GREVİ ERTELENEN BANKSİS HAKLI MI?
Aydınlık Gazetesi, 23 Mayıs 2017
Yıldırım Koç
Banksis Sendikası ile Akbank Gn.Md. arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin
anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine Banksis grev kararı aldı. Ancak Bakanlar Kurulu, 20.3.2017 günlü
kararıyla, “alınan grev kararının ekonomik ve finansal istikrarı bozucu nitelikte” görüldüğünden grevi
erteledi. Erteleme süresi 18 Mayıs’ta sona erdi ve Banksis de Yüksek Hakem Kurulu’na başvurdu.
Aydınlık’tan Deniz Bilici’nin, Banksis Gn.Bşk.Semih Özen’le yaptığı bir görüşme 22.3.2017 günlü
Aydınlık’ta yayımlandı. Sayın Özen, bu görüşmede kendilerine bir destek gelmediğinden yakındı ve şöyle
dedi: “O sendikalardan biz gerçek sendikacılık bekliyoruz. Birlikten kuvvet doğar.”
Sendikal çevreleri tanımıyorsanız, bu açıklamalar karşısında duygulanıp, Basisen’e destek verilmemiş
olmasına tepki duyarsınız.
Ben farklı bakıyorum.
BANKSİS SESSİZ KALDI
Banksis’in Akbank işyerlerindeki grevinin ertelenmesinin hukuki dayanağı, 22 Kasım 2016 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanan kanun hükmünde kararnamedir. Hükümete, “bankacılık hizmetlerinde ekonomik
veya finansal istikrarı bozucu nitelikteki” grevleri erteleme yetkisi dört ay önce verildi.
Peki, Banksis’in bugünkü sorunun kaynağını oluşturan dört ay önceki yeni düzenlemeye bir tepkisi oldu
mu?
Hayır.
Bankacılık sektöründe örgütlü Basisen, BASS ve Öz Finans‐İş’in bir tepkisi oldu mu?
Hayır.
Kusura bakmayın ama, hakkınız elinizden alınırken sesinizi çıkarmazsanız, hakkınızı kullanmaya
kalktığınızda sorunla karşılaştığınızda yanınızda kimseyi bulamazsınız. Kimse sizin yerinize mücadele
etmez.
Birleşik Metal İş’in grevleri 19 Ocak 2017 günü ertelendiğinde, sendika ve işçiler bu ertelemeye
direnişle yanıt verdiler ve toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını sağladılar.
Grevi ertelenen Banksis’in böyle bir girişimi oldu mu?
Olmadıysa, yine kusura bakmayın, kendisi için mücadele etmeyenleri desteklemek için kimse parmağını
kıpırdatmaz.
BANKSİS’İN GEÇMİŞİ
Banksis, 1983 yılında, Akbank Mensupları Sendikası (AKMEN) ile Tüm Banka İşçileri Sendikası’nın
birleşmesiyle oluştu. Sendikanın kurucuları arasında Sayın Semih Özen de vardı. Sayın Özen, sendikanın
geçici yönetim kurulunda da görev aldı. Sendikanın 9‐10 Ekim 1988 günleri yapılan olağanüstü genel
kurulunda da sendikanın genel başkanlığına Semih Özen getirildi. Sayın Özen, 1983 yılından beri yönetim
kurulu üyesi ve 1988 yılından beri de genel başkan.
Banksis’in kurucularından AKMEN geçmişte ilginç bir sendikaydı. 31 Ekim 1977 günü yapılan 6. Genel
Kurulu’nda yönetim kurulu üyelerinden (ve günümüzde Aydınlık okurlarından) Cumhur Aksel bir konuşma
yapmış, sendikanın adeta bankanın bir seksiyonu haline geldiğini, delege seçimlerinin bölge müdürlerinin
baskısıyla yapıldığını anlatmıştı. AKMEN’in Akbank’la 30.4.1979 tarihinde imzaladığı ve 1.1.1979‐
31.12.1980 döneminde yürürlükte kalan 6. dönem toplu iş sözleşmesinin kapağında ise “Devrim Işığımız,
Barış ve Beraberlik Gücümüzdür” yazıyordu. Toplu sözleşmenin “kapsam” maddesi de son derece genişti.
Yaklaşık 50 yıldır işçi örgütlerini ve eylemlerini izleyen ve belge toplayan biriyim. Banksis Genel Başkanı
Semih Özen’in 1989 bahar eylemlerine katıldığını hatırlamıyorum. 1990‐1991 grevlerinde ve direnişlerinde
Banksis’in desteği yaşanmadı. Türkiye tarihinin en büyük grevleri 1995 yılında yapıldı. Banksis’in en küçük
bir desteği bile görülmedi. Banksis ve Akbank işçileri, Tekel işçilerinin veya Yatağan işçilerinin eylemlerine
de destek vermedi.
Bugün destek isteme hakkını kendilerinde nasıl görüyorlar, anlayamıyorum.

