ediyor.
Sendikmızın son kongresinde oluşturulan
GYK, olağan toplantılarını sürdürüyor.
ı. Olağan GYK toplantısı 10.0B.1996'da
ıı. Olağan GYK toplantısı 23.1l.96'da Genel
Merkez Cahit EZGi toplantı salonunda yapıldı.
Yapılan toplantılarda,
sendikamızın
örgütlenme ve mali konuları ağırlıklı olarak
tartışıldı.
Önümüzdeki sürece daha etkili ve insiyatifli
olarak girilmesi için gerekli tüm çalışmaları n,
şubelerimiz ve diğer organlarımız ile birlikte
koordineli olarak sürdürülmesi kararlaştırıldı.
iZMiR BÖLGE ŞUBEMiz, olağan çalışmalarını sürdürürken, 29.12.1996
pazar günü
akşamı 385 banka çalışanının katıldığı" dayanışma yemeğini" gerçekleştirdi.
6 saat süren gecede çeşitli kamu bankası
çalışanları 96'nın yorgunluğunu atarken, örgütlü yaşamı 97'de daha üst boyutlara çıkaracağını haykırarak hoşnut ve sendikamız üyelerine yaraşır bir şekilde geceyi tamamladı.
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Tüm Banka ve Sigorta Çal/şanlart Sendikası Aylık Yayın Bülteni
Sahibi: Tüm Banka Sen Adına Genel Başkan Mehmet GÖRGÜLÜ Yazı işleri Müdürü: Ali Baygın
".
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