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DİLE GETİRDİK

SUNU1
Tüm 'Banka Sen'j bu güne getiren ve bugünden sonra bu onurlu mürade-

Iemize omuz vererek dostlar merhaba.
Bugün demokrasi ve onur mücadelemiz açısından bir dönüm noktası

çünkü, sendikamız kurulduğunden bu güne kadar ilk haber bültenimizi çıka-
rıyoruz. Ekonomik zorluklar nedeniyle çıkaramadlğımız bültenler süreç içinde
sizlerin kaıkılarıyla dergiye dönüşecektir. Bu bülten ve dergilerimizde herkes
kendini ifade etme imkanı bulacaktır.

Arkadaşlar,
Bizler biliyoruz ki sendika, sınıfsal karakteri gereği gücünü üye tabanın-

dan alır. Kurumsal kişiliği tek tek her bir üyesince temsil edilebilen bir sendi-
ka örgütlülüğünden başka güçlere ihliyaç duymaz. Diğer yandan üyelerini ör-
gütlü bir gücün unsurlarına dönüştürecek yetenek ve araçlarla donatamamış
bir sendikanın' dadogruda durması beklenemez. Tek çare, üyelerin hatta
aynı işkolunda çnhşon bütün emekçilerin gerçek eğilimlerini biçimlendirecek,
taleplerine karşılık verecek demnkrntik mekanizmaların işletilmesidir. De-
mokrasi organlorı oluşmnmış bir sendika iminde sonunda özüyle çelişir. .

Hem Tüm Bonka Sen içinde hem de dışo dönük faaliyetlerde çıkaracağı-
mız bülten veya dergiyi bir sendikalorganı gibi kullanabiliriz. BunuD için ön-
celikle sağlıklı ve düzenli bir haber ağının oluşturulması gerekiyor. Uye olsun
olmasın bütün arkadaşlarımız makale, inceleme, deneme, karikatür, şiir vb.
gibi ürünlerini de gazeteye ulaştırabilirler. Ayrıca sendikal mücadele ile eko-
nomik ve demokratik ınleplerimize ilişkin görüş oluşturulması ve sendika or-
ganlorı aracılığıyla bu görüş!.erin merkez düzeyine taşınması bir görevalarak
omuzlarımıza yükleniyor. .

Sevgili arkadaşlar .
Biraz. da ülkemizde ve dünyada gelişen olaylara değinmek istiyoruz,

bugün Dünyada ola gelenler 'Yeni Dünya Düzeni" tanımlaması altında giz-
lenmeye çalışılıyor, oma görülen o ki, ulusların arasındaki ve ülkelerde de in-
san!~~ arasındaki uçurum bütün şiddetiyle açılmaklad~r.

Ulkemiz açısından da durum pek farklı değildir. Onümüzdeki günlerde 5
Nisan ekonomik paketine porelel olarak bizi bekleyen sorunlar ve tehlikeler
hiç de iç açıcı degildir. Ozellişlir'!)eyle emekçiler tehdit edilmekte, iş ve ek-
mekleri ellerinden alınmaktadır. Ulkemiz toplumsal varlıkları bir avuç serma-
yeye peşkeş çekilmekle. sendikal hak ve özgürlüklerde kısıtlamalar sürmek-
te bunlara yenileri eklenmeye çalışılmaktadır. . .

En temel demokratik kazanımlar olan hak arama ve düşünce söyleme
özgürlüğü, onti terör yasasıyla yok edilmeye çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra
doğuda sürdürülen sıcak savaşa bizlerden kesilen milyarlarca lira akıtılmak-
tadır. Ayrıca enflasyon ve hayat pahalılıgı her geçen gün artmakta, ücretleri-
miz eriyip pula dönmekte ve omuzlenmıze yeni yükler bindirilmektedir. Kit-
ler zarar ediyor aldatmacası ile öielle~irme yeniden gündeme getirilmekte
kar eden kuruluşlaryok pahasına satılmakta, bunun sonucunda dayine yüz-
binlerce emekçi işsizliğe ve açlığa mahkum edilmeye çalışılmaktadır.

Böylesi bir tabloyu görmek, yaşadıgımız bu günlerde, sorunları aşmak,
daha güzel yaşamak için üzerimize düşen görevleri yerine qetirmemiz, yaşa-
dığımız olumsuzluklardan kendimize bir ders çıkararak, örgütsel mücadele
bilincimizi artırmak, deneysel ve bilgisel birikimlerimizi de ülkemize, Banka
ve Sigorta Çalışanları yararına harcamak birinci görevimiz olmalıdır ..

Görüyoruz ki,'Banka Işkolunda da emek ve hak arama mücadelesi, sağ-
lıklı örgütlenmemize, doğru önderliğe ve kararlılığımıza bağlı olarak güçlene-
cek ve gelişecektir.

Tüm Banka ve Sigorta Çalışanları olarak, omuzlarııima yüklenen sorum-
luluklar agır. Görevlerimiz zor. Ama orgütıü ..elmekten ve mücadele etmek-
ten boşko bir seçeneğimiz de yok. GELECEK GUZEl GUNlER ELlERIMlZOEDIR.

TÜMBANKA· SEN
MERKEZ YÖNETiM KURULU

Ziraat Bankasının "Dünya'rıın En büyük 500 bankası' ara-
sında özkaynak karlılığı açısından birinci olduğu, "Dürıya'nın
En hızlı büyüyen ilk sO bankası" sıralamasında 12., "Net kar"
sıralamasında ise 14. olduğu 16 Haziran 1994 tarihli gazetelerde
çarpıcı bir şekilde kamuoyuna yansıdı.

Diğer Kamu bankaların. da gerekdünya bankaları arasında
gerekseTürk bankacılık sistemi içinde ağırlıklı bir öneme sahip
oldukları bir gerçek.

Bu bankaların bu konumlarına çalışanlarının özverileriyle
geldikleri, ama Dünya ve Türk bankaları arasında en iyi konum-
da olmaya özen gösteren bu kuruluşların çalışanlarının ekono-
mik ve sosyal haklarına karşı aynı özveriyi göstermedikleri de
bir gerçek.

SO'li yıllardan bu yana "SÖZLEŞMELİ PERSONEL" statü-
sü altında çalışma saati belli olmadan, çağdaş teknolojik geliş-
melerin sonucu ortaya çıkan karşılığı ödenmeyen zorunlu ça-
lışmalar yoluyla elde edilen büyük miktadardaki karlarla
kuruluşlar bu konumlarına gelmişlerdir:

Sürekli olarak bilgisayarlar karşısında çalışmalar sonucu
vücutlarında, gözlerinde ve zihinlerinele meydana gelen yorgun-
luk ve stres altında çalışarak ve sonunda da konlik rakamlarla
ücretlerinin artmasını bekleyen Kamu Bankaları çalışanlarının
karşılığı ödenmemiş emeklerinin sonucunda bu kurumlar
"BUYUK BANKALAR" haline gelmişlerdir.

S Nisan Ekonomik. "İstikrar paketi" ve hemen onun arkasın-
dan "tasarruf önlemleri" adlı genelgeile hükümetçe Kamu Ban-
kaları çalışanlarının omuzlarına yüklenmek istenen, çalışanlar-
ca kaldırılması mümkün olmayan yükün, % i00 lerin üzerine
çıkan enflasyon karşısında hiç değeri kalmamış ücretlerimizin
azlığı yetmiyormuş gibi, servis araçlarının kaldırılmaya çalışıl-
ması, yemek ücretlerine yapılan zamlar karşısında şaşıran,
öğle yemeği yemekten vazgeçerek evden kumanya taşımaya
başlayan çalışanların bu konuma düşmeleri, gösterdikleri özve-
ri karşısında hiçte haketmedikleri bir yaşam tarzıdır.

Bu nedenle, bir kez daha sesleniyoruz.
Çalıştıklan işyerleri kendi alanlarında en ön sırayı alan

Kamu bankaları çalışanlarının aşağıda sıraladığımız talepleri-
nin, Hükümetçe ve Kamu bankaları yönetimlerince dikkate alın-
masını istiyoruz ..

Hükümeti ve Kamu bankaları yönetimlerini, Kamu bankala-
rı çalışarilarının sorunlarına karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz.

Üretimleri sonucukurumlarını birinci sıralara getiren Kamu
Bankalan çalışanlan, üretimlerinden gelen güçlerini kendi hak-
ları içinde kullanmasını bilirler ve bir gün kullanırlarda ...

1- Büyük kentlerde bugüne kadar uygulanan servis araçlan
kaldırılmamalı, servis aracı uygularnası olmayan yerlerde çalı-
şanlara "yol gideri" yardımı yapılmalıdır.

2- Öğle yemeği uygulaması olan yerlerde yemek ücretleri
kururnca karşılanmalı. uygulama olmayan yerlerde çalışanlara
"yemek yardımı" yapılmalıdır.

. 3- Günlük ve hafta sonlarında yapılan fazla mesailer karşı-
sında günün koşullarında "mesai" ücreti belirlenmeli ve öden-
rnelidir. .

4- S.Y.S. aidatının dışında kesilen 20.000.- TL.sı uygula-
ması kaldırılmalıdır.

5- Kreş, eğitim ve dinlenme tesislerinden çalışanların yarar-
lanmalanna hiç bir engel getirilmemeli, aksine çalışanların ça-
lışma gücünü arttıracak bu tür imkanlar yine kendi kurumlann-
ca karşılanmalıdır.
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TÜM BANKA-SEN SAYFA 1

Merhaba
Bir yaş daha büyüdü çocuğurnuz, zor günler

yaşadı o küçük yaşına rağmen. 'Hayır sen doğma-
malısm, yerin yok bu dünyada , biz yeteriz. Nasıl
olsa istediğimizi yapıyoruz,özgürüz. Kanşan yok,
niye yapıyorsun diyen yok, her kez çalışıyor,mesai
saati bitiyor yine çabşıyorlar, az ücret veriyoruz,
her yıl eline geçen paranın oranını düşürüyoruz ,
yine çalışıyorlar. Sen dünyaya gelirsen işleri
ksnştuusm; ayak bağı olursun, araşamm, okursun,
ôğrenitsin.; ' dediler. Engellernek istediler
sendikamızın kuruluşunu ama başaramadılar.
'Kama çalışanlan sendika kuramaz , yasalara
aykındır.' dediler. Bu gün , 'Kamu çalışanlan
sendikalanmn yasasını acaba şöyle mi? Yoksa
böyle mi? Çık.artsak' diye düşünerek TBMM'de
oyalıyorlar. Ama biz yolumuza devam ediyoruz.
Edeceğiz de!

Sonund.ı
"Gtev ve Toplu Sözleşme Hakkımızı da

Kullanacağız. Nasıl ki sendikamızı kurduk ve
kabul etiirdik. Bunu da başaracağız."

Sevgili Kamu Bankalan çalışanlan
arkadaşlanm.

Sendikamiz bu yıl 6. yaşına girdi ..5 yıl önce her
söylenenin doğru olmadığına, her ernrin yerine
getirilmemesi gerektiğine, kendilerinin de bazı
hakları ve özgürlükleri olduğuna inanan kamu
bankaları çalışanlarınca kuruldu sendikamız Tüm
Banka-Sen.

Bu arkadaşlanmlZl bu güiı sevgi ve saygıyla
anıyorum. Bize onurlu bir yaşam sürdürmemiz,
çocuk1annııza güvenli bir gelecek bueksbilmemiz
için bayi1k bir kuruluşu armağan ettiler.

Böyle armağanlara sahip Çıkmak ta zordur.
Onu ayakta tutsbilmek; her Wrla baskı ve
engellemelere, tehditlere, sotuştutmslere,
ekonomik olanakslZlık1ara, harcanması gereken
zamana göğüs gererek, bu yaşına getirenleri de
şükranla anıyorum.

Sendikamiz 6. Yaşına girerken 3. Olağan Genel
Kurulu'nu da yaptı. Şimdi görev sırası bizde.
3.0lağan Genel Kurulda Tüm Banka-Sen'in yetk-
ili kurullarına yeni arkadaşlar getirildi. Bir dönem
de biz Tüm Banka-Sen'in bayrağını elimizde tuta-
cağız. Onu gerektiği gibi koruyarak, layık olduğu
yerlere taşıyacağız.

Elbette ki bu başanyı birlikte sağlayacağız.Siz
sayın üyelerimiz de bizler kadar sorumlusunuz bu
mücadele de. Zaten sizlerin büyük desteği
olmadan, sendikaIDlZln bu günlere gelmesi de
mümkün olmayacaktl. Şimdi, bu dönemde de
aynı özveri ve coşkuyu birlikte paylaşalım istiyo-

Ali Rıza CAMCI
Genel Başkan

rum. çünka biz çabşanlarhepimiz bir olduğumuz-
da ancak başarabiliriz..

Karşımızda bizim başarımızı istemeyenler,
birlikte davranmasını her zaman biliyorlar. Tek
vücut olup, haklarımızı, özgürliiklerimizi kısıtla-
maya yönelik yasaları bir günde çıkanabiliyorlar.
Biz çalışanlar da bunu başarabilmeliyiz

Sendikamız 6. Yaşına ve 3 Olağan Genel
Kuruluyla yeni bir sürece girerken, Türkiye'de
yeni bir evreye giriyor.

Alışık olmadığımız bir tarzda ve beklenmeyen
bir zamanda, seçimler gibi, bu ülkede her zaman
önemli olmuş bir kararı 9 ay öncesinden aldılar.
Seçim kararının alınmasından ve seçim poli-
tikalarının uygulanmasından sonra ortaya çıkan
ekonomik sorunların faturalarının çalışanların
omuzlarına ne kadar ağır bir şekilde yansıdığını
geçmiş seçimler de gördük, Şimdi 9 ay önce alın-
mış bir erken seçim kararıyla ortaya çıkacak
ekonomik sorunların boyutunu ve bizlere yansı-
masını düşünürsek, önümüzdeki günlerin çok
kolay geçmeyeceği ortadadır.

Erken seçim kararı bu ülkeye ekonomik
olduğu kadar siyasal sorunlar da çıkartmaktadır.
Aslında giderek içinden çıkılmaz hale gelen siyasal
süreç nedeniyle erken seçim kararı alınmıştır.

28 Şubat 1997 tarihinde alınan MGK kararlarıy-
la rotasını çizmeye çalışan Hükümet ülkede
istikrar sağlayamamıştır. Son bir yıl içerisinde
enflasyon % 90 larda olduğu halde, tek taraflı ücret
politikaları dayatılmaktadır. Çalışanların aldığı
ücret son altı yılda % 175 erimiştir. Temel gıda ve
tüketim maddelerine son bir yılda % 200 zam
yapılmıştır.

Hükümet ekonomik sorunların üstesinden
gelemediği gibi, Susurluk'ta ortaya çıkan çeteleri
tek tek yargıya teslim edeceği iddiasıyla işbaşma
gelmesinden sonra, tutuklu yargılananlar da
salıverilmiş, çete bağlantıları yok edilmiştir.
Hükümet siyasal çözümler üretme konusunda da
sınıf ta kalmıştır.

Türkiye'nin içine girdiği bu yeni evre Eylül'le
birlikte daha da şekillenecektir. Ama şimdiden
görünen o ki, yeni süreç yine çalışanlar aleyhine
gelişecek.

Kamu Bankalan çalışanlan olarak bize düşen
görev, haklı ve meşru olmaktan aldığımız güçle
geldiğimiz bu kararlı ve onurlu günümüzn, daha
da kitleselleşmiş bir güçle diğer günlere taşımak,
mücadelemizi büyüterek yolumuza devam etmek-
tir.

Saygı ve scvgilerimle.

r-------------------------------------l-----ıriilVl- •• ll~ilili-:~4EIi------r-----------------------------'
Tüm Banka ve Sigorta Çalışanları Sendikası 3 Aylık Yayın Bülteni

-- - --------- - --- - - --- - -

SAHiBi YAZIŞMA ADRESi Baskı/Kapak Tasarımı/Mizanpaj

Tüm Banka-Sen Adına Genel Başkan Mithatpaşa Cad. 49/13 Etki Yayınevi
Ali Rıza CAMCI Ziya Gökalp Cad. Metro Han 24/35
YAZıIşLERI MÜDÜRÜ Kızılay/ANKARA i

Selahattin N.YILMAZ Tel & Fax: (0.312) 431 48 69 Tel: (0.312) 4332358 Kızılay/Ankara !
~==================:==============------------------================================~ :Imzalı yazılar, yazarların kişisel görüşlerini yansıtır, sendikamızın görüşü olarak kabul edilemez. :

Dergideki yazılar kaynak gösterilmek koşuluyla izinsiz kullanılabilir. :
_..JL


