
TEMMUZlAGUSTOS/EYlÜl1998

içiNDEKiLER
Merhaba / 1

Banka Çalışanlarının
Haberleşme Ağını Birlikte

Kuralım / 2

Tüm Banka-Sen 3.0lağan
Genel Kurulu'nu Yaptı / 3

Yeni Süreç ve Görevlerimiz / 6

Örgütlenmeye Genel
Yaklaşım /7

Sendikamız Üyelik Aidatıarını
Yükseltti / 8

Halk Bankası Çalışanlarına / 9

Ziraat Bankası Çalışanlarının
Sorunları Yetkili Makamlara

iletiidi / 10

Ziraat Vakfı'nda Son
Durum / 11

Basın Açıklaması / 12

Banka Çalışanlarının işyeri
Sorunları ve Genel Sağlık

Sorunları / 14

Özelleştirme ve Kamu
Bankaları 117

Grev Yasağı Anayasa
Mahkemesi'nde 117

Kesk 1.Kadın Kurultayı Sonuç
Bildirgesi i 18

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.
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YORUM
Çalışanların en temel demokratik hak ve
özgürlüklerinin esasını; Düşünce ve
örgütlenme özgürlüğü/dolayısıyla
sendikal haklar oluşturmaktadır.
Çalışanların sendikal örgütlenmesi,GREV
ve TOPLU SÖZLEŞME haklarına kavuş-
ması demokrasinin kendisidir, gereğidir.

Sendikal hak emeğini bir ücret karşılığı
satan herkesin hakkıdır. Tüm işyer-
lerindeki çalışanların ancak sendikal
örgütlenme ile haklarını korumaları
demokratik toplum yapısından çıkan bir
sonuçtur. Çalışanlar haklarını koruyacak-
larsa örgütlenmek zorundadırlar. insanlar
zamanla örgütlü olarak haklarını aradık-
larında kalıcı sonuçlar alabileceklerini
anlamışlardır. Örgütlü olmanın bir şart
olduğu, çalışanlar için bunun yolunun
da sendikalardan geçtiği günümüz
dünyasında ortak fikir olarak benimsen-
miştir.

Her insanın mutlaka bir dünya görüşü,
buna bağlıda bir siyasi görüşü vardır.
Hangi siyasi görüşten olursak olalırn,
çalışanlar olarak ortak sorunlarımız
vardır. Özetle insanca yaşamak
sorunumuz ortaktır. insanca yaşamak
sorunumuzun çözümü ve bu çözümün
yolu, örgütlü bir uğraş olan sendikalarda
bir araya gelmekle başlar. Kapitalizmin
insanı ezen ve sömüren işleyişine karşı
ekmek ve demokrasi için bir araya
gelmeye mecburuz

ilk yapılacak iş: Tüm Kamu
Bankalarında çalışanların siyasi görüşü,
etnik yapısıı dini inançları ne olursa
olsun OMUZ OMUZAı EL ELE, GREVliı
TOPLU SÖZlEŞMELi sendikal hak-
larımızı kullanmak için bir araya gelmek
ve bu birlikteliğimizi korumak,
geliştirmek ve ileriye taşımak için hep
beraber uğraş vermektir.

Kamu Bankaları çalışanları, geliniz
tabandan gelen bir tepki sonucu doğan
fiili bir durumla kurulan ve kendisini
kamuoyuna kabul ettirerek i geçmiş ve
mevcut Hükümetlerinde kabul ettiği,
meşruluğunu tamimlerle onayladığı TÜM
BANKA-SEN/imizde gücümüzü birleştire-
lim. Sermayenin; çalışanların ve
toplumun diğer katmanlarını ezen ve
sömüren işleyişine karşı, kararlı ve ilkeli
olarak hep beraber mücadelemiz;
sürdürelim.

Orhan BECEN

Genel Sekreter

SAYFA 2

Banka Çalışanlarının
Haberleşme Ağını

Birllkte Kuralım

Sendikamız Tüm Banka-Sen esasen
Banka işkolunda kurulmuş bir sendikadır.
Tüzüğümüzün 2.maddesinde şöyle
denilmektedir.

Madde 2- Sendikanın faaliyet göstereceği
işkolu:

a) Tüm Kamu ve Özel Bankalar,

b) Tüm Sigorta Şirket ve Acentelikleri,

c) Tüm Finans Kurum ve kuruluşları
gırer.

d) İşin niteliği ve yürütümü bakımından
işyerine bağlı bulunan yerler ile eklentileri
asıl işe yardımcı işlerden olup, sendikanın
faaliyet kapsamı içerisindedir.

Görüldüğü gibi sendikamızın faaliyet
alanı oldukça geniştir. Günümüzde banka
çalışanlarının statü farklılığı gereği Tüm
Banka-Sen olarak biz örgürlenme ağırlığımızı
Kamu Bankalarına vermiş bulurımaktayız.
Sadece Kamu Bankalarında örgütleniyor
olmamıza rağmen henüz yeterince örgütlü
sayılmayız. Yeterince örgütlü olmamamızın
nedenlerinden birisi, Kamu Bankaları çalışan-
larının örgütlenme geleneğinin bulunma-
ması,içinde bulunduğumuz siyasal ortarn ve
bunun gibi nedenlerin dışında, bizce en
önemlisi Kamu Bankalarında çalışanların
Tüm Banka-Sen gibi tabanın tepkisini yansı-
tan bir sendikanın olduğunu onlara duyura-
mamamızdır.

Selahattin N. YILMAZ
Genel Basın-Yayın Sekreteri

Bunun da 'nedeni Kamu Bankalarının;
yani iş yerlerimizin çok yaygın olması ve
sendikamızın maddi olanaklarının yeterli
olmayışındandır.

Ziraat Bankasının 1300 . Halk Bankasının
SOO, Emlak Bankasının ise 700 civarında
Şubesi, buralarda çalışan toplam SO- SS bin
banka çalışanı bulunrnaktadır. Bütün bu
banka çalışanlarının gerek işverlerirıdeki
gelişmelerden, çalışma koşullarına ilişkin
olup -bitenderı gerekse Türkiye'de ki siyasal
ve toplumsal gelişmelerden haberdar
olmasının tek yolu da haberleşme ağın ın
kurulmasıdır. haberleşme ağı da ancak bir
YA YfNla gerçekleşebilir.

Yayın çıkartmuk da oldukça zor bir iştir,
Zorluğu ekonomik olduğu kadar, teknik'tir
de. Yazılacak yazıların günü içermesi, günde-
mi yakalayabilmesi, üyelerimizin ilgi duyurak
yazı göndermesi, bunların derlenip toparla-
narak basılacak hale getirilmesi , düzenli
çıkartılması gibi zorlukları vardır.

Tüm Banka-Sen Merkez Yürütme Kurulu
olarak bütün bu zorlukları göze alarak J ayda
bir düzenli ve sürekli bir yayın organı çıkart-
mayı düşünüyoruz Üyelerimizin katkısı
olmadan bu işin altından kalkabileceğimizi
düşünrnediğimizden, bu yayınımızın hemen
arkasından tüm üyelerimizden görev bekliy-
oruz, yazı göndersinler, bilgi göndersinler.
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Tüm Banka-Sen
3.0lağan Genel Kurulu'nu Yaptı
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Se ndik arruz 27.06.1998 Cumartesi günü
Türk-İş Toplantı salonunda 3.0lağan Genel
Kurulunu yapmıştır. Ankara, İsta nb ul,

İzmir, Adana, İskenderun, Diyarbakır, Siirt,
Batman, Samsun, Amasya, Eskişehir,
Kayseri, Edirne, Artvin, Adıyaman, Rize,
Tunceli, Yozgat, Kocaeli gibi örgütlü bulun-
duğumuz il ve ilçelerden 128 delegenin
katıldığı Genel Kurulumuz dönemin Genel
Başkanı Mehmet Görgülü'nün açış konuş-
masıyla başlamış, Divan oluşturularak Kamu
Bankaları çalışanlarının "Grcvli Toplu
Sôzloşrneli sendikal hak ve özgürlükler
mücadelesi" içerisinde yer almış,
yitirdiğimiz yiğit arkadaşlanmiz için yapılan
saygı duruşundan sonra gündem mad-
delerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Geçmiş dönemin çalışma ve mali rapor-
ları okunrnuş, raporlar üzerine konuşmalar
yapılmış ve Yönetim Kurulu aklanmıştır.

Konuşma yapan delegeler,

alKamu Bankalarının "Özcllcşıirilme-
sine" yönelik sürdürülen çalışmalar,

b)Temmuz döneminde kamu çalışan-
larına verilen % 20'lik z.ı rnm ın yetersizliği,

c)Sendikal11ızln v.ır olan örgür1üll'lğünün

yctcrsizliği, yeni dönernde örgütlülük
, seviycmizin yükseltilmesi için daha yoğun

çalışmaların yapılması gerektiği,

d)Sendikamızın banka çalışanlarına
güven vermesi, çalışanlarında sendikayı
sahiplenmesi gerektiği

e)KESK ile ilişkilerin daha
güçlendirilmesi gerektiği,

gibi konularda konuşmalar yapmışlardır.

20 delegenin imzalı verdiği 'Temmuz
1998den iıibsren üye ödemilerinin 500.000.
lirey» yiikscltilmesi, 1999 ydı üye ödemi-
lerinin belirlenmesi yetkisinin Genel
Yönetim Kurulu 'na bırekılnıesı' önergesi oy
birliği ile kabul edilmiştir.

En son organların seçilmesi gündemine
geçilrniş ve yan tarafta isimlerini belirt-
tiğimiz arkadaşlanmiz serıdikamızrn organ-
larına seçilmişlerdir.

GENEL DEGERLENDİRME
3.0lağan Genel Kurul umuzu içinde

bulunduğumuz 1998 yılında yapıyoruz/ yapa-
biliyoruz. Bir Genel Kurul yapmak/ yapa-
bilmek o kadar çok önemli mi?

Tüm Banka-Sen açısından önemli!
2 nedenden dolayı önemli!
Birincisi:2 yıl önce 1996 yılında üst üste

2.0lağan ve ı. Olağanüstü Genel
Kurullarımızı yaparken içinde bulunduğu-
muz örgütlülük yapımız itibariyle oldukça zor

koşullar altındaydık. Üye sayımız oldukça
azdı, ekonomik imkanlarımız yok gibiydi.
Sorumluluk üstlenecek insan sayımız sayılıy-
dı. Kurumlarla olan ilişkilerimiz yazışmalar
halinde sürdürülüyordu.

İkincisi: Türkiye'nin içinde bulunduğu
ve yıllardır süren krizlerdir. Türkiye'nin
içinde bulunduğu kriz ekonomik ve siyasi
boyutta o günde vardı, bugünde anarak ve
üstelik 28 Şubat'tan bu yana Ülkeyi Yöneten
Ordu ve büyük sermaye inisiyatifiylc devam

•
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etmektedir.
Bu iki nedenden birincisi kısmen aşılmıştır,

Çünkü bugün Tüm Banka-Sen''ın örgütlülük
düzeyi yükselmiştir, gelişrniştir, kalıcı
örgütlülükleri oluşmuştur. ikinci nedenin ise
olumsuz etkilerine rağmen varlığını sürdürüp

\
i

bugün Olağan bir Genel Kurul yapmak Tüm
Banka-Sen açısından önemli ve anlamlıdır.

Ekonomik imkanlar yeterli olmamakla bir-
likte istikrara kavuşmuştur.

Sorumluluk alacak insan sayısı artmış,
'Mücadelede Birlik' perspektifi esas alınarak,
birbiriyle yanşır (olumluluk anlamında) hale
gelmiştir.

Kurumlarla olan ilişkiler kurumlar arasında
olması gereken boyutta sürdürülebilmektedir.

Sonuç olarak, geçen 2 yıllık süreç içerisinde
Tüm Banka-Sen kurumsallaşma yolunda
oldukça önemli adımlar atmıştır.

Hiç sorun yok mudur?
Hiç eksiklik yok mudur?
Oldukça çok eksikliklerimiz olmuştur,

yenileri de olacaktır.
Sorunlarımız vardır, aşılacaktır. Ama Tüm

Banka-Sen kurum olarak varlığını sürdürecek-
tir. Tarihte ve günümüz pratiğinde Onurlu
yerini alacaktır.

Tüm Banka-Sen'in içe dönük bu kısaca
değerlendirmesinde görüldüğü gibi varolan
sorunları ve zorlukları aşarak bugün Olağan
Genel Kurulunu yapması önemlidir,anlamlıdır.
Geçen süreçte bizi (sendikamızı) yok saymaya
çalışan.sahte sendika yasasıyla geriletmek
isteyen siyasi irade bugün varlığını rejim krizi
boyutunda önceki dönemlerine göre daha kar-
maşık ve gerilimli bir politik konjonkrürde
sürdürmektedir.

Türkiye'nin yaşamakta olduğu bu rejim
krizi 28 Şubat'tan bu yana artık Hükümet ve
TBMM'ne rağmen MGK tarafından
yönetilmektedir. Bu anlamda krizin yeni bir
evresine girilmiştir denilebilir. Bu yeni evrenin
çerçevesini ise; Devletin Ordu_ Büyük ser-
maye eksenine giren yeniden yapılandırılması
olarak çizerken, bu yeniden yapılandırılmanın

ana hatlarını da şöyle özetleyebiliriz.
a)Türkiye de yapılan siyasetin (büyük ser-

mayeye hizmet eden merkezi partilerin)
yeniden tanımlanarak ve birleştirilerek ideolo-
jik ve siyasal açıdan tahkim edilmesi,

b)Siyasal islamı, yeniden yapılanmanın

temel doğrultularını etkilemeyecek oranda
güçten düşürmeyi ve terbiye etmeyi amaçlayan
sistemli bir propaganda altında tutmak ve
etrafını kuşatarak kontrol altına almak.

c)Başta Özelleştirmeolmak üzere, neo -Iib-
eral politikalarla işçi ve kamu çalışanları
sendikal hareketinin daha da geriletilmesi ve
erkisizleşririlrnesi.

Çalışanların çeşitli iktisadi, sosyal, kültürel
kazanımlarının tasfiye edilmesi ve bu bağlam-
da ülke ekonomisini de yeniden yapılandır-
maya çalışırken,Uluslararasl kapitalist sistemle
daha ileri derecede bütünleşmenin ve
KüreseJleşme'nin önündeki engellerin ortadan
kaldırılması.

d)Kürt sorununun çözümünde acil bir
ihtiyaç olan; Türkiye'nin bütününde köklü bir
demokratikleşme taleplerine karşı sorunu
lokalize edecek önlemlerle kürt sorununu
vatıştırmava yönelik ekonomik, toplumsal ve
kültürel adımların devreye sokulması,
dolayısıyla kürt sorununda siyasal istemleri geri
irmek, yok saymak.

e)Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak
sahnede yerini alması, bölgede Uluslararası
kapitalist sistem adına belirli misyonları üstlerı-
mesi ve bu kapsamda kendi çıkarlarının hesaba
katılmasını sağlayacak görece daha girişimci bir
dış politikaya yönelmesi.

Devlet bu tedbirlerle kendisini yeniden
yapılandırma sürecini hızlandırma gayreti
içerisindeyken buna karşılık toplumsal
muhalefet bocalama ve bölünme sürecini
sürdürmektedir. Yaşanan bunca ekonomik
sıkıntılara, ayyuka çıkmış ve devlet içine yer-
leşmiş çete bağlantılarına rağmen genel bir
zayıflık söz konusudur. Hatta bir çok sendika
ve örgütlü yapılar bu hattın arkasında ve
alkışlamaktadırlar.

SAYFA 4

1998 bütçesine. kamu çalışanlarına birinci
ve ikinci dönem verilen yetersiz ücret artışına
ve meclis gündemine getirilen yasa tasarısına
tek karşı duruşu KESK sergilerniştir. .

ANASOL-D Hükümeti 1995 yılındaki
ANAYOL Hükümetinden daha istekli ve
kararlı bir şekilde Özelleştirme saldırısını
sürdürmektedir. Buna karşın tepkiler kısmi
olup, canı yananın harekete geçtiği parçalılık
halinde görülmektedir.

Gündemde tutulan Özelleştirme dalgası
DİSK ve TÜRK-İş'te güç kaybı yaratmış,
gelecekte kısmen de olsa KESK'i etkileyecek-
tir. Böylelikle Türkiye'de sendikalaşma oranı
daha da aşağıya düşecektir.

Kamu Bankalarının ÖzeJleştirilmesi
Sümerbank ve Etibank'ın satışı ile sürmekte-
dir. Ziraat Bankasında başlatılan "Öğle
Tatilierinde Kısmen Çalışma" özel bankalarla
bankacılık anlamında yarıştan kaynaklanıyor
gibi gözükse de Özelleştirme'nin alt yapıların-
dan birisini oluştllrmaktadır. Arkasından
Cumartesileri kısmen çalışma ve arkasından
yeni önlem ve tedbirlerle ve diğer kamu
bankalarını da kapsayarak yenileri gelecektir.

Özelleştirme saldırısına mutlaka karşı dur-
mak ve karşı duruşun ön tedbirlerini almak
gerekmektedir.

Tedbirlerin başında Özelleştirme poli-
tikasının kapsamlı olarak çalışanlara kavratıl-
ması ve örgütlenme düzeyinin yükseltilmesi
gelmektedir.

Oysa bugün örgütlenme girişimleri genel
anlamda ve işkolumuzda yetersizdir. Bu
nedenle sendikalarda ve sendikamızda süren
bu güçsüzlüğün aşılarak sendikalaşma oranını
yükseğe çekecek ve sendikal hareketin
yeniden yapılandırılmasına hizmet edecek yeni
örgütlenme stratejileri ve emeğin ortak talep-
leri etrafında sendikal güç ve eylem birliği
yakıcı bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla toplumsal
muhalefetin dinamiklerinden biri olan
sendikamızın bu güç ve eylem birliğinin oluş-
masında rol alması önümüzdeki süreçte görev-
lerimizden birisi olmalıdır.

İşte Türkiye'de yaşanan bu kadar karmaşık
sorunlara karşın Demokrasi mücadelesi
içerisinde mütevazi varlığını bugünlere getir-
erek bugün Olağan Genel Kurulunu yapan
Tüm Banka-Sen için bu Genel Kurul önem-
lidir ve anlamlıdır.

Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve
ekonomik istikrarsızlığına rağmen bugünlere
gelebilen Tüm Banka-Sen genel ve özel alan-
larında son iki yılını nasıl değerlendirdiğine
bakarsak.

Sendikamiz 18.05.1996 tarihinde 2.0lağan
Genel Kurulunu. 20.07.1996 tarihinde de
1.0lağanüstü Genel Kurulunu yapmıştır.
Merkez Yürütme Kurulu olarak öncelikle
sendikamızın organlarını işlevli hale getirmeyi
düşündük ve 10.08.1996 tarihinde l.GYK'lu
toplantısını yaptık. Bu güne kadar da 4.GYK
roplanrısı vaprlabilmiştir.

Genel Yönetim Kurulu kurumsal bir organ
olarak anlamlı ve işlevli bir organ olarak
gözükse de içinde yer alan insanlar ve üyeler-
imiz tarafından görevleri yeterince kavran-
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madığı ve önemsenmediğinde önümüzdeki
süreçte de üzerine düşen görevi yeterince yer-
ine getiremeyecektir.

Geçen dönemde de böyle olmuş 've bu
organ içerisinde Genel Kurulda kendisine
görev verilmiş olmasına rağmen hiç bir toplan-
tıya katılmayan üyelerimiz olmuştur. Yapılan
her toplantısında yeterli çoğunluk sağlanmış
olmasına rağmen, bölgelerden toplantıya katıl-
mayanların bulunması ve katılanların da
geldikleri bölgelerde yeterince çalışma yap-
madan, yeni öneriler getirmeden toplantılara
katılmış olmaları nedeniyle toplantılardan
gerekli olan verim alınamamıştır.

GYK üyelerinin bulunduğu bölgelerden
sadece Batman, Diyarbakır bölgesi, kısmen
Adıyaman bölgesi gelişme göstermiştir.
Diyarbakır bölgesi bugün Şube açacak konuma
gelmiştir.

1996 yılı daha çok sendikamız açısından içe
dönük örgütlülüklerin yeniden gözden geçir-
ilmesi ve tahkim edilmesi anlamında girişim-
lerde bulunulması ile geçerken,KESK ile bir-
likte sürdürülen 'Neme' ların hemen öden-
mesi faaliyet ve eylemliliklerin içerisinde yer
alınarak, dönemin Hükümetince
sendikalarımıza yönelik sahte sendika yasa
tasarısına alternatif taslağımızı iletme çalışması
içerisinde yer alınmıştır.

Bir dönem önce görevden el çektirilcrek
doğrudan Genel Merkezimize bağlı olarak
çalışmasını sürdüren Samsun Bölge Şubernizde
faaliyetlerin Şube düzeyinde sürdürülebilmesi
için Samsun'na gidilerek Geçici Yönetim
Kurulu oluşturulmuştur.

Ancak Gecici Yönetim Kurulu üyeleri
Genel Kurulunu yapamadığından bu bölgem-
izde faaliyetler Genel Merkezimiz üzerinden
devam etmektedir.

2Dlağan GYK toplantısı 23.11.1996 tari-
hinde yapılmış ve ağırlıklı olarak örgütlenme
ve mali konular üzerinde durulmuştur.

Yıl sonuna doğru Aralık 1996'da 1997 yılı
bütçesine ve bütçede yer alan kamu çalışan-
larının ücret artışlarının yetersizliğine yönelik
eylem ve etkinliklerin içerisinde genel anlam-
da yer alınırken, işkolumuz özelinde de şu gir-
işimlerde bulunulmuştur.

a)11-15 Ocak 1997 tarihleri arasında
Başbakana, Maliye bakanına ve Kamu
Bankalarından sorumlu Devlet Bakanına
Türkiye çapında fax çekme eylemi,

b)16 Ocak 1997 tarihinde Ziraat ve Emlak
Bankası Genel Müdürlüklerine %30 ların ve ek
zamların ödenmesi için yazışmaların yapılması.

1997 yaz dönemi sendikarmz açısından
oldukça durgun ve rehavet içerisinde
geçmiştir. Şubelerimiz ve Geçici Örgütlenme
Komisyonlarımız özellikle yaz döneminde
hemen hemen hiç bir faaliyette bulunmamıştır.
Öylesine ataler içerisine girilmiştir ki,
sendikamızın kuruluş günü bile unutulmuş,
hiç bir yerde kurlarırnarnışur,

Merkez Yürütme Kurulumuz da bu konu-
da bir girişimde bulunmayınca 1997 yılı yaz
ayları ölü aylar olarak geçirilmiştir.

Eylül ayından itibaren tekrar Merkezi
düzeyde çalışmalar başlatılmış ve 16.09.1997
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TOPLAM 1.816.863.900.-

tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile
bir görüşme yapılarak sorunlar ve çözüm öneri-
leri yazılı olarak iletilmesinin yanı sıra yine
Ziraat Bankası Personelinden sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı ile Personel, Müdürüne de
sorunlar iletilmiştir.

15 maddelik sorunlar ve çözüm önerileri
olarak ilettiğimiz konulardan bugün bazıları
giderilmiş, diğerlerinin çözümü ile ilgili
görüşmeler de sürdürülmektedir.

1997 yılı başlarında yine Ziraat Bankası
Personeli Vakfına yönelik çalışmalar
sürdürülmüş ve birisi Mahkeme yoluyla olmak
üzere iki MYK'lu üyemiziri Vakıf Yönetimine
girmesi sağlanmıştır.

Halk Bankası Personeli Yardımlaşma
Vakfı'na yönelik çalışmalar da yapılmış ve
Vakıf Yönetimine sorunlar yazılı olarak
iletilmiştir.

KESK önderliğinde 1990 yılından bu yana
sürdürülen mücadele sonucunda Aı'\JASOL-D
H ükümeti 20.11.1997 tarihinde bir genelge
yayımlamasından sonra diğer sendikalarla birlik-
te sendikamızda oldukça önemli kazanımlar elde
etmiştir.

18.432.843.-

1.798.431.057.-

Bu kazanımları değerlendiren sendikamız
Banka Genel Müdürlükleri ile görüşmeler yap-
mıştır. Halk Bankası Genel Müdürlüğünden
olumlu sonuç alınamamış ancak Ziraat
Bankası'nda Başbakanlık genelgesinin genel
duyurularla bankaya duyurulmasının yanı sıra
üye ödentilerinin bordrodan kesilmesi girişim-
leri de sonuçlandırılmıştır.

Ekim,Kasım, Aralık 1997 aylarında muhtelif
zamanlarda İstanbul'a gidilmiş ve İstanbul
Şubemiz faaliyetlerinin yeniden örgütlü ve
Şube üzerinden sürdürülmesine çalışılmış ve
Geçici Yönetim Kurulu oluşturulması isten-
miştir.

Ancak, İstanbul Şubemizde henüz Olağan
Genel Kurulunu yaparnamışnr. Önümüzdeki
süreçte İstanbul Şubemizin derlenip, roparla-
narak en aktif Şubemiz olacağından kuşkumuz
yoktur.

Kasım ve Aralık 1997 'de İzmir Şubemizin
2.0lağan Genel Kurulu yapılmıştır. GYK'lu ve
MYK'lu üyelerimizde bu Genel Kurula
katılarak, 4.GYK toplantısını İzmir'de yap-
mıştır.

1998 yılı Ocak ayından itibaren yoğun
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geçmeye başlamış ve elde edilen yeni kazanım-
ların banka çalışanlarına telefon, fax ve Haber
Bülteni ile iletilerek banka çalışanlarıyla
iletişim kurulmuştur.

Bu faaliyetler sonucunda özellikle Ziraat
Bankası çalışanları arasında üye sayımızın artışı
ve üyelerimizin üye ödentilerinin bordrodarı
kesilmesi sağlanmıştır.

Bugün Ziraat çalışanlarından yaklaşık 1000
üyemiz dilekçelerini işyerlerine iletmiş ve üye
ödentilerinin bordrodan kesilmesini gerçek-
leştirmiştir. Ancak bu sayı yeterli değildir.
Henüz dilekçesini işyerine vermeyen 2000
Ziraat çalışanı üyemiz daha vardır ve bu üyeler-
imiz de en kısa sürede dilekçelerini işyerlerine
vermelidirler. Önümüzdeki sürecin en acil
işlerinden biri bu olmalıdır.

Halk Bankası Genel Müdürlüğü ile henüz
böyle bir ilişkinin kurulamamış olması
nedeniyle Halk Bankalı üyelerimiz üye ödenti-
lerini elden toplamaya devam etmektedirler.
Ancak Halk Bankalı üyelerimiz arasında da üye
sorumluluğu ile davranarak üye ödemilerini
düzenli yaman üyemizin sayısı oldukça azdır
hatta yok gibidir. Zaten Halk Bankası çalışan-
larımızın sendikayla olan ilişkilerinin zayıflığı
nedeniyle, sendikamızm Genel Müdürlük
düzeyinde temsili konusu da zayıf k.ılmakradır.

ı998 yılı Şubat ve Mart aylarında Ziruar
Bankası Personeli Vakfı 'nın delege seçimlerine
yönelik faaliyet sürdürülmüş ve yine bu çalış-
malar nedeniyle Ziraat Bankası çalışanları
içerisinde ıanınmarnız ve yeni üye kazanmamız
sağlanmıştır.

Ziraat Bankası Vakıf delege çalışmaları
oldukça başarılı geçmekle birlikte sonuçta
sendikarnız taraftarı delegenin yeterli sayıda

olması sağlanamamıştır. Vakıf Genel Kuruluna
katılan 137 delegeden 49 delege sendika üyesi,
6 delege de sendika taraftarı olarak
katılmışlardır.

İyi niyet çerçevesinde çalışmalarını
sürdüren sendikamız taraftarı delegeler,
bankadaki yetki ve ünvanıarını Vakıf delegeleri
üzerinde kullanan, Vakfın ve bankanın her
türlü olanaklarını kullanarak delege avına çıkan
üst bürokratların işbirliği karşısında seçimlerde
başarısız olmuşlardır. Seçimler sonunda
Tabansızlar, Vakıf Tavanıoda göreve getir-
ilmişlerdir.

Şimdi Ankara'da çalışan yaklaşık beş bin
Ziraat çalışanının kendilerini delege olarak
temsil etmeye bile yetki vermediği, Genel
Kurulda sorulan sorulara yanıt veremeyen bu
insanlar Vakıf'ta denetimsiz olarak çalış-
malarını sürdüreceklerdir.

Sonuç itibariyle, özellikle 1998 yılı başın-
dan Genel Kurulumuza kadar geçen süreçte
gerek elde edilen kazanımları iyi değerlendiren
girişimlerimiz gerekse Vakıf delege seçim-
lerinde sürdürülen yoğun çalışmalar sonucunda
özellikle Ziraat Bankası çalışanları içerisinde
oldukça gcnişlemiş ve yeni üye kazanımı
sağlanmışm.

Özcllikle Divarbakır, Batman, Siirt, Bitlis,
Adıyaman, Adarıu IL ve Ilçelerinde verimli çalış-
ımılar üretilmiştir. Diyarbakır'dan banka
çalışanlarının isteği üzerine Z(ı.IZ. 1997 tari-
hinde Diyarbakır'a gidilmiş ve toplantı düzen-
lenmiş. Bu toplantıda şube açılmasının alt
yapısını oluşturmak üzere G.Ö.Komisyonu
ol uş rurulmuştur.

Tüm Banka-Sen Genel Merkez Yönetim
Kurulu üyeleri olarak geçen süreci sizlere

SAYFA 6

akrardık. Bugün gelinen nokta istenilen ve
özlerıerı bir nokta olmamasına rağmen Tüm
Banka-Sen' in gelişmesinin ve Kamu
Bankalarının tek temsilcisi olmasının önünde
hiçbir engel yoktur.

3.0lağan Genel Kurulumuzun sendikamız
açısından bir dönüm noktası olacağını
düşünüyoruz. Yenisürece daha heyecanlı ve
kararlı gireceğimize inanıyoruz. Önümüzdeki
süreci böyle karşılamalıyız.

Çünkü; Genelde Kamu Çalışanlarına karşı
Sahte Sendika Yasası ile birlikte başlatılan
saldırıların daha da yoğunlaşacağı , özelde
Sümerbank ve Etibank'ın özelleştirilmesi ile
Kamu Bankası Çalışanları gerçekten zor bir
döneme gireceklerdir.

Bu gerçeklerden hareketle gerek kazanım-
larımızı koruyabilmek ve gerekse yeni
dönemde karşımıza çıkabilecek sorunlara karşı
durabilmemiz için ÖRGÜTLENME daha da
bir önem arzettiği çok açık bir şekilde
görülmektedir.

Bu Örgiirfenme ihtiyacımızı da ancak ve
ancak Tüm Banka-Sedde karşılayabiliriz.

Tüm Benks-Scnıv. bizim ihtiyaçlarımıza
cevap verebilrnesi, onu istediğimiz noktada
görmemiz ise yine bizim ellerimizdedir.

Tiim Banka-Scn'i biz kıırduk, biz geliştire-

ceğiz.
YAŞASıN KAMU BANKALARı
EMEKÇİLERİNİN GREVLİ

TOPLU SÖZLEŞMELi SENDİKAL
HAKLAR MÜCADELESi
YAŞASıN TÜM BANKA-SEN

YAŞASıN KESK

Yeni Süreç ve Görevlerimiz!
3.0lağan Genel Kurulumuzdan sonra

sendikamız doğalolarak yeni bir sürece gir-
miştir. 5 yıldır inatla ve ısrarla her türlü
fedakarlıklara katlanarak sürdürülen çalış-
malar, sendikamızın kurumsallaşması
anlamında önemli gelişmeleri beraberinde
getirmiş, gerek maddi gerekse kurumlar arası
ilişkilerin sürdürülmesinde sendikamızı tem-
siliyet noktasına getirmiştir. Geçen bu süreç
içerisinde GYK ve MYK'larında görevalan
arkadaşlarımızın sendikamızın bu noktaya
gelmesinde gösterdikleri çaba azımsanacak
gibi değildir. Onlara teşekkür ediyoruz.

Şimdi görev bizlere devredildi. Biz de bu
dönemde üzerimize düşen görevi gereği gibi
yerine gerireceğiz. Getirmek zorundayız.
Ancak.şunu da belirtmek istiyoruz ki, yapıla-
cak tüm faaliyetler sadece göreve getirilen
arkadaşların üzerinde kaldığında başanya ulaş-
ma şansı azalacaktır.

Sendikarnızın Genel Kurulundan sonra en
yetkili organı olan Genel Yönetim Kurulu
(GYK) üyelerinden başlayarak, Merkez
Yürütme Kurulu, Şube Yönetim Kurulu
üyeleri, İşyeri temsilcileri ve tüm üyelerimizin
üzerine görev düşmektedir. Görevlerde pay-
laşılarak, zamanında ve yerinde yapıldığında

.~ , 3i

başarıva ulaşma şansı yükselecektir.

Şu anda içinde bulunduğumuz durumu
değerlendirirsek; Kam u Bankalarından Ziraat
Bankasında örgütlülük seviyemiz üye bazında
iyi olmakla birlikte yeterli değildir. Ziraat

çalışanları sendikamızı tanımakta, eylem ve
etkinliklerine kaulmakra, birlikte davranıl-
ması gerektiği olaylarda kollektif davran-
abilrnekre ancak üye olmaktan çekinmektc-
dirler. Ziraat Bankasında üye ödentilerinin
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bordrodan kesiliyor olmasına karşın 3000
civarında üyemiz henüz dilekçesini işyerine
vermemiştir.

Halk Bankasında örgütlülük seviyemiz
zayıftır. Halk Bankası çalışanları sendikamıza
üye olmaktan kaçınmaktadırlar.

Emlak Bankasında örgütlülük seviyemiz
yok denecek kadar azdır. İşçi statüsünde
çalışanlar Bank-Sen'de örgütlerımekre,
Sözleşmeli Personel konumunda bulunan
Emlak Bankası çalışanları ise örgütlenmeye
sıcak bakrnarnaktadırlar.

Sendikamızm Hukuksal kazanımları ve
kurumlarla olan ilişkileri diğer bir çok kamu
sendikalarından iyi sayılabilecek düzeydedir.
Şimdi önemli olan önümüzdeki yeni süreç ve
görevlerimizdir. Önümüzdeki süreçte görev-
lerimizi iki yönden ele alabiliriz.

Sendikamızda içe yönelik görevlerimiz;

l)Yar olan örgütlülüğümüzü her üç kamu
bankasında da bulunduğu noktadan üst düz-
eye yükseltmek,

Z)Yar olan üyelerimiz ile ilişkilerin
yeniden sağlıklı bir şekilde kurulması için,

alİşyeri Temsilcisi seçimi yapmayan işyer-
lerinin acilen İşyeri Temsilciler/ni belirley-

'ÜM BANKA-SEN

erek Genel Merkezirnize bildirmeleri,

b)Ziraat Bankasında üye ödentilerinin
bordrodan kesilmesi için işyerlerine
dilekçelerini vermeyen üyelerimizin
dilekçelerini işyerlerine vermelerinin sağları-
ması,

c)Halk Bankasında üye ödemilerini yatır-
mayan üyelerimizin düzenli olarak her ay
yammalarının temini,

3 )Adana ve Diyarbakır' da en geç 1998
sonuna kadar şubelerimizin açılması,

4)İstanbul ve Samsun Şubelerimizin aktif
hale getirilmesi,

Dışa yönelik görevlerimiz;

l)Her üç Kamu Bankası ÜSt yönetimiyle
çalışanların sorunlarına ilişkin görüşmelerin
sürdürülmesi.

Z)Konfederasyonumuz KESK ve bağlı
sendikalar ile kurumsal ilişkilerin düzenli hale
getirilmesi

3)IIükümetçe askıya alınan sendikalar
yasa taslağının Grevli, Toplu Sözleşrneli
sendika yasası konumuna gctirilmesi için
Hukuksal,kurumsal ve örgütsel faaliyetlerin
sürdürülmesi,

SAYFA 7

4) Temmuz ayında yapılan % ZO'lik maaş
artışının yükseltilmesi için sendika ve
Konfederasyon olarak girişimlerde bu! unrnak,

Görüldüğü gibi yapılacak oldukça yoğun
işler bulunmaktadır. Sadece ÜSt başlıklarını
yazdığımız bu görevleri gereği gibi yerine
getirrnek için çalışırken zaman problemi ve
ekonomik sorunlarla karşılaşabiliriz, bu sorun-
ları da aşmanın yollarını bulmalıyız

Sonuç olarak önümüzdeki süreçte;

İnsanca yaşayacak bir ücret için Tüm
Banka-Sen sendikslerımızın taraf kabul edil-
erek;

Merkez Yürütme Kurulu Toplu Sözleşme
masalarınaoturmak için,

Çalışma koşullarımızın demokratikleştir-
ilmesi için,

Sosyal ve özlük haklarımızm düzeltilmesi
için,

Baskı ve sürgünterin son bulması için,
Sahte sendika yes« essensının tsrııamcn

geri çekilmesi için,
Özgürlük, demokrasi ve burış için.
Çalışma!<ırımızHdevam etmeliyiz.

Örgütlenmeye Genel Yaklaşım

Kamu Bankaları çalışanları birer kamu görevlisi sıfatıyla coğrafi
olarak en ücra yörelere kadar tüm ülke düzeyinde yaygındır ve bu
alanda hizmet verirler. Bu yönüyle kamu bankası çalışanlarının işyeri
örgüt sistemi kaçınılmaz olarak bir vücut ta ki lenf sistemi gibi tüm
ülkenin ekonomik yapısına da hakim konumdadır. Bu yaygınlık doğal
olarak kamu bankaları çalışanlarının ekonomik,sosyal ve demokratik
hakları için örgütlendiği esas gövdeye yani Tüm Banka-Sen 'in örgütlü
yapısına güçlü bir destek sağlamak durumundadır.

Banka üst yönetimlerinin ve siyasal yönetimlerinin bizlere alerjik
bakmalarının nedeni budur.

Kamu Bankası çalışanlarının sendikalaşma istemleri önlenemediği
için temel sendikal hak olan grev hakkının kamu çalışanları
sendikalarından esirgenmesi bizim güçsüz bırakılmamız anlamına
gelir. Çünkü grev hakkı verildiğinde ve fiili olarak uygulandığında hem
kapsam hem de yürütülen işlerin niteliği itibariyle ülke çapında çok
etkili sonuçlar alınacağı gerçektir.

Görülüyor ki kamu çalışanlarına grev hakkının tanınmaması sadece
bir iş güvencesi yada maaş yükseltme korkusu gerekçelerine bağlana-
maz, arkadaki asıl gerekçe teknik olmayıp siyasaldır.

Günümüz Türkiye'sinde kamu çalışanlarının öylesine birer güçlü
örgütlerinin olmadığı açıktır. Zira geçmişteki politikalarla kamu
çalışanı statüsünde olmaması gereken elemanlar da bu statüye oturtul-
muşlardır. Kamu çalışanları açısından böyle bir gelişmeyi kazanç olarak
görmek mümkün değildir.

Çünkü belirgin bir görüşün yansıması olarak karşımıza çıkan benz-
er işkolunda ki tüm elemanların ayni sendikada toplanması
zannedildiği gibi sendikal gücü yükseltrnez fakat olası gücü kırar
bunun nedeni ileri ki bir günde kamu çalışanlarının canımı bugünden
daha gerçekçi yapıldığında bir gecede örgütlerin parçalanabilme
olasılığıdır.

İkincisi ise böylesi bir çaba sendikaların gerçek kamu çalışanlarının
gördüğü vazifeden kaynaklanan reel gücünü aynı tür işi görmeyen ele-
manlarla sulandırmiş ve nomina! güce indirgerniş olur. Bu nedenle
ayni işkolunda da olsa detaylı görevayrımı yapılarak farklı örgüt/en-

Ali SAYGıN
Genel Örgütlenme Sekreteri

melere gidilmelidir. Kamu Bankası çalışanlarının bu niteliği söz konusu
örgüt elemanlarina yani sizlere zor bir sorumluluk yüklemektedir.

Şu açıktır ki sendikalar siyasetten uzak duramayacağı gibi tam ter-
sine siyasetin içinde olmak zorundadır.

Sendikalar gerici faşist siyaset anlayışı çerçevesinde sınıf bilincini
köreiterek sisteme uyumlu sendikacılık yerine devrimci demokrat bir
anlayışla sistemi analiz edip onun boyunduruğundan kendisini ve
toplumu kurtarmanın yönünde davranma!ıdırlar. Çünkü siyaset
demokratik sendikacılığın varlık nedenidir ve böyle bir ruha sahip
sendikacılık sadece emekçilerin değil demokratikleşrneye çalışan tüm
toplumun temel güvencesidir.

Bu anlayışla bizlerin en temel görevlerinden birisi de örgütlerı-
memizde var olan eksikliğin tespitini iyi yapmak ve örgütlülıiğün
önünü açacak tedbirleri yerinde görerek çözüm üretmek Şubeler ve
örgütlenme komisyonlarının olduğu yerde var olan yada olabilecek
sorunlara anında müdahale ederek düşüncelerini pratiğe yansırmalıdır.

Yani Tüm Banka-Sen Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Yönetim
Kurulu bu anlayış çerçevesinde hareket etmelidirler. Öncelikle
Diyarbakır. Mersin, Adana ve Eskişehir'de var olan örgütlenmeler
önlerine bir hedef koyarak Şube açma sayısına ulaşabilmek amacıyla
örgütlenme çalışmalarına hız vermek Genel Merkezde bu konuda
gerekli yardımda bulunmak durumundadır.

Şunu bir kez daha yinelemek durumundayız, örgütlenme de önce-
likli görev Tüm Banka-_Sen'in 3. Olağan Genel Kurulunda ki
delegelere GYK üyelerine ve Merkez Yürütme organında yer alan
arkadaşlara düşmektedir. Özellikle GYK üyelerimiz bulundukları
illerin örgütlenmesinden birinci derecede sorumludurlar. Her GYK
üyesinin temel hedefi şube yada örgütlenme komisyonlarının olmadığı
illerde bu düşüncemizi hayata geçirmek olmalıdır.

Kamu Bankası çalışanlarının ve sendikamız üyelerinin ülkemizdeki
demokrasi ve güzel yarınların sağlam bir başlangıcı olarak gelişen Tüm
Bsnke-Scne verecekleri desteğe olan inancımla hepinize dostça
selamlar.
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Serıdlkamız
••Uyelik Aidatıarını Yükseltti

Aksen GÜVEN
Genel Mali Sekreter

Bildiğiniz gibi sendikamızın üyelik aidat-
ıarı Kasım 1997 tarihine kadar 100.000.-liraydı.
Günün koşulları aidatların yükseltilmesini
gerektiriyordu ve Genel Yönetim Kurulumuz
İzmir'de yaptığı 4'üncü toplantısında
200.000.-lirasına yükseltti. 1997 yılının
tamamında 200.000.- lira olarak toplanan
aidatlar, 1998 yılına gelindiğinde ise yetmez
oldu. Bu nedenle de 27 Haziran 1998 tari-
hinde yapılan Genel Kurulumuzda, Genel
Kurul Kararıyla 1998 yılı için 500.000.- liraya

yükseltildi.

1994 yılından bu yana Genel Merkez ve
Ankara Şubemizin kullandığı bina Işkolu-
muzda özel bankalarda işçi statüsünde bulu-
nan çalışanlann örgütlendiği Disk'e bağlı
Bank-Sen sendikasının yeriydi ve sembolik
bir kira ödeniyordu. Sendikamızda çalışarı
arkadaşımız yine Bank-Sen'den ücret alıyor,
sendika olarak her hangi bir ücret vermiyor-
duk, diğer giderlerimizde gelen ödentiye göre
asgari düzeyde yapılıyordu. Ancak çalı~malar
da yeterli olmuyordu. Çünkü kamu
Bankalarında çalışan, arkadaşlanmızın büyük
bir çoğunluğuna ulaşamıyorduk. Bildiğiniz
gibi çalıştığımız işyerleri Türkiye'nin bütün il
ve ilçelerinde hatta beldelerinde bile bulun-
maktadır. Buralarda çalışarı arkadaşlarımıza
ulaşrnarıın da üç türlü yolu vardır.

Birincisi, posta yoluyla ulaşmak ; Bu yol
old ukça pahalı bir yololmaktadır. Posta
hizmetlerinin Özelleştirilmesiyle birlikte
telefon, faks ve gönderme hizmetlerine de

,,
korkunç derecede zam yapılmıştır. Normal bir
mektup 75.000.-, 20 grama kadar matbua
50.000.- liraya gönderilebilmektedir. Çıkarta-
cağımız Haber Bültenlerinin üyelerimize ve
üye olmayan diğer arkadaşlarımıza ulaştınl-
masında bu yol tercih edildiğinde korkunç bir
rakam karşırruza dikilmektedir. Sadece
üyelerimize 20 gram olan bir Haber
Bültenimizi göndermeyi düşünşek bile 4000
x 50.000. =200.000.000.- milyon gibi bir
rakamla karşıla~makrayız. Bu rakamın üzerine
Haber Bülteni'nin hazırlanması, basılması,
zarflanması gibi diğer giderlerini de
eklediğimizde rakamın hangi boyutlara ulaşa-
bileceğini bir düşünün. Bu Haber Bültenimizi
henüz sendikamıza üye olmamış diğer banka
çalışanlarına ulaşnrrnayı da düşünürsek
sadece posta gönderme masraflarının ula~tığı
boyutu sizlerde açıkça değerlendirebilirseniz.
Kaldı ki posta giderleri sadece gönderim
yoluyla olmamakta. Telefon ve faks da
oldukça kullanılmaktadır. Çünkü. Yukarıda da
belirttiğimiz gibi yaygın olan i~yerleriyle ilişk-
ilerin sürdürülmesinde bu yol da kullanılmak
zorunluluğundadır.

İkincisi işyerlerinin dolaşılmasrdır; Özel-
likle yeni örgütlenilen yerlerde yada Şube
açma çalışmalannın sürdürüldüğü bölgelerde
çalışmaların merkezileştirilmesi ve çalışanlarla
yüz yüze görü~melerin yapılabilmesi için bu
yol da kullanılmak zorunluluğundadır.
Örneğin, önümüzdeki süreçte örgütlenme
çalışrnalarımızm daha organize hal alabilmesi

ıçın Adana, İskenderun, Mersin, Diyarbakır
ve çevre illeri, Edirne ve çevresi, Çanakkale
ve çevresi, Samsun, Trabzon ve çevreleri
hemen dolaşilması gereken yerlerdir. Buralara
yapılacak örgütlenme gezilerinde sadece yol
giderlerini bile düşünseniz rakamın hangi
boyuta ulaşacagmı görebilirsiniz.

Üçüncü yol ise; Üyelerimizin çevre il ve
ilçelerinde örgütlenme çalı~malarını bizzat
kendilerinin yapmaları ,yeni üye kaydet-
meleri, sendikamızı gerek çalıştıkları kurum-
daki gerekse diğer kamu bankalarındaki
çalışanlara tanıtmalarıdır. Üyelerimiz tarafın-
dan bu yol tercih edildiğinde sendikamızın
örgütlenmesi hız kazanacağı gibi, ekonomik
olarak da büyük katkısı olacaktır.

Görüldüğü gibi örgütlenme çalışmalarını
sürdürürken yapılması gereken giderler
oldukça yüksek çıkmaktadır. Bu giderlere bir
de olağan giderleri eklersek, yani ; Şu anda
taşındığımız yeni yerin kirası 120.000.000.-,
Apanman yönetim gideri 25.000.000.-, telefon
ve faks gideri ortalama 50.000.000.- çalışan
gideri 100.000.000.-, Şubelerimizin kira.rele-
fon,posta,yeni .açılacak Şubelerimizin giderleri
ve sair giderleri düşünürsek şu anda ki
500.000.- liranın bile ne kadar yeterli olacağı
düşündürücüdür.

Bütün bu giderleri doğal kar~ılamak için
sendikamızın ne olup ne olmayacağını,
kendimizin nasıl bir sendika istediğimizi iyi
değerlendirmemiz gerekir.. Eğer
sendikamızın büyüyüp geıi~mesini,
Türkiye'nin her il ve ilçesindeki banka
çalışanlarıyla kayna~masını, illerde
Şubelerimizin olmasını istiyorsak bu giderleri
hatta daha da fazlasını (harcananı da
denetleyerek) normal karşılamalıyız. Yok
eğer, 'adısendika o/an bir şey olsutıde, kişisel
olarak ben de ne parasal ne de örgütlenme
anlammda fazla uğraşmayüym1,zaten bana da
bir şey kszendırmıyot ki' gibi olumsuz yak-
laşırsak, sendikaya verilecek 500.000.- lira çok
gözükebilir.

Sendikamız geçen S yıl içerisinde çok yol
katetmiştir. Daha da fazlasını yapacaktır.
Ancak sendikamızın "Gerçek anlamda bir
sendika olarak yani, grevli toplu sözleşmeli
sendika olarak faaliyet sordürebilmesi için
daha çok mücadele etmesi -birlikte etmemiz-
gerekmektedir. "

Sendikamıza ödenen aidatların, harcanan
zamanın, denetleyebildiğimiz sürece anlamı
vardır. Yeter ki üyelerimiz sendikamızı
sahiplenerek denetleyebilsinler.

Sağlıklı günler dilerim.
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Ziraat Bankası Çalışanlarının Sorunları
Yetkili Makamlara iletiidi

Ziraat Bankası çalışanlarının 11-12
Temmuz 1998 tarihlerinde yapılan
'Görevde Yükselme Sınavı' öncesinde
gerek sınavlara gerekse diğer öncelikli
sorunlarına yönelik görüş ve düşünceler-
imiz yazılı olarak Genel Müdür
Yardım~ısı Sayın Mahmut Haboğlu'na
ve Personel Müdürü Sayın Salih Çan-
ga 'ya yazılı olarak iletildi.

Banka çalışanlarının sınav öncesi
sendikamıza ilettiği sınavlarla ilgili
sorunları zamanında görüşebilmek
amacıyla her iki yetkili ilc görüşme gir-
işiminde bulunmamıza rağmen,gerek
sendikamızın Genel Kurul çalışmaların-
dan, gerekse yaz döneminde yaşanan
tatiller nedeniyle görüşme olanağı
yakalayamadık. Ancak 08.07.1998 ve
09.07.1998 tarihlerinde düşüncelerinrizi
vazılı olarak ilettik. 06.08.1998 tarihinde
de Personel Müdürü Sayın Salih Çarıga
ile görüşerek aşağıda belirttiğimiz
düşüncelerimizi sözlü ve yazılı olarak
ilettik.

Bu güne kadar bir gelişme
göremecliğinıiz konularda sorunları daha
detaylı görüşmek ve kalıcı çözümler
üretcbilmck amacıyla önümüzdeki gün-
lerde görüşme girişimlerinde bulunula-
caktır.

Esasında Sayın Mahmut Haboğlu ilc
Personel Müdürü olarak görev yaptığı
03.12. ı997 tarihinde yaptığımız bir
görüşme esnasında; , Memur ve Şef
Yardımcılığının sınavsız fakat üst ünvan-
ıarda hizmet sürelerini dolduranlara, şu
an bulund ukları iinvanda bekleme
sürelerine bakılmaksızın 1998 yılı
içerisinde yapılacak sınavla bir üst
ünvana çıkabilmeleri için çalışıldığını'
iletmişti ve biz bu görüşrnemizi Kasım-
Aralık 1997 tarihli Yayın Organımızda
Ziraat Kamuoyuna açıklamıştık.

1998 yılı içerisinde sınavaçılmış fakat
hizmet sürelerini dolduran özelliklc
memur ve şef Muavinliğinde bekleyen
çalışanlara bir defaya mahsus olmak
üzere bir ÜSt ünvan verilmemiştir. Ziraat
Bankasında 10-15 yılını doldurmuş fakat
hala 'rncrnur'Iuk ta veya 'Şef

Muavinliğinde' bekleyen oldukça çok
sayıda çalışan bulunmaktadır. Bu çalışan-
lardan bazıları sınava girdiği halde 2 ,3
veya 4 puan gibi çok küçük bir farkla
sınavlarda başarısız olmuşlardır. Şimdi
bu türden başarısız banka çalışanlarının
durumları gözetilmelidir.

Sorunlarımız sayfasında 15 yılını
doldurmuş memurlukra bekleyen ve
sınavı 2 puanla kaybeden bir banka
çalışanının sorunlarını dile getirdiği ve
Sayın Mahmut Haboğlu'rıa ilettiği
dilckçesi yer almaktadır.

Haber Bültenimiz aracılığıyla Sayın
Mahmut Haboğlu'na bu konuyu tekrar
hatırlatmak istiyoruz ve olumlu
katkıların! bekliyoruz.

08.07.1998 tarihinde Sayın Mahmut
Haboğlu'na ilettiğimiz sorunların bazı
maddeleri değiştirilerek 06.08.1998 tari-
hinde Sayın Salih Çanga'ya ilerilmiştir.
Son ilettiğimiz yazımızda bulunmayan,
Mahmut Haboğlu'na ilettiğimiz yazımız-
da bulunan madde aşağıda ayrıca belir-
tilmiştir.

Oti.07.l998 tarihli yazımızda bulunan
dcğişik madde:

4) Yine 11-12 Temmuz 1998 tari-
hinde yapılacak olan Görevde
Yükselme Sınavına hazırlık amacıyla
dağımğınız kitapçığın 206 ncı sayfasın-
daki 26 ncı sorunun doğru yanıtı ( c )
şıkkı olarak gösterilmektedir. Oysa,
bildiğiniz gibi T.CBaşbakanlık Personel
ve Prensipler Genel Müdürlüğünün
20.11.1997 tarih ve 1997/70 sayılı
Genelgesi ile Kamu Görevlilerinin
sendikal faaliyetleri serbest bırakılmış,
Genel Müdürlük Personel
Müdürlüğünüzün 03.02.1998 tarih ve 2
sayılı Genel Duyurusu ile Ziraat Bankası
çalışanlarının sendikal faaliyetlerinin
serbest bırakıldığı teyid edilmiştir.

Bu nedenle, ÖSYM tarafından bu
sorunun sorulmasının önüne geçilmesi
veya sorulduğunda iptal edilmesi yada
sorunun doğru yanıtının (d) şıkkı olarak
düzeltilmesinin temini için ÖSYM ile
gerekli ilişkinin kurulması gerekmekte-
dir.

SAYFA 10

Saym Salih ÇANGA ya 06.08.1998 tarihinde ilettiğimiz

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERiLERiMiz

j
1

Ankara. 06.08. 1998
1) Pilot birim olarak belirlenecek işyerlerinde ( Genel

Müdürlük binası, Tandoğan Hizmet Binası, Merkez Şube,
Kızılay, Yenişehir, Dışkapı, Ulus, diğer irlerde Merkez
Şube ve Bölge Müdürlüklerinde) setıdlkemızın etiş, bildiri
ile yaylnlanmlZln asJ!acağl biçim ve ölçülerini birlikte sap-
tayabileceğimizcamiı-kilitliduyuru tahtalannın bulundurulması.

2) 18.05.1998 tarih ve 5505 sayilı Genel Mektubunuz ile
01.06.1998 tarihinden başlamak üzere Benkenızın bazı il
Merkez Şubeleri ile ilçe Şubelerinin hizmet/erini öğle tatili
süresi içerisinde de sürdürerek kesintisiz hizmet vermesi
istenmektedir. Bilindiği gibi özellikle son 10 yıldır personel
azlığı, sağlıksız çelışme koşullan ve iş yoğunluğuna rağ-
men günde 10-12 saat ça!Jşmak zorunda bırakılan şube
ça!Jşanlanndan bu Genelge ile şimdi daha da çok ozveri
istenmektedir. Gerçekten zor koşullarda hizmet veren
şube çstışenlsrırıın ivedi olarak yapılacak yeni düzen-
lemelerle ekonomik, akademik, sosyal ve psikolojik olarak
güçlendirilmesi gerekmektedir.

3) 11-12 Temmuz 1998 tarihlerinde yapilacak olan
Görevde Yükselme sınavına çağırma koşullannda 4 ay!Jk
bir süre yetmezliği bile dikkate alınarak detaya inildiği ve
bu nedenle bir kaç yıt beklemek zorunda bırakılan
bankamz çalışanlanndan oldukça büyük bir kısmı özellik-
le bu gibi konularda şikayetini sendikamıza iletmiştir.
Sınava çağırma koşullannda gösterilmeyen ozenitı,
sınavlar sonunda gösterilerek sınav yeterlilik puerıınırı
mümkün olan en alt düzeye çekilmesi böylelikle sırteve
giren bankanız çaltşanlanndan en geniş kesiminin sınav-
dan yererierıtnesıtıın sağlanması.

4) Yine 11-12 Temmuz 1998 tarihlerinde yapılan
Görevde Yükselme Sırıevıtıe ADANA Bölgesinde giren
bankamz çalışanlan, eyrıı tarihlerde ADANA'da meydana
gelen doğal felaket DEPREM nedeniyle gerilimli ve
tehlikeli günler yaşarken psikolojik olarak hazır olmadık-
Ian bir konumda girmişlerdir. Bu nedenle bu bölgede sına-
va giren Bankanız çalışanlanndan sınavda başaniı olan
personelin haklannm saklı tutulup, başanIı olamayan per-
sonelin durumların m yeniden gözden geçirilerek makul bir
süre içerisinde yeni bir sınav hekkuııtı tanınması o
bölgede çalışanlanmzm morallerini yükseltecek, olumlu
yönde etkileyecektir.

5) Yukanda belirttiğimiz sorunların ortaya çıkmasmin
nedenini Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki
demokratik olmayan maddelerin bulunmasında görüy-
oruz. Bu nedenle de Görevde Yükselme Yönetmeliğinde
değişikliklerin yapılmasmı gerekli buluyoruz.

Gerek Görevde Yükselme Yönetmeliğinde yapilacak
değişikliklerle ilgili çalışmalar gerekse çalışanlann
ekonomik olarak güçlendirilmesi yönünde yapılacak çelış-
malar öncesinde ve sonrasında sendikamızm görüşünün
almmasmı önemsiyor ve gerekli görüyoruz.

6) Sektör içinde nitelikli personel çalıştırmanın önemi
günümüzde daha büyük bir önem arzettiğinden
benkenızın hizmet içi eğitim politikesının yeniden gözden
geçirilmesini, eğitim bütçesi ile buna paralelolarak per-
sonel başma aynlan eğitim giderinin de yükseltilmesinde
yarar görüyoruz.

7) Çaltşanlann katkilanyla da hizmet veren Sağlık
Yardım Sandığma bağlı polikliniklerin yeniden gözden
geçiri/erek fiziki olarak yeterli konuma getirilmesinin yenı
sıra, özellikle Ankara'da çok dağmık halde bulunan sağlık
ünitelerinin tek bir yapıda toplanmasını yarar/ı görüyoruz.
(G.O.Paşa'da bulunan Hastahanenin de satılarak
Bankanm ve Personel Vakfl'nm ortak kuracağı Baymdır
Tıp Merkezi veya Sevgi Hastahanesine benzer bir
'MITHATPAŞA' Hastahanesinin kurulması gibi)

Taşrada anlaşmalı Doktor uygulamasmdan vazgeçil-
erek Angajman Doktor uyquıemesının başlatılması,
buralardaki yetersiz olan Sağlık Hizmet/erini rahat/atacağı
gibi çalışanlann şikayet/erini de ezeiiecekiır.

8) Bankamz ça!Jşanlan içerisinde yaptığımız araştırma-
da özellikle son yillarda ergonomik ça!Jşma koşullerının
yeretılememesınden dolayı ça!Jşanlarm göz bozukluğu ile
meslek hastalığı olarak değerlendirilen sırt ağnlarmda
artış gözlemlenmektedir. En kısa zamanda tüm çeiışen-
ların söz konusu hastalıklar/a ilgili bir sağlık taramasından
geçirilmesinde ve gerekli önlemlerin alınmasmda yarar
görüyoruz.

TÜM BANKA- SEN
MERKEZ YÜRÜTME KURULU
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Ziraat Vakfı'nda Son Durum!

Bilindiği gibi Ziraat Bankası çalışanlarının
büyük bir bölümünün üyesi (28 bin üyeli)
olduğu Personel Vakfı'nın 23.05.1998 tari-
hinde Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul

öncesinde yapılan delege seçimlerinde
sendikamız üyesi ve taraftarlan yoğun bir çaba
sarfetmiş seçilecek delegelerin Genel Kurulda

hesap soracak niteliklere sahip olmasınaözen

göstermişlerdir.

Genel Kurul günü 7 konuşmacı söz alarak
geçen döneme ilişkin değerlendirmelerini ve
eleştirilerini dile getirmiştir. 7 konuşmacının
da eleştirileriyle karşılaşan yönetim genel-
geçer laflarla yanıt vererek eleştirileri geçiştir-
miştir.

Genel Kurulun seçimler aşamasına
geçildiğinde ise, gerek sendika üyesi ve
taraftarı delegelerin yetersizliği, yapılan tak-
tik hatalar gerekse karşı tarafın banka yetki-
lerini kullanarak delegeler ile kurd uğu ilişkil-
er seçimlerin kaybedilmesine neden olmuş-
tur.

Bu seçimlerden sendika iiycleri dcrs
çıkarcrnalı. bundan sonraki seçimlere daha
örgütlü girmelidirler. Vakıf üyesi çalışanlar

karşılarında ki gücün bankanın her türlü
olanaklarını ve yetkilerini kullanan; Üyelerine

hizmet ilkesini benimsemeyen insanlardan

oluşan bir topluluk olduğu unutulmamalı ve
bunlarla mücadele de (delege veya, genel
kurul seçimlerinde) Vakıf üyesi çalışanlarının

yapacakları en ufak bir hata ile Vakıf
Yönetimini ve denetimini kaybetmelerine

neden olacağını unutmamalıdırlar.

Şu anda Vakfı Yönetenler her türden
erıtrika çevirerek Yönetim Kurulu'na
seçildikten sonra daha da pervasızlaşrnışlar ve
Vakfı yanlış yönetmek ve yönlendirmek
anlayışlarından kaynaklı işler yapmaya devam

etmektedirler.

Önce, 'ek emeklilik' ve 'ek ölüm yardım-

ları'nı birleştirerek çalışanlardan büyük
rakamlara varan bağışların kesilmesine neden

olmuşlar, üstelik bunu yaparken Vakıf adına
'bir iş' yapıyormuş havası vermişlerdir. Oysa
yapılan şey Vakıf üyelerinden 'bağış' adı altın-
da toplanan paranın tekrar Vakıf üyelerine

dağıtılmasıdır.

Ayrıca toplanan bu paralar yıl sonu
hesaplarında gelir ve gider olarak göster-
ilrnediğind en.Vakıf üyelerine dağıtılıncaya
kadar denetimsizdir. (Bağış adı altında
toplanan bu paraların ayrı bir hesapra toplanıp.
değerlendirilerek her yıl sonundaki Mali
Genel Kurulda bu konuda delegelere bilgi
verilmesi konusunda uyanlrnış olmalarına rağ-
men, bu konuda ısrarlı davranmaktadırlar.)

Hemen
sendikamız
Geçcoğan ·1

atmışlardı r.

arkasından Vakıf'ta çalışan
taraftarı arkadaşımız Selahattin

tazm inats ız olarak işten

TÜM BANKA-SEN
MERKEZ YÜRÜTME KURULU

nedeniyle Yürütmeyi durdurma kararı Eylül

ayına sarkabilir.)

Şu andaki Vakıf Yönetimi, yasa, tüzük
tanımaz keyfi tavrını sürdürürken, Vakıf

üyelerine karşı saygısız tutumlarından da
vazgeçmemektedirler. Vakıf üyelerinin
kesilecek SO.OOO.- liranın yanlış bir karar
olduğunu, bu kararlarından vazgeçmeleri
gerektiğini dile getirdikleri dilekçelerine
karşı yazı yazarak, yazılarında, aynı örnek
yazılmış dilekçelerin gönderilmiş olmasıyla
sanki suç işlediklerini ya da üyeleri küçüm-
seyen bir anlayışı ifade etmişlerdir. Banka
çalışanları onların bu yaklaşrmlanna kayıtsız
kalmamış.aşağıda yayınladığımız dilekçe ile
bir banka çalışanı üyemiz gerekli yanın ver-
mıştir.

Sevgili Vakıf üyeleri, Şu anda Vakfı
Yönetenler 'şaibc' altındadırlar. bu tavırlarını
sürdürdükleri sürece 'şeibc' lerden de k urt u-

la mayacak lard ır. Onların tck yapacağı şey
V;ıkft Olağan üstü Genel Kurul»

göcürrnelcridir.

Olağanüstü Genel Kurulda, yapılan tüm
eleştirilere belgeleriyle yanıt vermeli, Vakfı ve

kendilerini şaibelerderı kurtarrnalıdırlar.
Olağanüstü Genel Kurulun demokratik bir

ortamda geçmesini de sağlayarak, Vakfa,

yeniden daha objektif, üyeleriyle barışık bir

işleyiş kurrnalıdırlar. Bugün Vakıftan istifa
etmek isteyen üyelerin bile olduğu
düşünülürse, bu kaçınılmazdır.

Tüm Banka-Sen olarak Vakıf Yönetimine
öneriyoruz:

DERHAL OLAGANÜSTÜ
GENEL KURULA

ctoıvt»

. B i R KAY ıp:",:· ...',.~ "'.
T _ ~ • r.. • ,

Bunun üze rine sendikamız Merkez
Yürütme Kurulu önce, her Vakıf üyesinden

bağış adı altında kesilecek olan :'io.ooo.-
liranın yanlış bir karar olduğunu Vakıf
Yönetimine ve Temsilciler Kurulu Başkanı'na

yazılı olarak bildirmiş, bir dilekçe örneği hazır-
layarak çalışanlara dağıtmış arkasından da bir

basın rcplanusı düzenleyerek aşağıda

tamamını yayınladığımız basın açıklamasını

yaprnışnr.

Sendika olarak bizim uyarılarımızı, Vakfa

dilekçe göndererek uyaran Vakıf üyelerini
dikkate almayan Vakıf Yönetimi Ağustos ayı
maaşlarından 6 milyon küsur bir paranın

kesilmesine neden olmuştur. Bu kararın iptali
için Merkez Yürütme Kurulu'dan birarkadaş
üzerinden yargıya başvurulmuştur. (Adli tat i!

Sendikamız üyesi, Ankara Vakıf delegesi arkadaşımız Sinem AYDIN'I ve iki
çocuğunu trafik teröründe kaybettik. Vakıf delege seçimlerinin yapıldığı

dönemde, Vakıf baskılarina karşı yiğitçe direnerek adaylıktan çekilmeyen,
örgütlü mücadeleye ve örgütlenmenin gerekliliğine inanan sendikamız üyesi

olarak Grevli Toplu Sözleşmeli Sendika ve özgürlükler mücadelesinin ön
saflarmda yer alan bu arkadaşımızı saygıyla amyor,

Hepimize başsağlığı diliyoruz.



TEMMUZlAGUSTOS/EYlÜl1998
SAYFA 12

Basın Açıktaması
Ziraat Vakfı 'nda 2. 'şAİBELİ' GENEL KURUL

Ziraat Bankası çalı~anlarının Dayanışma
ve Yardımlaşma amacını taşıyan Personel
Vakfı'nın eski Yönetim Kurulu üyelerinin
çoğunluğu, bugünkü Yönetim Kurulu
üyelerinin tamamı 'şaibe' iddialarından ve
'şeibc' kelimesinin sözlükteki içeriğinin
bütününden kurtulamıyorlar. Geçmişte ve son
bir ayda yaptıklarına devam ederlerse kurtul-
maları da mümkün değildir. Çünkü, geçmiş
dönemde Vakfı vanhş yönetmek ve vanlış yön-
lendirmekten kaynaklı hatalarma devam eder-
lerken, şimdi de sendikamız taraftarı bir Vakıf
çalı~anını Tazminat'sız olarak İş'ten
acmışlardır.

Vakıf Yönetim Kurulu Ba~kanına ve
Yönetimin tamamına getirilen eleştirileri üç
ayrı bölümde değerlendirebiliriz.

ı.VAKFlN SON BİR YILI, ÇALIŞMA VE
AKTÜERYAL HESAPLARıN

DEGERLENDİRİLMESi !
Vakfa ait Çalışma Programı ve Aktüeryal

hesaplar delegelere Genel Kurul tarihinden en
az 15 gün önceden gönderilmesi gerektiği
halde yalnızca bir hafta önce delegelerin eline
ulaşan çalışma programındaki bilanço ve gelir-
gider tablolarının hesap ayrıntıları yeterli
olmamasına rağmen, mevcut bilgiler ı~ığında
Vakıf ve İşletmelerinin mali analizi yapıldığın-
da Vakfın ne şekilde yanlış yönlendirildiği
ortaya çıkmaktadır.

Aktüeryal hesaplara göre son 3 yıllık kar-
lılık oranlarına bakıldığında 1994 yılında %
47'lik karlılık, 1995 'te % 14'de, 1996'da % 18'e,
1997 yılında ise % 15' gerilemiştir.

Görüldüğü gibi Vakıf sürekli gerileyen bir
trend izlemiştir. Hesaplar detaya inilerek ince-
lendiğinde ise; Normalde kara geçemeyecek
Vakıf İşletmeleri bile kara geçirilmi~ göster-
ilmiştir. Üstelik hesaplar incelendiğinde
Genel Yönetim giderlerinin fazlalığı hemen
göze çarpmaktadır.

Esasen de aşağıda belirttiğimiz konulara ne
1997 yılında yapılan Mali Genel Kurulda nede
23.05.1998 tarihinde yapılan Olağan Genel
Kurulda açıklık getirilememi~tir.

A)Vakıf üyelerinin yararlanamadığı, değer-
leri her birinin trilyonlara vurduğu Alanya,
Davutlar i ve Davutlar II Sosyal Tesisleri
(kamplar) çok küçük rakamlarla kiraya veril-
erek, peşkeş çekilmiştir. Alanya Sosyal
Tesisine 220.000 DEM'den kira ödeyen
Konak Otelcilik A.Ş. yalnız 1997- i998 yılların-
da coplam 1,5 milyon DEM'lik yatırım yap-
mıştır. Yine aynı şekilde Davutlar II Tesisine
yılda 303.000 DEM kira ödeyen Köksallar
Ltd.Şti 1997 yılında yakla~ık 1.000.000
Dli M'Iik yatırım yaprruşnr. Sosyal Tesisler
kiralananlarca verdikleri kiranın en az %
SOO'lük oranında artırımı yatırım olarak yapa-
biliyorsa, kiralamadaki (rakamın düşük rutul-

ması) 'şeibe' si kendisini açığa çıkartmaktadır.

B)1996-1997 yılını büyük zararla kapatan,
bugünkü reel değeriyle 1,5 trilyonu bulan
Karcem İ~letmesinin Vakfa ciddi bir kaynak
aktarırru söz konusu değildir. Üstelik
Kanem'in Karayolları ile olan sözleşmesi
Ağustos 1998'de bitmektedir.

C) Kısa süreli diğer alacaklar kaleminde
yer alan 1993 yılından geldiği anlaşılan 533
milyon liralık 110 adet bilgisayar (bu günkü
değeri en az 20-25 milyar TL.) bedelinin nasıl
ve ne şekilde, kimden tahsil edileceği açık-
lanamamaktadır.

Üstelik bilgisayarların akibeti Vakıflar
Genel Müdürlüğünce de yazılı raporla sorul-
muştur.

D)Elazığ/Balakgazi Orta ve Yüksek Eğitim
Vakfı'na 1995 yılında 5000 corba çimentonun
bağı~lanmasının Vakıt' Senedi Hük ümleritıe
aykırı olduğu Vakıflar Genel Müdürlüğünce
:.. Va/djn İrışııaı !ıIa/zemeleri Pazar/ama ve
Teehlıiit ve Vakıf İş/etme/erince yapt/an
641125.000. - litelık yardımm Vakıf amaçlanna
aykırı olduğu ... r '••• Vakıf Senedi
Htikümlcritıc aykm olarak yardım yapt/ma-
ması. aksi takdirde Vakıf Yönecim Kurulu
iiyelerinin azli cihetine gidileceği konusunda
ilgili Yönetim Kurulu iiyclcritıc yazt/ı olarak
ikaz da bulunulmas/flm yerinde olacağı... '
denilerek, soruşturma sonucu suç olduğu
tespit edilmesine rağmen bu güne kadar her-
hangi bir işlem yapılmamı~m

E)T.C.Ziraat Bankası Seyahat anlaş-
malarını Mavitur ile yapmaktadır. Oysa,
Vakfın'da ortak olduğu Turrak Seyahat
Acentasl'da bankanın seyahat anla~malarında
taraf olmak istemekte, üstelik iskonto
yapacağını da belirtmektedir.

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı olan Sayın
Erdoğan Varol aynı zamanda bankanın satınal-
ma Komisyonu üyesidir, diğer üyelerinde
Vakıf üyesi olması muhtemeldir. Hal böyle
iken Ziraat Bankası'nın TURVAK ile anlaşma
yapmaması düşündürücüdür.

F)Vakıf, üyelerinin geneline 600 milyon
lira gibi ko mik bir rakamı konut kredisi olarak
kullandırırken sadece belli bir azınlığın yarar-
lanabildiği Oto Kampanyalarında 600 milyon
liranın çok çok üzerinde ( 3 milyar liraya kadar)
kredi kullandırılmaktadır.

Oto Kampanyalarında kullandırılan kredil-
er eşjtl ik ilkesini çiğnerken, Krediler
Yönetmenliğine de aykırı işlem yapılmak-
cadır..

Vakıf Yönetimi 23.05.1998 tarihinde
yapılan Genel Kurulda Vakfın bilançosundaki
ve i~letiımesindeki yukarıda belirttiğimiz
olumsuzluklarına ve keyfi davranı~larına rağ-
men Vakıf Delegelerince 'Oy Çokluğu' ile
aklanml~lardır.

VESONRASı!
TÜM BANKA-SEN

MERKEZ YÜRÜTME KURULU
Ankara 23.07.1998

2. 23.05.1998 TARİHİNDE YAPILAN
GENEL KURULUN

DEGERLENDİRİLMESİ.

T.C.Ziraat Bankasında etkin görevlerde
bulunan, ~u anda da T.C.Ziraat Bankası
Personeli Vakfı'nın Yönetim Kurulunu oluş-
turan şahıslar, T.C. Ziraat Bankası Personeli
Yardırnlaşma Vakfı'nın 04 Mart 1998 tarihinde
yapılan Vakıf Delege seçimlerinde seçilmek
için her türlü yöntemi mübah sayarak aynı
zamanda banka çalı~anıarı olan Vakıf üyelerine
Banka Yönetiminden gelen erkierini; Yetki ve
ünvanıarını kullanarak baskı uygulaml~lar
buna rağmen 6600 üyesi bulunan Ankara'dan
Delege bile seçilememi~lerdir. Çünkü
Ankara'da onları tanıyan, Vakıf'taki çalış-
malarını yakından takip eden tabandaki banka
çahşarılarırun onlara güveni kalmarnışu.

Bu nedenle 'Tabansız' olan bu şahıslar
yenilgiyi haznıedememi~ olacaklar ki; De/ege
bile seçilenıedikleri Vakfın Yönetimine
gelebilmek için a~ağıda etraflıca açıklaya-
cağımız baskıda dahil çeşitli çirkin yöntemlere
başvurarak Vakıf Genel Kurulunun
delegelerin özgür iradeleriyle gerçekle~mesine
engel olmuşlar ve sözde seçimikazanmı~lardır.
Yeni Yönetimin tespit edebildiğimiz kadarıyla
seçim kazanma yöntemlerini ~u şekilde
sıralayabiliriz.
.. A)T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü
Ozel Kalem Müdürünce Ankara dışındaki
ekseri delegelere telefonla 'Ziraat Bankası
Genel Müdürlüğiince' bir liste hazırlandığı,
delegelerin bu listeye oy vermeleri gerektiği,
Ankara 'ya geldiklerinde de mutlaka kendisini
ziyaret etmeleri talimatı verilmiştir.

B)Delegeler Ankara'ya geldiğinde 21-22
Mayıs tarihlerinde kendilerine Akay
Lokali'nde kokteyl verilerek delegelere tayin,
terfi ve diğer özlük işleri ile ilgili istekleri
sorularak notlar alınmış, vaatler verilmiştir.

G)Yine aynı tarihlerde Bankanın Genel
Müdür Yardımcılarının isimlerinin bulunduğu
listeler dolaşnnlarak hoş olmayan yöntemlere
başvurulmuştur.

D)Genel Kurulda ise eskiden delegelerin
dışında kimse alınmazken, kendilerine bağlı
Genel Müdürlük Seksiyonlarından şak şakçılar
getirilerek salon doldurulmuştur. Bu yöntemle
delegeler üzerinde pisikolojik baskı uygu-
[amışlardır,

E)Genel Kurulda sendikamızında destek-
lediği 7 delegenin (konuşrnacırıın) ortaya bel-
geler koyarak Genel Kurul tutanaklarına geçir-
ilen eleştirilerine yanıt bile verememi~lerdir.
Yanıt vermede acz gösterenlerin hepsi bugün
Vakıt' Yönetimi' ndedir.

Frvakrflar Genel Müdürlüğü
Müfercişlerinin raporlarındaki tenkitlerin dahi
ortaya konulduğu Genel Kurulda Vakıf

;
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delegelerinin iradelerinin usrune ipotek Ocak ayından geçerli olmak üzere daha önce-
koyarak delegelerle adeta alayetmişlerdir. den tespit edilmiştir.

G)Çalışma Raporlarındaki beyanları ile, Dolayısıyla Vakıf Yönetiminin de kabul
Denetleme Kurulu 'nun raporlarının çelişkiler ettiği bu uygulama yine Vakıf Senedinin 3 ı.
içermesine rağmen, bahsedilen çirkin yöntem- Maddesinin (e) fıkrası ile, 32. Maddesinin (c)
lerlc 'oy çokluğu' ile de olsa sonuç itibariyle fıkralarına aykırı düşrnekre dir. Çünkü. Vakıf
,ık Ianmışlardır. Senedinin ilgili maddelerinde 30.0.1.1992 tari-

3.GENEL KURULDAN GÜNÜMÜZE hindeki Genel Kurulda değişiklikler yapılarak
YAPILANLAR. : ... Temsilciler Kurulunun her yıl için kabul

ettiği miktar üzerinden ay1Jklardanyapacakları
bağışlar.. ' ibaresi eklenmiştir.

B)Yönetim bu hatayı yapmakla kalmamış,
hemen arkasından Vakıf 'ta çalışarı fazlalığı
var gerekçesi ile 15 çalışanın işine son vererek
böylece gerçek niyetlerini de ortaya koy-
muşlardır.. Vakıf delege seçimleri döneminde
sendikamızın da desteklediği listede yer alarak
onlardan çok çok fazla oy toplamış ve emekli
olmaya da 4 ay gibi çok kısa bir süresi kalmış
bulunan Vakıf çalışanı Selahattin Geçtoğan'ı
razrninatını bile ödemeden işine son ver-
mişlerdir. Selahattin Geçtoğan 'ın kendilerine

A) Yeni Yönetimin, yeni dönemde ilk yap-
tığı iş yine Vakıf Senedi Hükümleri'ne aykırı
kararları alması olmuştur.

Yönetim, üyelerine 25.06.1998 tarih ve 160
sayılı Sirküleriyle, 08.06.1998 tarihinde
Temsilciler Kurulu toplantısı yapıldığını, bu
toplantıda da Vakıf üyelerinden kesilen 'ek
emeklilik've 'ek ölüm yardımlarılı ın birleştir-
ilerek kesilecek miktarın 50.000.- liraya
çıkartıldığını d uyurmuştur.

Oysa bu artırım, 26.12.1997 tarihinde
günün Temsilciler Kurulu tarafından 1998 yılı
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karşı listede adayalmaktan ve sendikamız
taraftarı olmaktan başka bir suçu ve günahı
yoktur.

Vakfın bugünkü yönetimi üç aşağı, beş
yukarı daha önce de yörıecirnde bulunanlardır.
Yönetirnde bulundukları zaman dilimlerinde.
muhtelif yerlerde çalışarak emekli olan Ziraat
Bankası bürokratlarından kendi yandaşları
olanlar ile, Vakıf Yönetiminde yer alanların
yakınları ve bazı (malum) siyasilerin tanıdıkları
kişileri çalıştırmak üzere Vakıf'ta istihdam
ederek Vakfın çalışan sayısını kasıtlı artır-
mışlardır. Bu haur gönül ile işe alınan kişiler ve
herhangi bir müesseseden emekli olupda ikin-
ci bir iş olarak Vakıf ta çalıştırılanlar dururken,
emeğini yıllardır Vakfa veren, Ziraat çalışan-
larınca tanınan ve sevilen ve onlara yardımını
esirgemeyen Vakfın emektar ve fedakar
çalışanı Selahattin Geçroğarı'rn ve diğer işten
atılan çalışanların Vakıftan atılmasının hiç bir
izahı yoktur.

T.C.Ziraat Bankası Personeli Vakfı
üyelerinin (çalışanlarımızın) bin bir emek ve
zahmetlerle, göz nuru dökerek kazandıkları,
çoluk çocuklarının rızkından keserek ödedik-
leri aidatlarla k urd ukları ve bugünlere
getirdikleri Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı'nın Yönetimini bugün delege bile seçile-
meyen şahıslar oluşturmaktadır. Bu bürokrar-
lar bankadaki yetki ve ünvanıarını kullanarak,
üyelerin özgür iradeleri ile seçme ve seçilme
gibi demokratik hakları üzerinde baskı oluştu-
rarak bu haklarını kullanmalarını çeşitli yön-
temlerle engellernişlerdir. Bu bir hak gaspıdır
ve demokratik kültüre tecavüzdür. Bu durumu
Ziraat ve Türkiye Kamuoyuna şikayet ediy-
oruz.

Tüm Banka-Sen olarak Vakıf Başkanı 'nı ve
Yönetim Kurulu üyelerini uyarıyoruz.

Yaptığınız hatalardan vazgeçin, yukarıda
belirttiğimiz son iki kararınızı (Temsilciler
Kurulu kararları ve çalışanların iş'ren atılması)
derhal geri alınız. Aksi takdirde, T.C.
Yasalarının üyelerinize ve sendikamıza
tanıdığı her türlü haklar kullandırılacak, kul-
lamlacaktır.
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Banka Çalışanlarının
İşyeri Sorunları ve Genel Sağlık Sorunları

TÜM BANKA-SEN
MERKEZ YÜRÜTME KURULU

Banka çalışanları, özellikle Ziraat ve Halk
Bankası gibi geçmişi çok eski yıllara tekabül
eden Bankalarda çalışanlarır işyerleri
oldukça bakımsız günün çalışma koşullarırıa
denk düşmeyen bir tarzcl.ulir. Gerçi son
zamanlarda bankalarda bazı değişikliklere
gidilerek işyeri iç dizaynları değiştirilmekte
(masalar.rabelalar gibi) ve 'Banka üst yönetim-
lerince de bu değişiklikler' bankaların müş-
teriye daha iyi hizmet vereceği koşulları
yaratmak' olarak değerlendirilmektedir.

Bu değişiklikler yapılırken çalışanların
konumları ne kadar değerlendiriliyor çok
belirgin değildir. Yani işyerlerinin yeni kon-
umlanışında çalışanlara da sağlıklı bir çalışma
ortamı geliyor mu, bu henüz çok belli değiL.
Ayrıca yapılan bu değişikliklerin müşteriye

iyi hizmet vermeye yönelik olduğu kadar,
bankaların Özelleştirilmesine de bir hazırlık
olduğu, alt yapılarının oluşturulduğu çok açık
beııi oluyor.

Banka çalışanlarının yıllardır düzeltile-
meyen ve giderek daha da körüleşerı sağlık
sorunları da bulunmaktadır. Sendika olarak
gerek işyeri gerekse sağlık sorunlarına yöne-
lik yaptığımız araştırma sonuçlarını zaman
zaman banka üst yönetimleriyle yaptığımız
görüşmelerde iletmiş olmamıza rağmen bu
konularda olumlu adımlar anlmarnıştır. Zaten
bu sorunlar da öyle geçici müdahalelerle
çözülecek gibi gözükmüyor.

işyerinde çalışma koşullarının ve çalışan-
ların geneloLırak sağlık sorunlarının hangi

Ziraat Bankası Vakfı Yönetimine bir yanıtı
TC.ZIRAAT BANKASI
PERSONEL VAKFı BAŞKANLIGINA
ULUS/ANKARA
25.07.1998

Ilgi: 21.07.1998 Tarih, 19337/3858 nolu yezınız,

Vakfımızla ilgili her konuyu öğrenmek ve bu konuda fikirlerimi sumak,
ilgi yezınızoe da belirttiğiniz gibi en doğal hakkımdır.

Şahsıma hitaben gelen yezırıızı etıo. Son paragrafa kadar endişeler-
imiz hakkındaki açıklamalannlZI dikkatle ve -hukuki dayanağı konusun-
da aynntılı bir fikrim olmasa da- keyifle okudum.

Ancak son pa ragra ftaki 'önceden matbu olarak hazırlanmış ve
tarafınızdan sonradan imzalanmış olsa bile,' diye devam eden cüml-
enizin beni bir hayli üzdüğünü belirtmek zorundayım.

Bu kelimelerle ne anlattfmak istenmektedir. Eğer anlatılmak istenen
bu dilekçemdeki hukuki endişelerimin sendikamız tarafından ortaya
çıkanldığı ise, bu doğrudur ve doğaldır. Çünkü sendika üyelerinin hak-
lerını savunmakla sorumludur. Aynca ilgili cümlenizden biz çalışanlann
kendi hakkımızı arayamayacak kadar yetersiz olduğumuz gibi küçem-
seyici bir anlamda çıkmaktadır.

Ilgi yezınıziie imzalan bulunan Sayın Başkan Erdoğan verorun ve
Sayın Başkan Vekili Sedat Rıfat Doyum'lann böyle bir ifadeyi gözden
kaçırdıklannl sanmaktayım.

Çünkü bu türlü bir hitap şekli TC.ziraatBankasl Personeli Vakfı'na
yakışmamaktadır. TC.ziraat Bankası Personeli Vakfı bir kurumdur.
Üyeleriyle varolan bir kurum, şahıs ağzıyla konuşmamalı; hukuka
dayanan ve üyelerine daha saygılı bir tarz kullanmalıdır.

Bu cümleden doğan manevi mağduriyetimin giderilmesi için yezıtıızırı
düzeltilip tarafıma bildirilmesini arz ederim.

Saygılanmla.
Cemal ÇOLAK

Adres: (S.54015)
TC.ziraat Bankası
Bulancak Şubesi Bulancak/GIRESUN
NOT: Haber Bültenimiz hazırlanıp beskıye verilinceye kadar, Vakıf

Yönetimince yukanda yayınladığımız yazı sahibine bir yanıt ver-
memiştir. ,

durumda olduğunu daha gerçekçi tespit ede-
bilmek, bu sonuçları banka üst yönetimlerine
daha derli toplu ilerebilmek amacıyla bir
ANKET hazırlamış bulunuyoruz. Haber
Bültenimizin içinde elinize geçecek olan bu
ANKETİ doldurarak 16 Ekim 1998 tarihine
kadar sendikamıza ulaştırrnanızı bekliyoruz.

Arıketimizi sadece üyelerimiz değiL, işy-
erindeki tüm çelışenlerın doldurması daha
sağ!Jk!Jsonuç alrnamızı sNğ/NyNcaktJr.

Bu nedenle anketimizin çoğaltılarak işy-
erindeki tüm çalışanlarca doldurulması
sağlanmalıdır.

Anketimizin gönderileceği adres;

Mithatpaşa Cad. 49/1:; Kızılay/Ankara

Saym : Mahmut HABOGLU
T.C.ziraat Bankası
Genel Müdür Yardımcısı
ANKARA

Ben Diyarbakır Şubemizde Memur olarak görev yapmaktayım. 12
Temmuz 1998 yılında yaptfan Şef Yardımcılığı sınavına katıldım. 68
puan aldım. Amirierime karşı her zaman saygtfı oldum. Amirlerimle iyi
ilişkiler içerisinde olup verdikleri her görevi itina ile severek yaptım
ketıısırıdeyım,

Bankamızın Tevdiat servisinde görev yapıyorum. Genel
Müdürlüğümüzce de bilinen personel yetersizliğiydi. Personel ihtiyacı
sorunu çczümıenmıştir. Sırıevterıtı olduğu zamanlarda hastaydım
Doktora bile tedavi olmaya gidemedimJırsat bulamadım. Tekel
ödemeleri,Kat.Büt.ld.SayMüdürıüklerin ödeme emirleri, Büyük Şehi
Belediyesi ödeme emirleri, Bankacıltk hizmetleriyle ilgili işlemle
nedeniyle mesai sonunda ancak dinlenebildik. Yoğun çalışmalardan piş-
man olmadım, olmayacağım. AmirIerimin vereceği her göreve talibim.

Yoğun çaltşmalar nedeniyle 2200 'ü kitaba çalışamadım. Zamant bol
olup, banka da işinde çaltşmayan bu kitaba çalıştı, başanyla kazandı!
Çok örnekleri vardır. Ben bir üst görevi hakketmiş olduğuma inantyorum.

Ben diyelim ki, tembelim ve bunu hakketmedim. Bunun sorumlusu
ben miyim yoksa bana öğretmeyen yöneticiler mi? Zirai,
Muhasebe, Tanmsal Krediler ve Multıplan Seminerlerine katıldım ve en
az 90 puan aldım. 15 yıllık memuriyet hayatım 2 saatlik smavla değer-
lendirilebilir mi? Diyelim ki yine bir şey bilmiyorum Dicle Şubesinde yetk-
ili memur olarak görev yaptım. O Şubeyi Veznedar arkadaşımla idare.
ettik. Ay sonu cetvelleri, Kambiyo, Sorgu bordrolan cevapladık. Halen bu·
unvsnı hakketm ediğim e itıenıyorsstıız, demek ki çok geri zekaltyım 15
yılda hiç bir şey öğrenememişim. Demek ki Bankacılık bilgim Şe
Yardımcılığı smavma yetmiyormuş.

Geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda yardım edilmiştir. Ama çok nadir.
Bu dönem yapılan sınavlarda, sıtııtlerde verilen kopyalar alenidir.
Bankacılıktan anlamayanlar 80 puanın üzerinde puan almışlardır. Bana
yardım olmamışsa suçlu ben miyim?

Tek diyebileceğim ben her zaman bilgime güveniyor her an sözlü
mülakata tıszırım. Adilee yapılacak sınavda 80 puanın altmda almıya-
cağım kenısındsyım. Cevap kağıdımin tekrar incelenmesini, silip doğru
olarak karaladığım 2 cevabımm incelenmesini,

Gereğini, bilgilerinize arz ederim.

ADRES
T.C.Ziraat Bankası
Diyarbakır Şubesi

Koç Ali TUTAK
(Sc.48162)
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i
Sendikamızın 6. Kuruluş günü 03 Ağustos:

998 tarihinde Genel Merkez ve Ankara:
Şubemizin düzenlediği bir kokteyl ile:
,sendikamız Cahit Ezgi toplantı salonunda kut-:
lıandı. :
i i

: Genel Başkanımız A.Rıza Camcı'nın yap-:
\tlğl konuşma ile başlayan koktey!, toplantıya:
lkatııan üyelerimizin ve konuklanmızın:
lçay,meşrubat içerek sürdürdüğü sohbettertel
!sürmüş ve Tüm Banka-Sen' önümüzde ki:
:süreçte daha örgütlü, daha kurumsallaşmış bir:
[sendika konumuna getirilmesi için yapılması:
[qerekenler tartışılarak toplantı sona ermiştir. :
, iL J

:ellBAtrK'-TA-PE-RS-ONECE:
KıYıM BAŞLADI ,

, Etibank'ın özel sektöre satılmasından:
:sonra birinci ve ikinci derecede imza yetkisine:
isahip 189 personelin bankayla olan ilişkisi:
ikesildi.(Haberl 03.07.1998 GÜNDEM) :
: 189 çalışanın isimlerinin yeni yönetimeel
:Devlet Personel Başkanlığı'na kamu kururn-i
i ,
ılarına atanmaları uygun görülen personeıeı
i i
:i1işkin gönderilen listede olmasına rağmen iş:
:akitlerinin feshedilmesi, Kamu Bankalarının:
:özelleştirilmes; sonucunda çalışanlarının:
[başına gelecekleri konusunda tipik bir örnek:
[teşkil etmektedir. :L J

:------ı:Ii~l(li~-ilj(1r~------l
i i

: SANDıK KAVGASı i
: Emlak Bankasında çalışan Anadolu:
i i
:Bankası kökenli personelin Sosyal Güvenlik:
[haklarırun elinden alındığı, emekli ikrarniyesi]
[ve kıdem tazminatlarının ödenmediği bildiril-:
idi. Anadolu Bankası kökenli Ernlakbankl, ,
:çalışanları, Cumhurbaşkanı ve Başbakan:
[başta olmak üzere siyasi parti Iiderleri,sendi-:
:ka başkanları ve TBMM KıT Komisyonu' nal
:gönderdikleri raporda sosyal güvenlik hak-l
!Iarının geri verilmesi için destek lstediler.j
:(Haberl 23.07.1998 Cumhuriyet.) :
L ~-------J
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İZMİR BÖLGE ŞUBEMİzDE TOPLANTı YAPıLDı
Merkez Yürütme Kurulumuz

08.08.1998 Cumartesi günü, Şube
Yönetim Kurulu ve diğer üyelerimiz ile
tanışma ve sendikal sorunları görüşmek
üzere İzmir'e giderek Bölge Şubemizde
bir toplantı yapmıştır. Genel Başkan
A.Rıza Camcı, Genel Örgütlenme

Sekreteri Ali Baygın ve Genel Basın-
Yayın Sekreteri Selahattin N.Yılmaz'ın
katıldığı toplantı verimli geçmiş,
sendikamızın İzmir'de bu gün olduğun-
dan daha ileri bir konuma gelebilmesi için
yapılması gerekenler tespit edilmiştir.

--_ .._-----------_._------------------------_.

"FAZLA MESAi" ANAYASA'YA AYKIRI BULUNDU
3990 sayılı yetki yasasına dayanılarak

çıkarılan S27 sayılı 'Mcrnıırlsr ve Diğer Kuma
Görevlileri ile jfgjfi bazı Kanun Hüknıünde
Kerarnsrnclcrde değişiklik ynpılnııısırıu dair
Kanan Hiikmiirıde Knrenıamo tııtı 8.madde-
siyle yeniden düzenlenen 6S7 sayılı Devlet
Memurlan Kanunu 'nun 178. Maddesinin B
bendinin birinci paragrafı Anayasaya aykırı
olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi
tarafından 14.02.1997 tarihinde iptal edilmiştir.
Iptal kararı 21 Ekim 1997 tarih ye 31 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Iptal Kararı
Konfederasyonumuz KESK içerisinde bulu-
nan Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) nin
açtığı dava sonucu verilmiştir.

Anayasa Mahkernesince : 'Paragrafıu iptal-
inin doğuracağı boşluk kamu yararını ihlal
edici nitelikte görüldüğünden. Anayasa'nın
153.maddesinin üçüncü fıkrasıyhı,2949 sayılı

.Yasu'run S3 üncü maddesinin dördüncü ve
beşinci fıkraları gereğince "ipte! k srsrınırı,
Resmi Gflzete'de vnvrmlurımesırıclen başle-
yutıık dokuz ay sorıra yürürliiğe girmesine,

14.21997 giiniide oybirliği ile ki/mr verildi"
denilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin tanıdığı 9 aylık
süre 21 Temmuz 1998 tarihinde sona ermiş,
ancak idare tarafından yeni bir düzenleme
yapılmamıştır. Mahkeme tarafından. iptal
edilen ve fazla çalışmayı düzenleten 657 sayılı
Devlet Memurlan Kanunu'nun 178.mad-
desinin B bendi şöyledir: 'Kurumlar gerektiği
takdirde personelini giinliik: çelışma saatleri
dışurda {<ızla çslışıııe ücreti verilmeksizin
çutışrırubilirlcr. Bu durumda personele yap-
tırıleesk tezl» çshşmsnın lıcr sekiz ssaıi için bir
giin hesabıyla izin verilir. Ancak, bu sııretle
verilecek iznin en çok on günlük kISJIlI yıllık
izinle birleştirilerek yılın içinde kullnndtrıls-
bilir. '

Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı uyarınca
izin verilmesi suretiyle yaptırılan fazla çalış-
manırı yasal dayanağı kalmamıştır. Bu nedenle
Konfederasyonumuz KESK tarafından Kamu
emekçilerinin bundan böyle bu şekilde fazla
mesai yapmaması kararını almıştır.

ANKARA ŞUBEMİzDE SÜRDÜRÜLEN FAALiYETLER
Ankara Şubemiz, Ankara'da . bulunan

üyelerimiz ile dayanışma ve dostluk gecesi
düzenlemiştir 7.S.1998 tarihinde SSK Eğitim
Tesislerinde düzenlenen gecede banka
çalışanları YOğU;l geçen kış mevsimınin
yorgunluğunu eğlenerek üzerlerinden
atrruşlardır.

Yine Ankara Şubemiz Mart ayından bu
güne sendikamız toplantı salonunda günün
önemine göre aşağıda konularını belirttiğimiz
aylık söyleşiler düzenlemiş, önümüzdeki
dönem için de Eylül ayından itibaren yine
günün önemine göre söyleşilerin sürdürüle-
ceğini üyelerimize ileernektedir.

•. Mart ayında' 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü' nedeniyle yapılan söyleşide Çağdaş
Hukukçular Derneğinden bir Avukarın

katılımıyla günün anlamı ve içeriği üzerine,
•. Yine Mart 1998'de KESK Merkez

Yürütme Kurulu üyesi Hasan Hayır'ın
katılımıyla 'Kamu Çalışanları Sendikaları
Yasası' tasarısının içeriği ve yorumu üzerine,

•. 28 Nisan 1998'de Araştırmacı-Yazar
Metin Çulhaoğlu'nun katılımıyla 'J Mayıs'ın
tarihsel gelişimi ve günümüzdeki anlamı' üzer-
ine,

•. 20 Haziran 1998'de Gazeteci -Yazar
Mustafa Balbay'ın katılımıyla 'Ülkemizdeki
Güncel Siyasal Gelişmeler' üzerine,

•. Temmuz ayı içerisinde ise Araştırmacı-
yazar Tanıl Bora'nın katılımıyla' Milliyetçilik
Ideolojisi ve Türkiye'deki Milliyetçi akımlar'
üzerine, söyleşiler düzenlenmiştir.

MEMURUN DRAMı

20 yıl devlete hizmet etti. 1Oyıl hiç izinsiz

çalıştı, iş geriliminden beyin kanaması geçirdi,

vefat etti. Hastahane 1,5 milyar masraf çıkardı,

ailesi ödeyemedi, Adalet Bakanlığı masrafları

üstlenmedi... (Haber 128 Temmuz 1998 Milliyet)
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r---ciEViETJ'EMiJkIARINA--l
! TEDAVI YARDıMı !
: Yurt içinde tedavisi mümkün olmayan:
i i
[hastaliklar için, ilgili personel, bakanlık onayı:
[ile yurt dışı na gönderilebilecek. Devlet:
[rnernurtanna yapılacak tedavi yardımına ilişkin:
[bütçe uygulama talimatı, Resmi Gazete'nin]
lmükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre,:
i i
ıyurt içinde tedavisinin mümkün olmadığı:
[anlaşılan hastalıklar için, kamu personeli yurt:
ldışma gönderilebilecek. Söz konusu person-]
[eün yurt dışına gönderilebilmesi için, Sağlık:
:Bakanllğl tarafından yetkili kılınan hastanelerini
!sağlık kurullarınca düzenlenen rapor, aynı!
[bakanlrkça Ankara'da belirlenen bir hastaneye]
[teyit edildikten sonra, adı geçen bakanhkça]
[onaylanacak. Ancak bakmakla yükümlü olu-]
ınan aile fertleri bu kapsama girmeyecek. :
i i~--------- J

r----HABER:sEN-AJii<ARA----l
! ŞUBESINDEN BASıN !
! AÇıKLAMASı :
i 27.04.1998 tarihinde TÜRK TELEKOM A.Y,:
:TURKCELL ve TELSIM firmaları ile 25 yıllığına:
i i
pisanssözleşmesi imzaladı. Imzalanan bu:
:Iisans sözleşmesi ile GSM (Küresel mobil lşle-:
Itim Sistemi) telekomünikasyon hizmetlerini 1:
!milyar dolar (250 trilyon lira) karşılığında ilgili!
[firmalara devredilmiş bulunmaktadır. Konuya:
:i1iskin olarak Haber-Sen Ankara Subesi'ncel
iyapılan basın açıklamasında özetle şu;
i i
:görüşlere yer verildi: :
: "1994 yılından itibaren her iki firmanın da:
:Iisans bedeli ödemeden payaldıkları, gelinen 4:
i i
:yıl içerisinde bu şirketlere ödenen 1 milyar:
[doların neredeyse tamamını kazandıkları:
lsonucuna varılabilir. 1.650.000 GSM abonesil
i i
:olduğu ve aylık ortalama 10.000.000.- TL ücret:
:ödendiği düşünülürse aylık 16,5 trilyon ve yıllık:
:200 trilyon TL abonelerden görüşme ücreti tah-]
:sil edilmiştir. Bu 200 trilyon liranın %33'ünü,l
i i
[yani 66 trilyon lirasını şirketler, %67'si olan 134l
[trilyon lirayı Türk Telekom A.ş almıştır. Lisans:
[sözleşrnesi imzalandıktan sonra ise yıllık:
l(Dövize endeksli) 200 trilyon TL kaynağınl
i i
:%74'ü olan 148 trilyon TL şirketlere, %15'i olan:
:30 trilyon TL hazineye ve geriye kalan %11 ise:
l22 trilyon TL Türk Telekom A.Ş'ye kalacaktır. :
i i

: Görüleceği üzere 25 yıllığı kapsayan lisans:
[sözıeşmeslnin bedelini şirketler 2 yıl içerisinde:
lfazlasıyla amorti etmektedirler. Yukarıdakil
i i
[rakamlardan da anlaşılacağı gibq
[özelıeştirmelerm temelinde verimlilik ve hizmet:
İkalitesinl artırmak değil, siyasi iktidarın kendi]
!yarattlkları ekonomik sorunlar ve bütçe açlk-:
[larırun kapatılması ve yabancı şirketlere:
[peşkeş çekilmesidir. :
i i
: Haber-Sen olarak özelleştirmelere karşı ver-:
imiş olduğumuz hukuki ve fiili rnücadelemiztn]
:haklılığl kanıtlanmıştır. Tüm halkımızı, basını:
:ve kamuoyunu bu soygun ve talan politikaları-l
i i
ina karşı' duyarlı olmaya ve mücadeleye davet:
[ediyoruz" denildi. :
i i
i i
i i~-------- J
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isviçRELiLERDEN KESK'E DESTEK
KESK'i ziyaret etmek için Türkiye'ye

gelen İsviçreli sendikacılar, ziyaretlerinin

ikinci gününde Türk polisiyle yakından

tanıştı. KESK'ten önce Mezoporamya

Kültür Merkezi'ne (MKM) giden İsviçre

Sendikalar Konfederasyonu Başkarıı Alber

Gibier, ziyarette polisin baskınına rasdadı.

MKM'de 1 saate yakın mahsur kalan ve

kimlik tespitinden sonra gitmelerine izin

verilen heyet üyeleri, bu öneriyi reddederek

polisin ayrılmasına dek beklediler. Polisin

ayrılmasından sonra MKM yöneticileri ile

basına açıklama yapan heyet başkanı Gibler,

demokratik ülkelerde bu tür baskınların

olmadığını vurguladı. İsviçreli heyet olaydan

sonra KESK yöneticilerini ziyaret etti.

GibIer, ülkelerindeki tüm çalışanların grevli,

toplu sözleşmeli sendika hakkına sahip

olduklarını ifade ederek KESK'in mücade-

lesini desteklediklerini kaydetti.

ETUC, KESK'E YAPILAN SALDıRIYI KINADI
Avrupa Sendikalar Birliği (ETUe), polisin

KESK'in Kızılay Meydanı'ndaki eylemine
yönelik gaz bombalı ve panzerli saldırısını
kınadı.

6 Mart'ta Brüksel'de toplandığı öğrenilen
ETUC Yürütme Komisyonu, Türkiye'deki
üyeleri olan KESK'in taleplerini destek-
lediğini açıkladı. Toplantıda, Türkiye'de
işçilere yapılan saldırıların gündeme geldiği
bildirildi.

Yapılan açıklamada, şurılara yer' verildi:
"E'T'Uı '. Türkiyeli üyesi Kamıı Emekçileri
Sendikaları Konfederasyonu 'nun (KESK),

doğal bir hak olan kamu sektöründeki
sendikal ve işçi haklarının sağlanması şek-

lindeki taleplerini destekliyor.

Özeııikle toplu iş sözleşmeleriyle anlaş-
maya varma hakkı ve her türlü sendikal
eylemin yasaklanması, kabul edilemez ve
Avrupa standartlarının tam aksini arzermek-
tedir.

ETUC, Türk hükümeti ve parlemento-
sundan. işçi hakları konusunda da Avrupa
standartları, Avrupa Konseyi'nin Sosyal
Hakları Andaşması ve Llluslararası Çalışma
Örgütü (ILO) Antlaşrnasr'rıa uymasını bek-
lemektedir. Ayrıca bunlar da Türkiye ile AR

arasındaki ilişkilerin iyileşmesinde ön koşul
sayılrnakradır."

PSI'DAN CUMHURBAŞKANI'NA KINAMA MESAJı
Uluslararası Kamu Çalışanları Sendikaları

Birliği (Public Services Incerrıarional-Pôl),

Kızılay'da kamu emekçilerine karşı yapılan
bombalı panzerli saldırıyı, Cumhurbaş-

kanı'na gönderdiği mesajla protesto etti.

PSI Genel Sekreteri Hans Engleberts
tarafından "Ankara'da Polisin Baskıcı
Davranışı" başlığıvla gönderilen mesajda,
şöyle denildi:

"Kamu emekçileri, Türk Parlemento-
su'rıda görüşülmekte olan, ayrıca 87, 135 ve

151 No'lu ILO sözleşmelerine aykırı olan

yasa tasarısını protesto için gösteri yap-
mışlardır." Mesajda, tasarının geri çekilmesi

konusunda kesin talepleri olduğu ve grev
yapan memurlara kabul edilemez saldırıların

hemen durdurulmasında ısrar edildiği belir-
tildi.

Mesaj, PSI'ınl 134 ülkeden kamu sektörü

sendikalarını temsil eden uluslararası bir

sendika federasyonu olduğu ve 499 şube ile

20 milyon kamu emekçisini temsil ettiğinin

harırlanlrrıası ile son buldu.
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Özelleştirme ve Kamu Bankaları (i)

Türkiye'de Özelleştirmesözcüğü özellikle
1980 sonrasında gündeme geldi. Günümüzde
de olabildiğince rarnşılmakta, tartışılırken de
uygulanmasına devam edilmektedir. Tartışma
iki kesimde ayrı ayrı değerlendirilerek
sürmektedir.

Birinci kesim,aslında buna 'kesim' değil
'sınıf demek daha doğru olacaktır. Sermaye
ve onun sözcülüğünü yapan bilim adamları,
ekonomistler ve Hükümetler, ikinci sınıf ise
çalışanlar yani işçi ve emekçiler ve onların
örgütleri.

Özelleştirmeden yana olan sınıf ve onların
temsilcileri içinde son zamanlarda farklı
değerlendirmeleri de görmek mümkün
olmaktadır. Bu farklılığın uygulanan
özelleşcirrnelerin ortaya çıkan sonuçları üzer-
ine olduğu bir gerçekliktir. Çünkü diğer
ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de yapılan
özelleştirmeler, savunanların öne sürdüğü gibi
Türkiye'ye bir kazanım getirmemiştir.
Aslında özelleştirme konusunda Türkiye'ye
ne kazandırır ne kaybetririr gibi genel bir
değerlendirmeyle sonuç almak da mümkün
değildir. 'Türkiye'ye bir kazanım
getirmemiştir sözcugunun arkasından
hemen şöyle sorular sormak gerekiyor.
Türkiye'ye nasıl bir kazanım getirecek ri ki?
Özelleştirme kimin yada kimler için yapıl-
makta?

İşte tartışma buna benzer soruların ardın-
dan iki boyutta tartışılmaya başlıyor.
Savunanlar özelleştirmeyi şu şekilde tarif
etmekred ider:

'... Özelleştirme sonucunda şu amaçlara
ulaşılmış olscaktır:

a)Kamunun ekonomideki rolünün «zeltıl-
ması, sanayi ve ticari faaliyetlerinin en aza

indirilmesi ve atlı ki, buna biz devletin
küçülmcsi diyoruz.

b) Sermaye piysselerının geliştirilmesi ve
atlı tsserrufletın ekonomiye kszetıdırılmssı,

c) Sinsi mülkiyetin toplumda yaygmlaş-
mssırutı sağlannwsı, rekabete dayalı piyssa
mekanizmasının temini ve keynaklerm rasy-
onel kullanımınm ssğlenrnesı,

d) Devlet bütçesi üzerindeki KİT tinuns-
men (entlasyonisc) yükünün en Hzaindiiilmesi,

e)Gelir dağı/JJ1ımmiyileştirilmesi, Devlete
gelir temin ederek bu keyneklsrın elt yHpl
ystırımlerms kıuıalize edilmesi,

f) Gelişmekte olun ekonomiler sçısıtı-
den.yurt içi piyssslerıtı uluslsrsrssı pıyuselurl«
bütünleşmesinin suğlanması, gibi bir çok
smsçl»r sırslenııbilir,' (Kaynak: Uzman
Gözüyle Bankacılık Dergisi sayı.S Aralık 1994
l-l.Basri Göktan Şekerbank Genel Müd ür ü.)

Yukarıda ki amaçlar etrafında özelleştirme
başlatılmış ve bu güne kadar da uygulamaları
yapılmıştır. Ama gelin görün ki bugün
özelleştirmeyi savunanların bile kafası
karışmış nelerin olup bittiğine daha da nelerin
olabileceği üzerine kuşkuları artmıştır.

Bugün Türkiye'de uygulanan
özelleştirrnelerin boyutunu en güzel ifade
edenler, yine özelleştirme yanlılarından
gelmektedir. 'Sosyal Petlame uyarısı' başlığı
altında 31.07.1998 günkü Milliyet gazetesinde
yayınlanan Harp Akademileri
Komutanlığı'nın raporunda aynen şunlar ifade
edilmektedir. 'Özelleştirmeye evet, encek
yarattığı ve yaratacağı bu tür piyuss
ekonomisinin beşıboşlugune beyır....
Özelleştirmeye evet, ancak bir daha yerine
koyamayacağm1Jz değederin ve kuruluşların
yabancı sermaye kontrolüne girmesine

Hayri PAKER
Danışman

heyır. ... ' Yine raporun sonuç bölümünde ki
çarpıcı saptamalar şöyle: ' Özelleştirme;
günümüzde özel kesime kaynak skterım poli-
tikelarıne dönüşmüştür, Özelleştirme ile
kamu tekelinden çok daha vahim sonuçlar
doğuracak olun özel tekeller yeratılu; Devletin
küçültülmesi tezi, sosyal devlet olgusunu
budarken;geJir dağıbmmm daha da bozul-
masma ve çok ciddi sosyal padamalara neden
olabilecektir. Özelleştirme konusunda örnek
gösterilen Lstin Amerika ülkesinde,
özelleştirme temel ekonomik sorunlan
çozmcmiş, aksine önemli sorunlar yaş;mmflsı-
nsı yol «çmışıır.' Yine raporda 'Piyusa
ekonomisi; iscisnıerın. vurgunun. soygunun,
vergi ksçırmsnın, dolsndırıcıhğırı boy göster-
diği, insanıtı cHnavadaşClğl bir ekonomi
demek değJldir. Oyunun kurallerı düzenlerı-
mediği için liberalizmin dejenunıs yoııu
vıışsrııyor. 'göriişüne yer verilmektedir.

Rapordan da anlaşıldığı gibi, özelleştir-
menin geldiği boyut vahimdir. Türkiye'ye ne
getirecekti ki? Sorusuna yukarıda ki rapor
çok açık bir yanıt vermektedir. Rapor gerçek-
leri gözler önüne sererken, Özelleştirme
uygulamacılarına şöyle bir uyarıda bulunmak-
tadır. '..oyunun kurallerı iyi dtizenlcnmediği
için... ' diyerek, oyunun kurallarına uyun,
devam edin demektedir. Bu rapordan fazlasını
beklemek mümkün olmamakla birlikte
görmek isteyen gözlere bir anlam taşımalıdır
diye düşünüyorum.

Not: Özelleştirme konusunun önemi ve
kapsadığı alanın genişliği nedeniyle oldukça
uzun sayılabilecek yazımız, Haber
Bi.iltenimizde ki yer darlığı nedeniyle 2 veya 3
bölümde sunulacaktır.

Grev Yasağı Anayasa Mahkemesi'nde
Elazığ Maden Asliye Ceza Mahkemesi,

memurların toplu iş bırakmasını yasaklıyan
Türk Ceza Kanunu'nun 236. Maddesinin
Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia ederek bu
maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne
başvurdu. Mahkemenin ıCı Temmuz 1998 tar-
ihli kararında, TBMM'ce onaylanan ILü
Sözleşmelerinin Anavasa nın 90.maddesİ
gereğince iç hukuka göre kanun hükmünde
olduğu, bu nedenle de iş bır.ık rnarıın sendikal
bir faaliyet sayılacağı, bu faalı \ eti engelleyen
TCK'nun ~36. Maddesinin Anayasa'ya aykırı
olduğu öne sürüldü. Mahkeme kararında;
'87,98 ve 151 seyılı ILO sözleşme/eriyle
Uluslararası sözleşme/er, İnsan Haklım

c

Evrensel Bildirgesi, A vrupa Sözleşmesi,
A vrupa Sosyal Ş:ırtl ve benzeri sözleşmelerle
temel hak ve özgürlükler Uluslererasıboyuna
belirlenmiştir. Bu Uluslsrsrssı sözleşmelerin
TBJVJM tarafindan, onevlnnuruk: yürürlüğe
girmesi kerşısınds kamu ça!Jşanl:ırmm
sendikal faaliyetce bulunma hekları,
Aneyessnıızın 12,13,14,15 ve 90.. Msddclcri
içinde konumu belirlenerek temel hak ve
özgürlükler çatısı a!cma elmmıştır. '
'... TCK'nm 236. muadesinin özeJlikle
2.fikrasmm Ansyessmızm 90.maddesinin
işlevini yok etciği dolayısıyiu AnHyasa'mn
12,13,14 ve 15 .meddelerinde sınırlerı ve kep-
sarıııbelirlenen temel huk ve özgürlükleri kul-

lsrıılsrnez ve yine özeJlikle Anayasamızm
90/son madde ve tıkresının uygulanamaz hale
getirdiği kensatinc vsrılmrşcır.... TCK 'mn
236/2 tıkresının Arısyssemızıtı 90 ve 12,13,14
ve 15. Meddelerine aykırı olduğu iddiasıyla
TCK'nm enılan bu maddesinin iptali için
Ansysss Mebkemesirıe bıışvurulmesıtıa karar
verildi' diyerek, Anayasa Mahkemesi'ne
başvurmuştur.

Konuyla ilgili karar, konfederasyonumuza
bağlı BTS sendikasının 20 Nisan 1995 günü
işyerlerinde yaptıkları eylemin Elazığ Asliye
Ceza Mahkemesinde görüşülmesi aşamasında
ortaya çıkmıştır. (Haberi 03.08.1998 (Emek ve
İnsan) Milliyet.)

c
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I<ESI<'1.I<ADIN I<URULTAYI
SONUÇ BİLDİRGESİ

ı~"" .• ,~~ ,1:
KESK bugün toplam SOO bin üyesinden

ISO bini kadın olan ve bu nedenle konfed-
erasyonlar içinde en fazla kadın üyeye sahip
konfederasyond u r.

Bu nedenle kamu ernekçisi kadınların
sorunlarını tespir etmek ve bu sorunlara
çözüm üretmek amacıyla 20-21-22 Şubat tari-
hinde L.Kadın Kurultayı'nı düzenlemiştir.

3 gün süren kurultayımıza bütün illerden
400'ün üzerinde kamu ernekçisi kadın
katılmıştır. Oldukça canlı tartışmaların
yaşandığı kurulrayırnızda

l-Çalışrna Yaşamında Kadın
2-İstihdam Politikaları ve Kadın
3-Sendikal Mücadelede Kadın
-l-Milirarizrn ve Cinsiyetçilik
S-Siyasal İslam ve Kadın
konularında 200 tebliğ sunulmuştur.

Tebliğler 400 sayfalık kitap haline getir-
ilmiştir.

Yapılan tartışmalar sonucu aşağıdaki
metin, kurultay sonuç bildirgesi olarak kabul
edilmiştir.

İSTİHDAM POLİTİKALARı ve KADıN
Kapitalist üretim ilişkileri cinsiyetçi

işbölümüne dayarımakta ve kadın savaş vb.
koşullar haricinde, toplumsal üretim dışında
tutulmaktadır. Ayrıca ucuz ve vasıfsız işgücü,
ücretli çalışan erkek emekçilere karşı kul-
lanılabilecek yedek işgücü olarak görülmekte-
dir. Kadınların eğitimde erkeklere oranla fırsat
eşitsizliği ve toplumsal önyargılarda, uygu-
lanan ayrımcı istihdam politikalarına dayanak
olmaktadır.

Kadının üretime katılımının önündeki
temel engeller; doğurganlığı, analığı, ev işleri
ve çocuk bakımının roplurnsallaşrnamasıdır.
Ayrıca bu durum özelleştirme uygulamalarıyla

J

yoğunlaşan işten atılmaların da gerekçesi
yapılmaktadır, Kadın istihdamı; ücretsiz ev
işçiliği, part-time çalışma, tarım işçiliği, parça
başı üretim, emek yoğun imalat sanayi ve ev
işlerinin devamı olarak görünen hizmet sek-
töründe yoğunlaşrnakcadır.

Ülkemizde yaşanan savaşla, tarım alan-
larının yok edilmesi ve göç kadınlar açısından
da işsizlik ve yoksulluğa, emeğin ucuzlaması
sonucuna yol açmaktadır.

Özelleştirme, kamu harcamalarının kısıt-
Ianması kamu hizmetlerinin daralmasının
sonucu kamusal alanın hizmetleri kadınların
sırtına yüklenmektedir.

SİYASAL İSLAM VE KADıN
Sınıflı toplumların doğuşu ile birlikte din

ve devlet arasındaki birbirini tamamlayan iliş-
ki günümüze kadar sürmüştür. Sermaye sınıfı,
işçi sınıfı ve emekçilerin gelişen mücadelesini
bastırmak için kaderciliği ve boyun eği§i kut-
sayan, mutluluğu ölümden sonraki dünyaya
havale eden dini, toplumsal muhalefeti
ezmenin bir aracı olarak kullanmıştır. Ülkem-
izde siyasal islam, toplumsal muhalefetin yük-
seldiği dönemlerde, muhalefeti düzen içine
çekmenin bir aracı olarak devlet tarafından
kendi denetimde olduğu sürece desteklerı-
miştir. Siyasal islam, düzen dışı tüm söylem-
lerine rağmen esas en emekçiler üzerinde kap-
italist sistemin sürgit varolacağı inancını kök-
leştirrneyi hedeflemektedir.

Siyasal islam, kadının köleliği ni sağlayan
gerici, çağdışı, geleneksel konumuna geri
dönmesini savunan bir anlayış olmasına rağ-
men, kadını bu politikanın militanı haline
getirmeye çalışırken, karar mekanizmalarında
söz sahibi olmasını engellemiştir. Siyasal
islamcıların en önemli başarısı, kadını kendisi-
ni köleleştiren bir anlayışın militanı yap-

masıdır. Bu nedenle kurultayımız siyasal isla-
ma karşı ideolojik mücadele yürütmeyi zorun-
lu bir görevolarak görmüştür.

Siyasal islamın dayattığı gerici, çağdışı.
cins ayrımcı, kadını köleleştirmeye yönelik
politikalara karşı sendikalarımız mücadele
yürütrnelidir,

MİLİTARİzM VE CİNSİYETÇİLİK
Savaşlar, emperyalizmin Pazar pay-

laşırnırun bir ürünüdür. Bu savaşların fat-
urasını ezilen halklar ve ezilen halklar ve
ezilen sınıflar ödemektedir. Savaş ganimeti
olarak görülen kadınlar, kitleselolarak işkence
ve tecavüze uğramakta, cş-ana olarak dağılan-
dağıtılan ailenin acısını ve sefalerini yaşamak-
tadır. Bu nedenle bu savaşlara karşı çıkmak
emekçi kadınların öncelikli görevidir.

Ülkemizin bir bölümünde 14 yıldır süren
kirli ve haksız sava§, kürtlerin imhası amacına
yönelik, olarak sür6dürülmekte, kadınların
çıplak bedenlerini reşhire, yaygın tecavüze,
faili meçhullere ve zorla göç ertirmelere kadar
varmaktadır. Bu uygulamalar son dönemlerde
Karadeniz bölgesinde de yavgınlaşunlmaya
çalışılmaktadır.

Savaşın bcdelini yalnızca işgale ve
saldırıya uğrayan bölgelerde yaşayan kadınlar
değil, bu savaştan hiçbir çıkarı olmadığı halde,
asker olarak cepheye sürülen emekçi çocuk-
larının anaları-eşleri de ödemektedir.

Açıkça yürütülen savaşlar dışında, egemen
sınıflar sistemin devamını sağlamanın aracı
olarak baskı ve zoru s isrernli olarak
sürdürmektedir. Türkiye'de de sisteme karşı
mücadele eden emekçi kadınlar kayıplarla,
işkerıcelerle, gözaltı ve zindarılarla susturul-
maya çalışılmaktadır.

Sınıfsal, ulusal mücadele içerisinde yer
alan kadınların bedenine, kimliğine, cin-
siyetine yönelik devletin uyguladığı her türlü
cinsel şiddete, tacize, tecavüze uğrayan kadın-
ların mücadelelerine kamu emekçisi kadınlar
olarak destek verilmeli, OHAL bölgesinde
kadınlara uygulanan her türlü baskı, şiddet ve
tecavüze karşı durulmalı ve bu amaçla eylem
programları çıkarılmalı, dayanışma sunul-
malıdır.

OHAL bölgesindeki son sürgünlerde
sendikal mücadelenin ön saflarında yer alan
kadınların hedef alınması rastlantı değildir. Bu
sürgün politikalarına karşı sendikalarımız
gerekli yanıtı vermelidir.

ABD'nin başını çektiği Ortadoğu halkları-
na ve emekçilere yeni bir saldırı anlamına
gelen son emperyalist savaş dayatmalan
emekçi kadınlara daha çok sömürü, yoksulluk
ve göz dalgası olarak yansıyacaktır. Bu neden-
le savaşa hayır demeli, eşit, özgür temelde bir
barışrn inşası için halkların kardeşliği şiarını
haykırmahyız.

Öte yandan ülkemizde süren savaşın
sonuçlarını daha yakıcı olarak yaşayan biz
kadınlar sava§ karşıtı bir cepheyi oluşturmalı
ve bu yıl bunun bir somut adımı olarak S
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r------------------------------------------------------------------------,
iMart'ta Diyarbakır'da olmalıyız. Ülkenin her

yerinde de 8 Martıarı alanlarda cinsel, ulusal,
sınıfsal sömürüye son şiarıyla kutlamalıyız.

SENDİKAL MÜCADELEDE KADIN
Örgütlenmenin her alanında olduğu gibi

sendikalarda da kadınlar mücadelenin en
önünde ve kitleselolarak varolmalarına rağ-
men karar organlarında aynı oranda bulunma-
maktadır. Bunun temel nedeni, sendikaların
karar organlarına kadınların aktif katılımlarını
engelleyerı ev işleri-çocuk bakımı gibi görev-
lerin, kadının asli görevi olarak görülmesi ve
bu işlerin roplurnsallaştmlrnasını sağlamaya
yönelik politika ürerrnede ve mücadelede
sendikaların yetersiz kalmasıdır. Her ne kadar
ev işleri ve çocuk bakımının tümüyle toplum-
sallaştırılması mevcut sistemde olanaklı
olmasa da, kimi kazanımlar konusunda da
yeterli çaba harcamamakradır. Sendikaların i

karar süreçlerine de kadınların katılımlarını
sağlayıcı önlemler alınmamaktadır.

Sendikal mücadelenin en ön saflarında yer
alan kadınların sendika yönetimlerinde yer
alabilmesi için sendikaların erkek egemen
örgütlenme biçim ve tarzının değiştirilmesi
gereklidir. Kadının sendikal mücadeleye
katılımının önündeki engellerin kaldırıla- i

bilmesinin yolu sendikalarımızın bu konuda
kadını destekleyici, teşvik edici adım atmaları
ve olumlu destek politikalarını uygulamakran
geçer.

Sendikalarda varolan eşitsizliğin kadınlar
lehine bozulması için kadınlarla ilgili poli-
tikaların kadınlar tarafından oluşturulması,
sendika kadın komisyonlarının tüzüksel
güvenceye alınmasına kadar bir dizi d üzen-
leme gerekmektedir. Bu düzenlemeterin
sağlıklı yürüyebilmesi için tüm sendikal bir-
imlerde Kadın Sekreterliği oluşturulmalı,
Sendika şubelerinde kadın komisyonları
kurulmalı ve işlevsel hale getirilmelidir.

Tİs dönemlerinde mutlaka kadın temsil-
ciler bulunmalı, sendika yayın organlarında
kadın sayfaları oluşturulmalı, toplamı saat-
lerinin ayarlanmasından, toplantı sırasında
çocuk bakım olanaklarının sağlanmasına, kul-
lanılan dilin erkek egemen söylemden
arındırılmasına kadar sendikal faaliyetlerde
kadınlar da gözönünde tutularak düzenleri-
melidir.

Kısa sürede sorunların üstesinden geline- i

meyeceği ortadadır. Bu anlamda kadının
varolan eşirsizliğini ortadan kaldırmaya yöne-
lik politikaların sendikal politika haline getir-
ilmesi ve karar mekanizmalarında daha çok
sayıda kadının yeralması ve örgütlü bir kadın
dayanışması gereklidir.

Biz kamu emekçisi kadınlar işte, evde,
sokakta cins ayrımcılığına karşı çıkıyor.
Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye HA YIR diy- i

oruz.
Üzerimize bırakılmış ev işleri, çocuk ve

hasta bakımının roplurnsallaştmlmasiru ve
buna yönelik sendikal politikaların oluşturul-
masını istiyoruz. Kadınlar olarak her alanda,
özellikle de sendikalarımızda yönetimlere
adayız.

Kamu emekçisi kadınlar olarak ne Cuma
annesi ne de Cumartesi annesi olmak istemiy-
oruz, şavaşa, zulme HAYıR diyoruz.

.TALEPLERiMiz
o Ayrımcılığın önlenmesine

ilişkin uluslararası sözleşme
hükümlerine uyulmalıdır.

O Yasalarda yeralan cins
ayrımcı hükümler iptal edilme-
lidir.

O istihdamda cins ve medeni
durum ayrımcılığa son verilmedir.

O Kadınlar önce mesleki
eğitime yönlendirilmeli yetenek-
lerinin gelişmesi sağlanmalı ve
yeteneğine göre istihdam edilme-
lidir.

O Fazla çalışma yasaklanmalı,
35 saatlik haftalık işgünü yasaltaş-
malıdır.

[] Kadın ve erkek emekçiler
arasındaki ücret eşitsizliğine son
verilmelidir.

O Hizmetiçi eğitim ücretsiz ve
mesai saatleri içinde verilmelidir.

O Ağır ve riskli alanlarda
çalışan kadınlara ek izin ve
tazminatlar verilmelidir.

O Ev kadınları pat time
çalışanlar ve tarım işçileri sosyal
güvenlik kapsamına alınmalı, sig-
ortasız çahştırrna ağır biçimde
cezalandmlrnahdır.

O Kadıntanrı terfi edebilmesi
önündeki fiili engeller ortadan
kaldırılmalıdır.

O Her işyerinde 0-6 ya~ı kap-
sayan ve vardiyalı işyerlerinde 24
saat açık ücretsiz kreş, emzirme
odaları açılmalıdır.

O Okul çağındaki çocuklar
için gündüz bakımevleri, yaşlılar
için huzurevieri açılmalıdır.

D Çocuk bakımı ve ev işleri
toplu rusallaştırıImalıd ır.

O Kadına doğum öncesi 2 ay
doğum sonrası bir yıl ücretli izin
verilmeli, ikinci altı ayda ebeveyn
izni verilmelidir.

O Doğum sonrası babaya 10
gün doğum izni verilmelidir.

O Geçmişte kullanılan ücret-
siz doğum izinleri, emeklilik
yılına eklenmelidir.

[j Eğitim parasız ve eşit hale
getirilmeli kız çocuklarını okut-
mayan ailelere yaptırım uygu-
lanmalıdır.

O Eğitimde cinsiyetçi uygu-
lama ve yaklaşırnlar ders pro-
gramlarından çıkarılmalı ve
ortaöğretimde cinsel eğitim
verilmelidir.

rJ Kılık kıyafet yönetmeliği
iptal edilmeli, giyim serbestisi
tanınmalıdır.

cl Toplu sözleşmelerde
kadınlara yönelik taleplerde;
kadın komisyonlarına tam yetki
verilmeli ve buna ilişkin ris
maddeleri uyuşmazlık mad-
deleri olmalıdır.

D Köyleri ve tarım alanları
yakılarak zorla göç ettirilip yok-
sullaştırılan ve vasıfsız ucuz
işgücü konumuna düşürülen
emekçilerin tekrar eski yerleşim
birimlerine dönmesi sağlanmalı
ve kayıpları tazmin edilmelidir.

O Sosyal hizmetler devlet
tarafından verilmeli,
özelleştirme uygulamalarını
durdurmak için özelleştirme
karşıtı platform aracılığıyla
mücadele yükseltilmelidir.

O Vardiyalı çalışmalarda tüm
vardiyalara olmak üzere, ücret-
siz servis aracı konmalıdır.

O ci nsel taciz, tecavüze
karşı mücadele edilmelidir.
Kadın kimliğine yönelik bir
saldırı olan bekaret kon-
trolüme, ceza yargılanmaların-
da kadının talebi dışında. son
verilmelidir.

."
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ÖZEL ÇÖZÜM EGiTiM .
KURUMLARı DERSHANESI

BiL-KOOP BiLGiSAYAR KURSU

EGiTiMDE ZiRVEYE ULAŞMAK içiN,

ÇAGDAŞ BiR ORTAM, GÜVENiliR

EGiTiMCi KADROSU iLE KAliTEYi
BAŞARIYA DÖNÜŞTÜRMEK iSTiYORSANız,

Bil-koop Bilgiso&'ORl seçin,

SERTİFİKALI BAKıM-ONARıM ELEMAN] YETİşTİREN TEK

BİLGİSAYAR KURSU

AYRıCA;
* iŞLETMENLi K- PROGRAMCI LI K-AUTOCAT -I NTERNET KURSLARı

* DONANıM-YAZılıM-iNTERNET HizMETLERi

iş BULMAK VE işiNizi KURMAK içiN

BiL-KOOP
ÖZEL ÇÖZÜM EGiTiM KURUMLARı BERSRANESi

'*' Bilgisayar Programları

'*' İngilizce Takviyeli

'*' 4,5,6,7. sınıfyetiştirme
'*' 8. sınıf Anadolu ve Fen Liselerine Hazırlık Kursları

Bil-Koop: Atatürk Bulvarı 143/5-8

çözüm: Atatürk Bulvarı 143/6-7

Tel: O(312) 418 00 01- 419 7098

Faks: O(312) 419 70 99


