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kapak

Neredeyse 2010 yılının ilk yarısını geride 
bıraktık. 

Bu süre içerisinde ülkemiz ve dünyamız 
baş döndürücü gelişmelere ve olaylara 
tanıklık yaptı. 

Kısaca,  çalışma yaşamındaki gelişme ve 
olaylara bakacak olursak, çalışma yaşa-
mımızda değişen bir şey yok. Ancak, 
yaşadığımız olaylar hepimizin yüreğini 
burkan acılarla ve almamız gereken ders-
lerle dolu. 

Peş peşe yaşadığımız maden kaza-
larından; Bursa/Kemalpaşa Deveci 
köyü yakınlarındaki maden ocağında-
ki grizu patlamasında 19, Balıkesir/
Dursunbey’deki grizu faciasında 13 ve 
Zonguldak Karadon Bölgesinde 30 işçi-
nin maden cinayetlerinde yaşamlarını 
yitirmeleri hepimizin yüreğini acıttı. Bu 
kazaların hepsinin önlenebilir kazalar 
olması, insanımıza ne kadar değer ver-
diğimizin bir göstergesi. İş kazaların-
da dünya üçüncüsü ve Avrupa birincisi 
olmamız Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığımız başta tüm sorumluları hare-
kete geçirmeli. Bu kazalarda dikkat çeki-
ci bir husus, hepsinin özel sektör ya 

Turgut YILMAZ
BASS Genel Başkanı

Başdöndürücü 
gelişmelere, 
olaylara tanıklık 
yapıyoruz...
/Bass2

Değerli arkadaşlar;

Başkandan
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da taşeron firma çalışanları 
olmasıdır.

Geride bıraktığımız dönem-
de işçi sınıfı mücadele-
si açısından  iz bırakan en 
önemli eylem, kuşkusuz 
Tekel İşçilerinin eylemi oldu. 
Aralık ayının son günlerinde 
başlayıp 78 gün süren dire-
niş, hem disiplini açısından, 
hem de etkililiği açısından 
örnek alınacak bir eylemdi. 
Başlangıcında polis orantısız 
güç kullanarak, kışın soğu-
ğunda işçilerin gözlerine 
biber gazı sıkmakla kalma-
mış, işçiler şiddetten kurtul-
mak için kendilerini soğuk 
havuza atarak kurtarmaya 
çalışmaları tüm dünyaca 
kınanmış, ülkemizin de itiba-
rını zedelemişti. Tekel işçile-
rinin yaklaşık 80 gün diren-
melerine neden olan 4/C 
uygulamasına ilişkin ayrıntılı 
yazıyı ileriki sayfalarımızda 
okuyacaksınız. 

Yine geride bıraktığımız 
dönemin en çok iz bırakan 
konularından biri de, 33 yıl 
sonra Taksim’in emekçilere 
de açılmış olmasıdır. 

Bütün dünyada işçile-
rin “Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma “ günü olarak 
kutlana gelen 1 Mayıs, artık 
ülkemizde de özüne uygun 
olarak, geçtiğimiz yıl resmi 
tatil kapsamına alınmasının 
ardından, bu yıl 33 yıl ara-
dan sonra Taksim’de kut-
lamalara açıldı. 2010 yılın-

da dünyanın en görkemli 1 
Mayıs kutlaması yüz binlerin 
katılımı ile Taksim’de kutlan-
dı. Emekçilerin kendi enter-
nasyonal bayramlarına nasıl 
sahip çıktıkları herkes tara-
fından bir kez daha görüldü.

Kutlamalarını geleneksel hale 
getirdiğimiz “Dünya Kadınlar 
Günü”nü bu yıl da özüne 
uygun biçimde ve üyelerimi-
zin geniş katılımı ile kutladık. 
Birbirinden güzel konuşma-
ların yapıldığı bu yılki etkin-
liklerimize ilişkin yansıma-
ları da ileriki sayfalarımızda 
bulacaksınız.

Değerli arkadaşlarım;

Bir sendikayı güçlü kılan üye 
sayısının çokluğu, kasasının 
doluluğu kadar, üyelerinin 
bilinç düzeyidir de. Bilgi biri-
kimi ve eğitim düzeyi yük-
sek bir üye kitlesine sahip 
sendikanın üzerinden gele-
meyeceği bir sorun olamaz. 
Hele bu sendikanın üyeleri 
bir de örgütlü gücün farkı-
na varabilir, sendikaları ile 
bütünleşebilirlerse, o sendi-
ka ve dolayısıyla sendikanın 
yöneticileri kendilerini daha 
da güçlü hisseder. 

Sendikamızı etkili bir konuma 
taşıyabilmek hepimizin ortak 
görevi. Biz yöneticiler olarak, 
sizlerde üyelerimiz olarak el 
ele sendikamızı hem nicel, 
hem de nitelik olarak en iyi 
yere taşıma gayreti içinde 

olmalıyız. Bunun da en etkili 
yolunun eğitimden geçtiğin-
den kuşku yoktur. Bu anlam-
da, eğitim seminerlerimizin 
giderek yükselen kalitesi ve 
siz üyelerimizin seminerleri-
mize gösterdiği ilginin gide-
rek artması geleceğe umutla 
bakmamızı sağlıyor. Ilgaz, 
Antalya, Maçka ve Kartepe 
seminerlerimiz hem bizleri, 
hem  katılımcı üyelerimizi ve 
de katkı sunanları memnun 
etti. Eğitimlerimize katılıp 
gerekli ilgiyi gösteren tüm 
üyelerimize teşekkür ediyo-
ruz. 

Sağlıklı ve mutlu bir yaz 
dönemi dileğiyle…



Türk-İş Genel Başkanı Mustafa KUMLU ile Türk-İş Genel Mali 
Sekreteri Ergün ATALAY 31.03.2010 günü sendikamız genel merke-
zini ziyaret ederek, Genel Başkanımız Turgut YILMAZ ve Genel Mali 
Sekreterimiz Mustafa EREN ile görüştüler.

Görüşmede, ülkemizin ve sendikal hareketin içinde bulunduğu 
sorunlar ve hükümetçe yapılmak istenen Anayasa değişikliği üze-
rinde  duruldu. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyaret nedeniyle 
sendika olarak Türk-İş Genel Başkanı Sayın Kumlu ve Türk-İş Genel 
Mali Sekreteri Sayın Atalay’a şükranlarımızı sunuyoruz.

“TÜRK-İŞ 
YÖNETİCİLERİNDEN 
SENDİKAMIZA ZİYARET“

/Bass4

ziyaret
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Belarus Ziyareti...
ziyaret

Belarus Banka ve Finans Kurumları Çalışanları Sendikası (TUWFI) yöneticileri geçtiğimiz yıl 
ülkemizi ve sendikamızı ziyaret etmişlerdi. İki ülke sendikaları arasındaki işbirliğinin güçlendi-
rilmesi kapsamında, Sendikamız Genel Başkanı Turgut YILMAZ’la birlikte, sendikamız 
genel merkez yöneticilerinden Genel Eğitim Sekreterimiz Salih KALFA ile Genel Örgütlenme 
Sekreterimiz Gökhan EYGÜN’den oluşan  heyet 2-7 Mayıs 2010 tarihleri arasında Belarus’a 
gittiler. 

Genel Başkanımız Turgut YILMAZ ve beraberindeki yöneticilerimizin Belarus ziyareti, Be-
larus basınında geniş yer buldu. 
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yeni dönem

Genel Müdürümüz Süleyman Kalkan; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakü-

tesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. 1983 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de 

Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı ve aynı bankada Bireysel Krediler Müdür 

Yardımcılığı, Ticari Krediler Bölge Müdürlüğü, Sorunlu Krediler Müdürlüğü ve 

Şube Müdürlüğü görevlerinde  de bulunan  Kalkan, 19.03.2010 tarihinden itibaren 

Vakıfbank Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdürlük görevini yürütmek-

tedir. 

Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası olarak yeni Genel Müdürümüze ve yeni göreve 

başlayan yönetim kurulu üyelerine başarılar dileriz.

Süleyman KALKAN
Genel Müdür

Vakıfbank Genel Müdürlüğüne
Süleyman Kalkan Atandı

VAKIFBANK’TA YEN‹ DÖNEM



yeni dönem

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YÖNETİM KURULU
ADI - SOYADI GÖREVİ

Hasan SEZER Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet CANDAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu 
Üyesi

Süleyman KALKAN
Genel Müdür Yönetim Kurulu Murahhas-Tabii 
Üyesi

Halim KANATCI Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail ALPTEKİN Yönetim Kurulu Üyesi

Sabahattin BİRDAL Yönetim Kurulu Üyesi

Ramazan GÜNDÜZ Yönetim Kurulu Üyesi

Selahattin TORAMAN Yönetim Kurulu Üyesi

Serdar TUNÇBİLEK Yönetim Kurulu Üyesi

DENETÇİLER

Mehmet HALTAŞ Denetçi

Yunus ARINCI Denetçi

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI

SIRANO ADI - SOYADI GÖREVİ

1 SÜLEYMAN KALKAN GENEL MÜDÜR

2 ŞAHİN UĞUR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

3 FEYZİ ÖZCAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

4 BİRGÜL DENLİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

5 DR.METİN RECEP ZAFER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

6 MEHMET KÜRŞAD DEMİRKOL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

7 MEHMET CANTEKİN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

8 ÖMER ELMAS GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

9 İBRAHİM BİLGİÇ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

10 REMZİ ALTINOK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

11 HASAN ECESOY GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Vakıfbank'ta Yeni 
Yönetim belirlendi...

Bass/7



Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası 
6-7 Mart 

günlerinde Abant’ta düzenlediği 
etkinlikle  8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü’nü kutladı.
Banka ve Sigorta İşçileri 

Sendikası (BASS), 6-7 Mart gün-
lerinde Abant’ta düzenlediği 
etkinlikle 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü kutladı.

BASS, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü   nedeniyle  bölge şubelerin-
den 400 kadın üyesinin de katılımı 
ile Abant Palace Otel’de bir etkinlik 
düzenledi. Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, 
sendikamız Genel Başkanı Turgut 
Yılmaz, Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı 
Başkanı Profesör Birgül Ayman 
Güler, sendikamızın genel merkez 
ve şube yöneticileri de katıldı. 

Kadınlar günü etkinliklerimizin 
açılış ve takdimlerini İzmir Şubesi 
üyelerimizden Feray KODÇİ yaptı. 
Kodçi,  Dünya Kadınlar Günü’nün 
tarihçesini ve günün önem-
ini belirten kısa konuşmasının 
ardından, sendikamız genel 
başkanı Turgut YILMAZ’ı kürsüye 
davet etti. 

Genel Başkanımız Turgut 
Yılmaz’da, kadın hakları ve çalışan 
kadınların sorunlarına değindiği 
kısa konuşmasının ardından, 
toplantının sonunda genel bir 
değerlendirme yapacağını ve soru-
lacak soruları yanıtlayacağını belir-
terek konuşmasını tamamladı.

Genel Başkanın konuşmasının 
ardından diğer sunumlara geçildi 
ve ilk önce üyelerimizden Ayşegül  
Sancak söz aldı. Sancağın 
konuşmasını aynen yayınlıyoruz.

8 Mart

/Bass8

8 MART DÜNYA KADINLAR 
GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
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“Sayın Başkanım, Sendikamızın 
değerli başkan ve yöneticileri  ve 
sevgili arkadaşlarım.

 Dünyamız; içinde yaşadığımız 
bu güzel dünya, krizlerle, deprem-
lerle, doğal afetlerle ve nice 
insanlık dramlarıyla sarsılırken, biz 
de kanayan bir başka yara için bir 
aradayız. Kadın emeğinin, varlığının 
sömürülmesine, kadın haklarının 
göz ardı edilmesine karşı bir duruş 
sergilemek, bir  çığlık yükseltmek 
için buradayız.

 Her yıl 8 martta çeşitli kurum 
ve kuruluşlarca bir çok etkinlik 
düzenlenir. Tarihçesi anımsatılır, 
amaçlar varılmak istenen noktalar, 
bunun için gerekli yollar, yöntem-
ler tartışılır.  Dilekler, temenniler 
dile  getirilir. Ama durum hep aynı 
kalmasa bile arzulanan ölçüde yol 
alınamaz. 

Bu yüzden ben bugün 
size 8 Martın alışılagelmiş ana 
başlıklarından ziyade, yani kadına 
uygulanan şiddet, dışlanma, 
sömürü, töre cinayetleri, cinsel 
istismar, işsizlik, sosyal güven-
cesizlik vb.  dışında bir şeylerden 
bahsetmek istiyorum.

İstatistikler, sayılar, oranlar… 
Bunların hepsi zaten her zaman 
konuşulan ancak ne yazık ki bir 
türlü lehimizde veriler ortaya 
koyamayan gerçekler. Sadece 
ülkemizde değil, dünya üzeri-
nde de alınacak daha çok uzun 
bir  yol olduğunun  göstergesi.  
O nedenle sizlere sayılardan da 
bahsetmeyeceğim. Bu kez sizlere 
öncelikle bir insan olarak içimi 

dökmek istiyorum. Bir kadın olarak 
bize yakıştırılan, içimi sızlatan 
önemsiz gibi görünen ama aslında 
kadına dayatılan bir yaşam tarzı 
olmasını ortaya koyması açısından 
son derece dikkat çekici birkaç 
noktadan bahsetmek istiyorum. 

Televizyon reklamlarına, di-
zilere her ne demekse “kadın” 
programlarına bakalım önce biz. 
Siz hiç bebek bezi reklamında 
oynayan bir baba gördünüz mü? 
Ben görmedim. Acaba akıllarına 
mı gelmedi reklamcıların. Sevimsiz 
mi geliyor bu fikir ? Sanmıyorum. 
Toplum gözünde bu ve benzeri 
konular annenin görevidir de 
ondan. Gündelik hayatta babalar 
bebek bezi değiştirseler bile, 
bu öyle tv reklamlarında konu 
edilmez. Çünkü bu erkeklerin 
hoşuna gitmez. Halbuki yemek 
programlarında bir sürü erkek 
yemek yapıyor değil mi? Neden?... 
Çünkü o bir meslek. Onun toplum-
da bir adı var. Bir çikolata reklamı, 
iki çocuk evcilik oynuyor. Erkek 
olan eve geliyor “ bugün ne pişirdin 
bakalım” diye soruyor kız oğlana.  
Pedagoglar çocukların zihinlerinin 
son derece düz mantık çalıştığını 
söylüyor. Bu reklamı gören erkek 
çocuk ben erkeğim eve gelir ne 
pişirdin diye sorarım. Kız çocuk-
sa benim görevim işten eve 
gelen kocama yemek yapmaktır 
diyor. Hayatın her alanında bu 
öğretiliyor çocuklara. Sonra, çorap 
reklamlarında uzun güzel bacaklar, 
parfüm reklamlarında aynı tema-
lar… Yani kadınla ilgili anlatılan hep 
onun rolü ve cinsel kimliğidir. Ve il-

ginç olan bu reklamları çoğunlukla 
kadınların çalıştığı modern şehirli 
kadrolar hazırlıyor. 

Sabah programlarını; hep örgü, 
yemek, dedikodu, sığ eğlencelerle 
dolduruyor aynı kadrolar. Dizileri 
çekilene kadar, Hanımın Çiftliğinin, 
yaprak dökümünün, aşkı memnu-
nun yazarlarının adlarını dahi duy-
madan yetişti çoğu kadın. Çünkü 
az önce bahsettiğim o program-
lar, reklamlar sistematik şekilde 
kadınların ilgi alanlarını daraltma-
ya, dünyalarını küçültmeye yöne-
lik. Güzel de bir bahaneleri var 
bu programları yapanların. “HALK 
BUNU İSTİYOR.” 

Evet, önce bir insan sonra da 
bir kadın olarak, kadınların bu 
kadar hafife alınıyor olması beni 
rahatsız eden. Oysa ben artık 
kadın hakları diye bir kavramdan 
bahsetmek istemiyorum.  Daha 
geniş bir kavramda birleşip, cin-
siyet ayrımı olmaksızın İNSAN 
HAKLARINA karşı yapılan istis-
marlarla hep birlikte mücadele 
edelim istiyorum. Bizler ken-
dimize biçilen rolleri kabullenip, 
daha fazlası olabileceğimizi, daha 
fazlasını yapabileceğimizi, daha 
fazlasını hak ettiğimizi haykırmaz 
ve göstermezsek, erkekler için 
kurgulanmış bu oyunda  kadın 
sadece korunup kollanacak, ama 
yine de her fırsatta sömürülecek 
bir zümre olarak kalacak. Aslında 
bu söylediklerim insan olmanın 
gerekleridir. Özünde önce kadın 
değil, insan oluğumuz anlayışı 
toplumun her kesimine buna biz de 
dahiliz yerleştirmezsek, binlerce 8 

“KADINIZ 
AMA ÖNCE 
İNSANIZ”

Ayşegül SANCAK

8 Mart
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mart geçirsek nafile arkadaşlar. Bu 
konuşmalar, okul müsameresinden 
öteye gitmeyecektir maalesef. 

Bakın, işte insan olduğunu, 
farkın sadece doğanın dengesi 
gereği olan cinsiyet gibi önemsiz 
bir ayrımda olduğunu bilen bazı 
kadınlar neler yapmışlar. 

İngiltere’de 1832 yılına kadar 
kadınların bilimsel tartışmalara 
katılması yasaktı. 1832 yılında 
kadınların derslerde dinleyici 
olarak bulunmalarına izin verilmiş, 
ancak yoğun bir kadın kitlesinin 
katılması üzerine Londra piskopo-
su kadınların bilimsel tartışmalara 
katılmak için çok “NARİN” olduğu 
açıklamasıyla bu uygulama 
durdurulmuş, kadınlar yine ders-
lerden uzaklaştırılmışlar. 

Ada Augusta Byron kadınların 
bilimsel tartışmalara katılmalarına 
izin verilmediği ve akademik 
yayın yapmalarının uygunsuz 
görüldüğü böyle bir dönemde, 
kadın olduğunun belli olmaması 
amacıyla isminin baş harflerini kul-
lanarak, bilgisayar sistemleri üzeri-
ne bilimsel bir dergide ilk akade-
mik yayını yapan öncü bir kadın.  
Ada, Charles BABBAGE‘in analitik 
makinası ile bernoulli sayılarının 
hesaplanmasına yönelik bir prog-
ram geliştirir. Bu nedenledir ki; 
bugün ilk bilgisayar programcısı 
olarak kabul edilir.

 Ada, hayalinin dahi 
kurulamadığı o dönemlerde bil-

gisayar ile müzik yapılabileceğini, 
grafik üretilebileceğini ve bilimsel 
alanlarda kullanılabileceğini öner-
di. Her şeyin elle hesaplandığı ve 
kitaplarda tutulduğu bir dönemde, 
Ada’nın bu yorumları zamanın çok 
ötesinde olduğunun göstergesi-
ydi. Kısa süren yaşamında ilk 
kez bilgisayar programlama dilini 
yazılı bir şekilde ortaya koymuştur. 
Ancak Ada’nın bilgisayar alanında 
tanınması 20 yy. da gerçekleşmiştir. 
1980’lerin başında bir bilgisayar 
programına onun onuruna “”ada” 
adı verilmiştir. 

Bizden örnekler de var elbet…

Mesela Halime Çavuş…

Kastamonu’da doğan 
anne babasının “kızım gitme” 
yakarışlarını dinlemeden milli 
mücadeleye katılan Halime Çavuş, 
uzun yıllar Halim Çavuş zannedil-
di. Kurtuluş Savaşı’na giderken 
erkek kılığına girdi, erkek gibi 
traş oldu, saçını kazıttı ve kim-
seye kadın olduğunu söylemeden 
Türk askerinin arasına karıştı. 
Mühimmat taşımada birçok görev 
yaptı. Halime Çavuşun kalbinin, 
yüreğinin, cesaretinin cinsiyeti 
yoktu.  

Mesela Hafız Selman İzbeli...

Kastamonu’da Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti Kadınlar Kolu 
kurucularından ve Kastamonu’da 
ilk kadın meclisi üyesi, sıkı bir 
Atatürk hayranı ve  kendi de-
yimiyle bir “Cumhuriyet Kadını” 
idi. Kurtuluş savaşı sırasında 

Kastamonu’daki kadınları toplamış, 
asker için çorap, kazak, fanila 
ördürüp cepheye göndermişti. 
Varlıklı bir aileden geliyordu. Asker 
Kastamonu’ya geldiğinde hepsini 
yolda karşılayıp doyurmuştu. Hep 
“Ben Cumhuriyetçiyim” dermiş. 
Savaştan sonra yeni baştan 
herkes gibi Türkçe harflerle okuma 
yazmayı öğrenmişti. Hafız Selman 
Hanım’a yeni mecliste milletvekilli-
ği de önerilmişti. 

Ve Türkan SAYLAN…

1976 yılında lepra çalışmalarına 
başladı, Cüzzamla Savaş Derneği 
ve Vakfı’nı kurdu. 1986 da kendisine 
Hindistan’da “Uluslar arası Gandhi 
Ödülü” verildi. 2006 yılına kadar 
Dünya Sağlık Örgütünün lepra 
konusunda danışmanlığını yaptı. 
Uluslar arası Lepra Birliğinin kurucu 
üyesiydi ve başkan yardımcılığında 
bulundu. 1989 da kurulan Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneğinin 
kurucularındandı ve uzun süre 
Genel Başkanlığını yürüttü. Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneğinin 
dışında farklı sivil toplum 
kuruluşlarında da çeşitli görevlerde 
bulundu. Örneğin 1990 da kurulan 
“Öğretim Üyeleri Derneğini kurdu 
ve ilk dönem 2.başkanlığını yaptı. 

2003-2004 arasında Başba-
kanlık İnsan hakları Danışma 
Kurulu üyeliği ve İstanbul İl İnsan 
Hakları Kurulu üyeliklerinde bulun-
du. 

Toplum adına yaptığı çalışmalar 
nedeniyle, yurt içinde ve yurt 

8 mart
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Yürüyoruz yürüyoruz, günün aydınlığında

Donuk fabrika bacalarına, yoksul mutfaklara

Çarpıyor sesimiz ve birden parlayan

Bir ışık gibi ulaşıyor insanlara

“Ekmek ve gül! Ekmek ve gül!” 

Yürüyoruz yürüyoruz, erkekler için de yürüyoruz

Çünkü hâlâ bizim oğullarımızdır onlar

Ve biz hâlâ analık ederiz onlara

En zorlu iş, en ağır emek ve çalışmak doğuştan mezara dek

Ve böyle sürüp gitsin istemiyoruz

Yaşamak için ekmek

Ruhumuz için gül istiyoruz! 

Yürüyoruz yürüyoruz kol kola

Saflarımızda ölüp gitmiş arkadaşlarımız

Ve türkümüzde onların kederli “Ekmek!” çığlıkları

Çünkü bir köle gibi çalıştırıldı onlar

Sanattan, güzellikten, sevgiden yoksun

Biz de bugün hâlâ onların özlemini haykırıyoruz

İş ve ekmek istiyoruz

Ama gül de istiyoruz 

Yürüyoruz yürüyoruz, yan yana, güzel günler adına

Kadınız, insanız, insanlığı ayağa kaldırıyoruz

Paydos bundan böyle köleliğe, aylaklığa

Herkes çalışsın, bölüşülsün kardeşçe, 

yaşamın sundukları

İşte bunun için yükseliyor 

yüreklerimizden

Bu ekmek ve gül türküleri

Ve yineliyoruz hep bir ağızdan

“Ekmek ve gül! Ekmek ve gül!”    

James OPPENHEIM

Gülsüm Nazan Ertekin

EKMEK VE GÜLEKMEK VE GÜL
dışındaki çeşitli kurumlardan 
sayısız ödüller aldı. 

Sonra Sabiha Gökçenler, Şerife 
Bacılar, Nene Hatunlar, Halide 
Onbaşılar, Afife Jaleler, Pekinel 
Kardeşler, Leyla Gencerler. 

Adını sayamadığımız, daha bir 
çok gazeteci, yazar, bilim insanı, 
eğitimci kadın… 

Onlar sadece kadın olma-
dıklarını fark ettiler. Yaptıklarını 
insan olmanın sorumluluğu 
ile yaptılar. Güçlerini, insana 
bahşedilmiş akıldan, ilhamlarını 
kimin yaptığına bakmaksızın 
kendilerinden önce yapılanlardan 
aldılar. 

Sözlerime son vermeden önce 
sizinle kısa bir hikaye paylaşmak 
istiyorum. 

Atatürk İstasyondan şehre 
doğru bir süre yaya olarak yürüdü. 
O’nu görmek için sabahtan itibar-
en yolları dolduran Tarsusluların 
arasından neşe ile selamlar vere-
rek, ilerledi. O sırada  ansızın 
Milli Mücadeledeki çete giysili bir 
kadın Atatürk’ün yolunu keserek 
ayağına kapandı. Gözyaşlarıyla 
şöyle haykırıyordu. 

-Bastığın toprağa kurban 
olayım Paşam!!!

Atatürk onu yerden kaldırmak 
için eğilirken kulağına bu kadının 
Kurtuluş Savaşında cephe-
lerde çarpışmış olan bir direnişçi 
olduğunu fısıldadılar. Gözlerinden 
iki damla yaş düşen Atatürk, bu 
güneşten yüzü yanmış kadının 
elinden tutup ayağa kaldırdı ve 
ona şöyle seslendi. 

-“Kahraman Türk Kadını! Sen 
yerlerde sürünmeye değil, omuzlar 
üzerinde yükselmeye layıksın. “ 

Hepinizi saygıyla selamlıyo-
rum.”

Sancağın konuşmasının ardından 
Ege Bölgesi Şubesi üyelerimizden 
Gülsüm Nazan Ertekin James 
Oppenheim’in “Ekmek ve Gül” 
şiirini okudu.
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8 mart

Üçüncü sıradaki konuşmacımız 
Ankara ve İç Anadolu şubemiz 
üyelerinden Meliha Yıldırım söz 
aldı. Yıldırım’ın konuşmasını da 
aynen yayınlıyoruz.

“Değerli Başkanımız ve Sevgili 
arkadaşlarım; 

 Burada bulunan ve buluna-
mayan tüm Vakıfbank kadın 
çalışanlarının, ülkemiz ve dünya 
kadınlarının  “DÜNYA KADINLAR  
GÜNÜ”nü kutlarım.

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 
kadınların, cinsiyet ayrımcılığından 
kaynaklanan sorunlarının; bu 
sorunları çözme doğrultusunda on 
yıllardır atılan adımların anıldığı ve 
halen yaşanan sorunlar ile çözüm 
önerilerinin dile getirildiği özel bir 
gündür. 

Bildiğiniz gibi Atatürk, kadını 
zayıf ve ikinci sınıf sayan çağdışı 
anlayışa karşı çıkmış, Türk 
Kadını birçok Avrupalı kadından 
önce seçme ve seçilme hakkına 
kavuşmuştur.. Atatürk “Şu kanaa-
ti kabul etmek gerekir ki, dünya 
yüzünde gördüğümüz her şey 
kadının eseridir… Bir toplum, cin-
sinden yalnız birinin çağdaşlığın 
gereklerini elde etmesiyle yeti-
nirse, o toplum yarıdan fazla 
zayıflık içinde kalır. Bizim toplu-
mumuzun başarısızlığının sebe-

bi, kadınlarımıza karşı gös-
terdiğimiz ihmal ve kusurdan 
kaynaklanmaktadır.”demiştir. 

 Değerli arkadaşlar, Kadınlarına 
acı çektiren bir dünyada, erkekle-
rin ve çocukların mutluluğundan 
da bahsedilemez. Çünkü huzur-
lu ve mutlu bir dünya için temel 
koşul,  hemen her konuda ve her 
zaman dengedir, adalettir.   

Yönetim mekanizmalarında, 
siyasette ve toplumun her biri-
minde sevgi ve şefkatin kol 
gezdiği, yani kadınların bulunduğu 
bir Türkiye için elbette ki sosyal 
barışda uzak olmayacaktır.  

 Kadın hakları değil insan hakları 
vardır, ayrı ayrı düşünmemek ge-
rekir gibi kalıplaşmış söylemler, 
sorunun çözümünü kolaylaştırmaz. 
Varolan sorunun üstü bu şekilde 
örtülemez. 

Anayasamızda da “Kadınlar ve 
erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet 
bu eşitliğin yaşama geçmesini 
sağlamakla yükümlüdür” ifadesi 
yer aldığı halde ülkemizde  birçok 
Türk erkeğinin kadın konusuna 
yaklaşımı söylemlerinden farklıdır. 
Türkiyede kadın annedir ve cennet 
ayaklarının altındadır. Eştir, namus-
tur, bacıdır…..gibi konuşulan bir 
ülkede, kadına bu şekilde yaklaşan 
bir toplumda elbette kadının iyi 

şartlarda yaşaması beklenir. Ancak 
fiili durumda Türkiye’de;

*Çalışan her dört kişiden 
yalnızca birinin kadın olduğu ve    
bu çalışan kadınların üçte ikisinin 
kayıt dışı çalıştırıldığı;

*Kadınların büyük çoğunlu-
ğunun ancak niteliksiz ve düşük 
ücretli bir iş bulabildiği; 

*Seçilme hakkı olmasına 
rağmen, yerel yönetimlerde ve 
Meclis’te çok az bir oranda kadının 
yer alabildiği; 

*Kız çocukların eğitim 
imkanlarından yeterince 
yararlanamadığı; 

*Töre ve namus cinayetleri-
nin kadını hedef aldığı bir ülke 
durumundadır. 

Kadına karşı ayrımcı 
uygulamaların son bulduğu, bu 
ayrımcılığa yol açan koşulların 
düzeltildiği ve yalnızca kağıt 
üzerinde değil, gerçek hayatta da 
kadınların erkeklerle eşit haklara 
sahip olduğu bir Türkiye istiyoruz. 

Demokratik ve laik bir düzende 
bu hedefe yönelik mücadelenin 
yalnızca kadınların değil, herkesin 
mücadelesi olması gerekir. 
Özellikle kız babalarına burada 
büyük iş düşüyor. Herkız babası 

“Kadınlarına 
acı çektiren 
bir dünyada 

erkeklerin ve çocukların 
mutluluğundan 
bahsedilemez.”

Meliha Yıldırım
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kadın haklarını bilecek kadar 
donanımlı olmalıki kızlarıda bu bi-
linçte olsun.  

Benim ilk gençlik yıllarımda 
Kadınca dergisi yeni çıkmıştı. 
O dergiyi bana ilk alan Babam 
olmuştur. Ve ben Duygu Asena’ları 
okurken onların Türkiye’de kadın 
hareketinin bir devamı olduğunu 
düşüncelerinin erkek düşmanlığı 
değil, kadından taraf olduğunu 
öğrendim.

Çünkü ülkemizde ilk kadın 
hareketi tahminimizden çok 
yıllar önce başlamıştır. İlk kadın 
romancımız Fatma Aliye Hanım 
1896’da yaptığı Ünlü İslam 
Kadınları başlıklı araştırmasında, 
13. yüzyılda erkeklere ders veren 
100’e yakın kadın profösörün 
varlığından söz etmiş ve kendi 
tarihimiz hakkında nasıl bu 
kadar  bilgisiz olabiliriz sorusunu 
sormuştur. 

Serpil ÇAKIR ise 1991 yılında 
tamamladığı Doktora tezi olan 
“Osmanlı Kadın Hareketi” başlıklı 
araştırmasında;

Osmanlı  kadınlarının özellikle 
1908’de ilan edilen 2. Meşrutiyetle 
birlikte etkin, tabana yayılmaya 
çalışan, eylemci bir kadın hareke-
ti ve mücadelesinin varlığından 
söz ediyor. Serpil ÇAKIR aynı 

araştırmasında o güne kadar 
yalnızca eş, anne ve ev kadını 
olarak görülmüş olan Osmanlı 
kadınlarının toplumsal yaşamda 
yer alma istemleriyle, durumlarını 
sorgulamaları ve aşmak için çare-
ler aramalarıyla biçimlenen kadın 
hareketi iki koldan gelişmiştir. 
Bunlar Osmanlı kadın dergileri ve 
kadın dernekleridir. 

Bunlardan bahsetmemdeki 
neden, Toplumsal, bilimsel, sa-
natsal, her çeşit ilerleme bir bayrak 
yarışıdır, taş taş üstüne koymaktır. 
Bu nedenle bir toplumsal hareke-
tin sürekliliğinin ilk koşulu o 
hareketin tarihinin bilinmesidir. 
Yeni amaçlar için mücadele etmiş 
insanların varlığının bilgisi, kişiyi 
yolunda hem daha hızlı hem 
daha emin adımlarla yürütür. 

Daha hızlı  yürütür, çünkü geç-
miş  deneyimler kişinin ufkunu açar, 
bakışını  değiştirip boyutlandırır, 
daha emin yürütür  çünkü bir insa-
na çevresindeki herkes “ak” derken 
ayağa kalkıp  “hayır, karadır” 
deme gücünü  ve cesaretini ancak 
önünde yürümüşlerin ve arkasında 
yürüyeceklerin olduğu ve yalnız 
başına olmadığını bilme duygusu 
verir. Ben bu fırsatla kadın hareketle-
rinde emeği geçmiş ömrünü kadın 
hareketlerine adayan aramızdan 
ayrılmış tüm kadın kahramanlara 
Latife hanıma, Duygu ASENA’ya, 

Türkan SAYLAN’a ve diğer tüm 
adsız kadın hareketini destekleyen 
kadınlara teşekkür etmek isterim. 
Sendikamızda 1972-1980 yılları 
arasında  Genel başkanlık yapmış, 
8 Genel Başkanımızdan birtanesi 
olan tek Bayan Genel Başkanımız 
Nevber YAĞMURDERELİ’yide 
saygı ile analım. 

Sendikamızda geleneksel  
olarak bu özel günün kutlanmasını 
sağlayan Sendika Başkanımız 
Turgut YILMAZ’a tüm banka kadın 
çalışanları adına şükranlarımı 
belirtirim.   

Yakın gelecekte artık kadınlara 
haksızlık yapılabileceğine 
inanmıyor, kabuğundan yeni 
çıkmış, koşmak, üretmek doyasıya 
çalışmak heveslisi kadınlar 
dünyayı  yeniden yapılandıracak 
ve canlandıracaktır.

Tüm bu hedeflere ulaşmak 
için kadın olarak durmadan yorul-
madan 100 senelik mücadeleye 
daha nice 100 seneler katarak 
devam etmek dileği ile, tekrar tüm 
kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar 
gününü kutlarım.”   

Kadınlar Günü etkinliğimizin 
son konuşmacısı Prof. Dr. Birgül 
Ayman GÜLER’di. Sayın GÜLER’in 
konuşmasını da yayınlıyoruz.

8 mart
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“Abant’ta olmak güzel, böyle bir 
günde sizle beraber olmak güzel, 
bu toplantıda bu üç konuşmayı, iki 
konuşmayı ve o güzel şiiri dinle-
mek inanılmaz güzel. 

Ayşegül hanım, Nazan hanım 
son konuşmacı arkadaşımız Meliha 
hanım, yüreğimi coşturdunuz. 
Çok teşekkür ederim bu güzel 
açılış için, benim işimi inanılmaz 
kolaylaştırdılar. 

Serde akademisyenlik var, 
dolayısıyla böyle şimdi “eyvah 
eyvah bu güzel yerde hoca mı 
dinleyeceğiz” diye  düşünüyorsunuz 
muhtemelen. Öyle bir konuşma 
hazırlamıştım, ama Ayşegül 
hanımla başlayan bu konuşmalar 
dizisi nedeniyle bundan vazgeçi-
yorum. Teşekkür ediyorsunuz. 
Çünkü, Meliha hanım, Ayşegül 
hanım, aslında bu konuya ilişkin 
iki önemli görüşü burada çok net, 
çok güzel gerçekten ve inanarak, 
kendi düşünce süzgeçleri öyle, 
onu çok cömertçe sergileyerek 
sundular. Onların açtıkları yoldan 
gideceğim izin verirlerse gideceğim 
bir, çünkü meseleye kadın sorunu 
olarak bakmak ve kadın olarak 
bakmakla, meseleye insan sorunu 
olarak bakmak ve insan kategorile-
rinden birine özgü boyutları olan 
sorun olarak bakmak. Meseleye 

insan sorunu diye bakmak, insan 
sorunu içerisinde bir alt kategori 
olarak özel dikkat sarfetmek, ben 
bu taraftayım. Önce kendi tarafımı 
da söyleyeyim. Böylece daha net 
argümanlarımı ortaya koyabilirim. 
Bunu sonuç itibariyle ama niye 
öyle düşünüyorum, en sonunda 
belki söylenmesi gereken şey yine 
kendimi net anlatabileyim diye 
baştan söyleyeyim. 

Şöyle bir saptamam var, 
düşüncem var, belki kısmen 
düşünceden ötürü inancım var 
gözlemlerim nedeniyle. Sizin 
sorgulamanıza sunayım onu. 
Toplumsal yaşamda kadının duru-
muna ilişkin inanılmaz bir liste 
çıkarabiliriz ki bu durum kötüdür.  
Ama bizim aile ilişkilerimizde, 
çocuklarımızla olan ilişkilerde, 
kayınvalide ve annelerle olan 
ilişkilerde, eşlerle olan ilişkilerde 
aramızdaki ilişkinin bir iktidar 
boyutu var. 1989 yılına kadar aile 
reisi erkektir deniyordu, değil 
mi yanlış almadım şeyimi, aile 
reisi erkektir düzenlemesi vardı, 
2001 Medeni Kanunda kaldırıldı. 
Hukukta aile reisi de yok, yani ben 
de olabilirim, eşim de olabilir artık, 
hukuken bir düzeltme var. Erkek, 
kadın dengesi itibariyle erkeklerin 
baskınlığı özellikle bu lanet olası 
şiddet nedeniyle çok açık, o tarafı 

da tamam, ama gözlemim şu; ger-
çekte aile içi ilişkilerde gizil iktidar 
kadındadır. 

Şöyle bir şey var; bir açık ikti-
dar var, yani toplumun kuruluşu 
itibariyle evden sokağa çıktığımız 
anda başlayan bir yaşam tarzı var, 
orada işler aleyhimize, ama bizim 
gerçek yaşamımızın içerisinde 
ilişkilerimizdeki gizil diyorum, gizil, 
pek çok açıdan da kendini açığa 
vuran ilişkide kadın, eş olarak, 
ana olarak, evlat olarak tüm rol-
leri itibariyle en başta doğurgan 
olarak zaten, bence fiziksel olarak 
zayıf, narin, olur mu öyle şey, hadi 
bakalım gel doğur yani. Nasıl 
bir güçse fiziksel güç, o ruhen 
de böyle bir güç yaratıyor. İşte 
bu güçlülük ve gizil iktidar hali 
nedeniyle gözlemim şu ki; sokak-
ta, toplumda, yani şu siyasi iktidar 
alanlarında işler karıştığı zaman 
örgütlerin başına kadınlar getirili-
yor. Örneğin işadamları örgütü, 
hiç kadın başkan düşünmüyordu, 
TÜSİAD çok sıkıştı, a baktık böyle 
bir kadın. Bir başka sendika 
–şimdi örgütlerin de adını ver-
meyeyim de burada cevap hakkı 
doğurmayayım, ama gözlem-
leriniz içinde bunlar- çok sıkıştı 
köşeye, birden bire ömrü boyunca 
görmediğin kadın başkan, sen-
dika başkanı. Çok sıkışmış olan 
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“Aile içi 
ilişkilerde

gizil iktidar
 kadındadır.”
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işlerde çocukların öne sürülüver-
mesi, erkek egemen toplum, 
korkak toplum. Göründüğü kadar 
güçlü bir erkek, erkek fizyonomisi 
güçlü olabilir ama direnci ve gücü, 
mücadele azmi itibariyle kadının 
daha gücü yüksek, gizil iktidarı da 
bence buradan geliyor. 

Bir ikinci şey daha var tabii, 
toplumsal, tarihsel gelişme itibari-
yle Orta Asya’dan bu yana kül-
türel olarak taşınan bir hatun kişi 
geleneği var. İkili iktidardır bu 
toplumların iktidarı ve anne bütün 
kültürlerde var. Hatun kültürü bizde 
var, ama anne kültürü tabii bütün 
kültürlerde var. Buradan gelen bir 
şey var. Bu şu açıdan çok önemli; 
bu gizil iktidar ve bu muazzam 
güç, hep reddedilen güç nedeni-
yle kadınlar belirli güçlü, en güçlü 
siyasal iktidarlar tarafından kontrol 
altında tutulmak zorundadır. Akıllı 
ve kendi iktidarını sürdürmek iste-
yen siyasal iktidar, yalnızca ulusal 
iktidardan söz etmiyorum, küre-
sel iktidarlardan da söz ediyorum, 
nerede egemenliğini sürdürüyorsa 
o egemenlik alanlarında kadınları 
kendi kontrolü altında tutmak 
zorundadır. Akıllılar tabii, iktidar 
olan adama aptal denmez, değil 
mi, iktidar olan  hareketlere iyi 

analiz yapmış olduklarını tes-
lim etmek gerekir. İyi planlama 
yaptıklarını, iyi yürüttüklerini 
görmek gerekir. Bence o yüzden 
siyasi partiler hanım kolları, kadın 
kolları, AB kadın girişimciliğini 
geliştirme fonları, Dünya Bankası 
mikro kredileri en yoksul hanel-
erde, hanenin erkeğine değil de 
kadınına teslim etme politikasını 
ve bir sürü derneği, bir sürü vakfı, 
bir sürü fonu, bir sürü çalışmayı 
harekete  geçirdiler. Eğer toplum-
larda bu gizil iktidar ve büyük güç 
ağı merkezini kontrol etmezseniz, 
ne küreselde iktidar olabilirsiniz, 
ne ulusalda iktidar, ne de yerelde 
iktidar olabilirsiniz. 

Gözlemim şu ki; özellikle son 
30 yıldan bu yana muazzam bir 
şekilde patlayan kadın hakları 
savunuculuğu, soruna kadın 
sorunu demek, …üzerinden bak-
mak, aslında bu büyük potansiyeli 
kendi kontrolü altına almak isteyen 
küresel, siyasal hareketlerin oyun 
alanına dönüşmesi anlamına geli-
yor. Kadın meselesi, bu güçlerin 
oyun alanı haline geldi. Siyasetin, 
hem kirli siyasetin, hem küresel 
egemen siyasetin dünyayı gerçek-
ten yok edici bir süreçte böyle 
bir uçurumu doğru sürükleyen 

siyasetin araçlarından biri haline 
geldi, o nedenle Meliha Hanımın 
söylediklerinde bu boyuta dikkat 
etmek gerekir diye düşündüm. Biz 
insan problemine, onun içerisinde 
kadın sorunları alanına elbette özel 
ilgi göstermek zorundayız. Biz 
yaşıyoruz nasıl sınırlılıklar içeris-
inde yaşadığımızı. Ama bunun 
özellikle son 30 yıldan bu yana şu 
küreselleşme denilen süreçle bera-
ber muazzam bir kötü niyet için alet 
edilen konuya dönüştürüldüğünü, 
etnisite meselesi gibi, inanç mese-
lesi gibi, mezhepçilik meselesi gibi, 
cinsiyet meselesinin de bu yönde 
kullanıldığını, bunun içinde milyar-
larca dolar ve avronun bütün ülkel-
erde gerçekten projelere saçıldığını 
sanıyorum görmek ihtiyacımız var. 

Ben kadın meselesine ilişkin 
o tartışma, iki eksenin getirdiği 
yürek coşkunluğuna burada böyle 
bir noktalı virgül koyayım, mesleki 
alana ilişkin olarak yöneticilerim-
izle, özellikle milletvekilimiz İzzet 
Çetin’le yaptığımız, Akif Beyle yol 
boyu yaptığımız çalışmalardan bazı 
notları onlardan çok yararlandım, 
bankacılık sektörüyle ilgili olarak 
aktarayım. Bu kadın ve erkek prob-
leminin ta içinde yeraldığı, ulusal 
çıkar probleminin işin göbeğinde 
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olduğu ve dünya meselelerinde 
görmek zorunda olduğumuz bir 
çerçeve. 

Çok zamanınızı almayacağım, 
sanıyorum ama belki de o kadar 
gündeminize girmedi bile, çünkü 
inanılmaz bir şey bunu Türkiye’de 
nasılsa hiç kimse duymadı. Bir şey 
yaşadık, 2009 yılı temmuz ayında. 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi 
yayınlandı ki, bu kararname İş 
Bankası ve diğer beş bankada toplu 
sözleşme hükümlerinin Türkiye’de 
iş yapmaya başlayan yabancı 
bankalarda da; Finansbank, 
HSBC ve Denizbank, bunlarda da 
uygulanması, toplu sözleşme bura-
ya da teşmil edilecek, yayılacak. 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi, 

muazzam bir girişim ve son 
derece sağlıklı bir sendikacılık 
başarısı. Ama 7 Temmuz 2009, 
bir Bakanlar Kurulu Kararnamesi 
daha, bu karar iptal edilmiştir. Ne 
yani? İş Bankası, Vakıfbank’ın ve 
diğer işte yerli bankalarda uygu-
lanan toplu sözleşme hüküm-
lerinin Türkiye’ye giren yabancı 
bankalarda uygulanmasına ilişkin 
hüküm, aynı Bakanlar Kurulu 
tarafından iptal edilmiştir. Siz sek-
tördesiniz, yabancı bankalardaki 
istihdamın son derece eşitsiz bir 
ücretlendirmeye dayandırıldığını 
biliyorsunuz. Kimse kimsenin ne 
aldığını bilmiyor. En yukarıdaki 
yönetici muhtemelen en kritik 
adamsa iyi para alıyor olabilir, 

ama çok az onların sayıları, fakat 
o eş yöneticiler de birbirlerinin 
ne kadar aldığını zaten bilmiyor-
lar, ama genel olarak gövdeyi 
oluşturan yapıda ücretlendirme 
inanılmaz adaletsiz. Mali haklar ve 
sosyal haklar bakımından zaten 
böyle kötü bir durum olmasa bu 
kararnamenin iptali için Bakanlar 
Kurulunun nezdinde o güçlü lobiyi 
yapmazlardı değil mi? Bu, çok 
önemli bir örnek olay. Önemli 
sonuçları, büyük sonuçları var.  

Birinci sonucu şu; yabancı ser-
maye, yabancı banka, yabancı 
tekel bizde iş yapan yerli banka, 
yerli şirketten iyidir. Teknolojiyi 
daha iyi kullanır, işçi haklarına 
daha saygılıdır, daha verim-
li hizmet üretir, daha müşterinin 
haklarına saygılı hizmet üretir 
efsanesi bu uygulamayla bera-
ber çöker. Yabancı banka, tüm 
kârlılığını işçi maliyetleri üzerin-
den, işçi sömürüsü üzerinden ve 
elbette ki Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı işçi sömürüsü üzerin-
den yükselten banka olarak bu 
kararnameyle beraber böyle 
tarihe geçer. Uygulamadan 
da görürsünüz ki teknoloji 
bakımından ve diğer uygulama, 
yönetim teknikleri bakımından 
bizim bildiklerimizden de fazla ve 
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farklı bir şey bilmez. Geldiğimiz 
nokta itibariyle işçi maliyetleri 
bakımından muazzam bir çöküntü, 
ama bankacılık bakımından da 
Türk bankacılık sisteminin yüzde 
60’ının yabancılaşması. Kamu 
bankalarının özelleştirilmesi 
sayesinde gerçekleşen bir süreç. 
Burada Türkiye’de banka ve kamu 
iktisadi kuruluşlarının özelleştirme 
politikasını düşünmek zorunda 
olduğumuzun altını çizmek isti-
yorum. Özelleştirme yoluyla 
dünya ile bütünleşeceğimiz, 
Türkiye’de yetersiz olan sermay-
enin artacağı, eksik olan teknolojik 
olan bilgiyi edineceğimiz, istih-
dam imkanlarının genişleyeceği ve 
işçi gelirlerinin –istihdam artacağı 
için- artacağı öngörülmüştü. 
Sonuç ortaya çıktı 30 sene sonra. 
Bankacılık sektöründeki sonuçlar, 
belki de en bariz sonuçlardır. 
PTT özelleştirildi, Turkcell’leştik, 
Avea’laştık, Vodafone’laştık. 
Yabancılaştık. Bankalar özelleşti, 
ismi Denizbank diye gezen 
Dexia’laştık, Finansbank diye 
gezen Yunan bankacılık sisteminin 
kredi mevduat alanı haline geldik. 

TRT, haberleşme, özgürleşti 
özelleşerek, biz CNN’leştik, 
NTV’leştik, CNBC’leştik, şimdi 
Bloomberg’leştik. Özelleştirmeyle 
beraber öyle bir şey geldi ki, 
Türkiye’de yabancı sermaye 
Türkiye’de halihazırda zaten 

yapılabilen alanlara en herhalde 
iyi örneği AVM (alışveriş mer-
kezleri) dir. Zaten yapabildiğimiz 
ve sermayemizin yettiği alanlara 
girdi ve oradan kendi programını 
yürürlüğe sokuyor. Kendi programı, 
sendikal yaşam bakımından 
sendikasızlaştırmadır, istihdam 
bakımından işsizleştirmedir, 
çalıştırdıklarının hakları bakımından 
da sosyal ve mali haklara daha 
fazla el koymak, onları daha fazla 
sınırlandırmaktır. 

Özelleştirme,  işsizlik getirdiğin-
de ilk vurulan ve en çok vuru-
lan toplumsal kesim kadınlardır. 
Yalnızca Türkiye açısından değil 
bütün dünyada tüm istatistikler 
bunu söyler. Önce eve gönderilen-
ler, hakları budananlar kadınlardır. 
Özelleştirme politikası ne sorunudur 
şimdi söyler misiniz? Özelleştirme, 
kadın sorunudur, evet. Özelleştirme 
sorunu, işçi sınıfının sorunudur, 
evet. Özeleştirme sorunu, ulusal 
sorundur, evet. Aslına bakarsanız 
üretme gücüne de ket vurduğu için 
özelleştirme bu anlamda dünya 
üretim gücünün aşağı çekilmesi 
nedeniyle dünya sorunudur. En 
baştaki sorunun cevabı bu yüzden 
mesele insan sorunudur. Onun 
içerisindeki bir bölüntü olarak 
kadın sorunları boyutu görüş 
alanımızdadır ve çok önemsiyo-
ruz. 

Buna son olarak şunu 
söyleyerek son vereyim. 
Özelleştirme, Türkiye’nin günde-
mine küreselleşme sürecinin bir 
politikası olarak girdi, küreselleşme 
çok iyi hatırlıyorsunuz, Türkiye 
içe kapalı yaşayamaz. Hiçbir 
toplum içe kapalı yaşayamaz. 
Dünya ile bütünleşilecek, dünya 
ile kucaklaştığımız zaman iki şey 
kazanacağız. Bir demokrasi, iki 
zenginlik. 30 sene oldu biz dünya 
ile bütünleştik, bundan daha âlâ 
bütünleşme olmaz. İşte bankacılık 
alanımızın yüzde 60’ını bütünleştik, 
verdik. Telekomünikasyon alanının 
yüzde 80’ini bütünleştik, verdik. 
Alışveriş merkezleri üzerinden per-
akende ticaret ve toptan ticar-
et sistemimiz bütünleştik, yüzde 
80 düzeyinde onu da verdik. Biz 
dünyaya açıldık, 30 sene sonra 
şu ortaya çıktı; dünyaya açılmak, 
dünyanın bize açılması demekmiş. 
Biz dünyaya açılmadık, dünya bize 
açıldı. Biz gelişmiş tekellerin en 
büyük şirketlerin, hemen hemen 
her sektörde pazarı haline geldik ve 
kendi üretim kapasitemizi, üretim 
gücümüzü ne yazık ki dağıttık. 
Şu anda herhangi bir siyasetçi 
açılış yapmak için gittiğinde ben 
kendi adıma söyleyeyim üzüntü-
mü, bir tane süper market ya da 
bizim mahalledeki marketlerden 
biri gibi bakkal irisi bir şeyin 
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kurdelasını kesiyor, 
yatırım açtım diyor. 
Bu ülkede fabrika 
açılmıyor, bu ülkede 
hayvancılık çökmüş 
durumda, bu 
ülkede küçük küçük 
tarımsal, küçük 
üretici çiftçiye mikro 
krediler sistemine 
bel bağlanmış 
durumda. 

21. Yüzyılı Tür-
kiye bu özelleştirme 
ve küreselleşme 
m a n t a l i t e s i n i n 
içinde eriyen sınai 
yapısıyla çıkaramaz. 
Eğer Türkiye 100 yılı çıkaramazsa 
ortada kadın sorunu falan kal-
maz. Kadın sorunu da Türkiye’nin 
varlığını sürdürmesine bağlı bir 
sorun. Türkiye’nin ulusal problem-
lerine bağlı bir sorun. O nedenle 
bugün öncelikli sorunumuz bizim 
öyle görüyorum ki 21.yüzyıl için 
Türkiye’nin sınai, tarımsal, mali, 
hizmetler sektöründeki kendi 
üretim gücünü kazanması için 
yeni bir hamleye, planlı Türkiye 
hamlesine geçmesi lazım. Bu 
yapılabilir, bunu pek çok ülke 
kendi tarzında yapıyor, işte Çin 
gibi, işte Hindistan gibi. Hele hele 

çok yeni açıklanmış olan Ermeni 
soykırımı yaptınız suçlamasını 
kabul etmiş bir Amerikan parla-
mentosu karşısında böyle bir 
Amerikan hegemon dünya içeri-
sinde Türkiye’nin sanıyorum başka 
çıkış yolu yoktur. 

Eğer o saptamamız doğruysa, 
gizil iktidar elimizdeyse ve ger-
çekten düşündüğümüz kadar 
güçlüysek, kadın hareketinin 
ulusal hareketin öncüsü olarak 
organize edilmesi gerekir. Değerli 
arkadaşlarım, böyle bir orga-
nizasyon yok. Böyle bir fikir dahi 
yok. Reklamlardaki gibi “aklına bile 

getirme” 30 yıldır bu şartlandırma 
içinde yürüyoruz. Eğer bu bilgi 
alışverişi, bu bir araya geliş, evet 
ulusal çıkar doğrultusunda elbette 
dünya emekçi kadınlar günü, emek-
çi kadınların çıkarlarını en temele 
koyarak, bu görüşmemiz eğer 
böyle bir fikir doğrultusunda ne 
yapabiliriz acaba fikir kıvılcımlarına 
neden olursa, sanırım ben da-
vetimin karşılığını ödemiş olurum. 

Teşekkür ederim, sağ olun.”



ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDE ÇALIŞMA 
YAŞAMINA RÜTÜŞ, 
“GREV VE TOPLU SÖZLEŞMENİN ADI VAR KENDİ YOK”

AKP tarafından hazırlanarak 19 Nisan Pazartesi günü görüşmelerine başlanılan  Anayasa 
değişikliği ile ilgili düzenlemede çalışma hayatımızı ilgilendiren maddeler de var. Her ne 
kadar Anayasa değişikliğinin tümünün oylanması halinde, çalışan kesimlerin oyunu al-
abilmek için yapılmış düzenlemelerse de, çalışma yaşamı açısından ve çalışanlar açısından 
olumlu olarak değerlendirilebilecek düzenlemeler olarak kabul edilebilir. 

edilmelidir.

Bu maddeler;

Anayasa’nın 51. maddesinin 4. fıkrasında yer alan “aynı zamanda ve aynı işkolunda birden 
fazla sendikaya üye olunamaz” hükmü;

Anayasa 53. madde 4. fıkrasındaki “ aynı işyerinde, aynı dönem için birden fazla toplu 
sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz.” Hükmü;

Anayasa’nın 54. maddesi 3. fıkrasındaki “Grev esnasında greve katılan işçilerin ve 
sendikanın kasıtlı ve kusurlu hareketleri sonucu, grev uygulanan işyerinde sebep oldukları 
maddi zarardan sendika sorumludur.”  Hükmü ile,

Yine Anayasa’nın 54.maddesi 7. fıkrasında yer alan “Siyasi amaçlı grev ve lokavt, 
dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, işyeri işgali, işi yavaşlatma, verimi 
düşürme ve diğer direnişler yapılamaz.” hükmü, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bunun yanında Anayasa’nın 53. maddesinin kenar başlığı “A. Toplu İş Sözleşmesi ve toplu 
sözleşme hakkı” olarak değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış 
ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Toplu sözleşme sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem 
Kuruluna başvurabilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kesindir ve toplu sözleşme 
hükmündedir. 

Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar toplu 
sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü toplu sözleşmenin emeklilere yansıtılması, 
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar ka-
nunla düzenlenir...” denilmektedir.

Görüldüğü gibi, kamu görevlilerine, Anayasa değişikliği ile toplu iş sözleşme hakkı verilmiş 
gibi gözüksede grev hakkı tanınmadığından ve anlaşmazlık halinde, Kamu Görevlileri 
Hakem Kurulunun son sözü söyleyecek olması toplu sözleşme hakkının özünü fiilen ortadan 
kaldırmaktadır.

anayasa
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SGK’DAN SORULARIMIZA 
YANIT BEKLİYORUZ!

506 Sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulan 
sandıkların SGK’ya devri ile ilgili olarak 

SGK Başkanlığından  BASS Sendikası olarak açıklık getirilmesini 
istediğimiz sorularımıza hala yanıt bekliyoruz. 

İşte yazdığımız 7 Nisan 2010 tarih ve 2010/320 sayılı yazımıza 
yanıt beklediğimiz sorular...

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği gibi, 17.04.2008 tarihinde kabul edilerek, 08.05.2008 tarihinde Resmi 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun’un 73. maddesinin Geçici 20. maddesine göre, 506 Sayılı 
Kanunun Geçici 20. Maddesine göre kurulan sandıkların üç yıl içinde Sosyal Güven-
lik Kurumuna devredileceği belirlenmiştir.

Anılan kanuna göre söz konusu sandıkların 08.05. 2011 tarihinde SGK bünyesine 
gireceği (Bakanlar Kurulu en fazla iki yıl uzatabilir) ortadadır. 

Sandıkların yaklaşık bir yıl sonra SGK kapsamına alınacak olmasına rağmen, sandık 
iştirakçisi konumundaki üyelerimizin bazı sorularına yanıt vermekte zorlanmaktayız. 

Üyelerimizi bilgilendirebilmek ve devir öncesi kuşkuları giderebilmek için yazımız 
ekindeki sorularımızın yanıtlanması hususunu önemle rica ederiz.

Saygılarımızla.

               Turgut YILMAZ                   Mustafa EREN
                                                  Genel Başkan                     Genel Mali Sekreter

sgk’dan
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 1. Devir tarihi itibarıyla, devredilecek kişilerle ilgili olarak hesaplanacak olan 
peşin değerde, “..Peşin değerin aktüeryal hesabında kullanılacak teknik faiz oranı 
% 9.8 olarak esas alınır. “denilmektedir. Bu peşin değer hesabı nedir?  %9.8 oranı 
neye göre hesaplanarak bulunmaktadır.? Yasal ya da bilimsel dayanağı nedir?  

2. Yine, Geçici 20. maddenin II: fıkrasında belirtilen “ her bir sandık için, 
sandıktan ayrılan iştirakçiler de dahil olmak üzere, devir tarihi itibarıyla devredilen 
kişilerle ilgili olarak, sandıkların bu kanun kapsamındaki sigorta kolları itibarıyla gelir 
ve giderleri dikkate alınarak” hesaplanacak olan yükümlülük kapsamında neler he-
saba dahil edilecektir?

3. Geçici 20. maddenin III. Fıkrasına göre belirlenen peşin değerler, sandık 
iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlardan müteselsilsen kurumca on beş yılı 
geçmeyecek şekilde tahsil edileceğine göre, sandıklar onbeş yıl daha varlığını 
sürdürecek midir?

4. Sürdürecek ise,

a- Devir işlemi gerçekleştikten ve SGK’ya yapılması zorunlu ödemeler 
tamamlandıktan sonra, sandıkların kalan nakit ve varlıkları ne olacaktır?

b- Devir tarihinden sonra 15 yıl süre ile borç yükümlülüğü altında bulunan 
sandıkların tüzel kişiliklerinde bir değişiklik olacak mıdır?

c- Borç yükümlülüklerinin sona ermesinden sonra sandıklar tüzel kişiliklerini 
devam ettirebilecekler midir?

d- Devir sonrası, sandıkların kalan varlıkları nasıl değerlendirilecektir?

e- Devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra söz konusu sandıklar ek sağlık 
hizmeti sunabilirler mi ?

f- Devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra, peşin değer komisyonunca be-
lirlenecek olan sandık yükümlüğü (sandık borcu) ,sandık tarafından peşin ödenerek 
veya bloke edilip garanti verilerek, eskiden olduğu gibi iştirakçilerine hizmetlerini 
sürdürebilir mi?

g- Devir gerçekleştikten sonra, borç yükümlülüğü de ortadan kalkınca, sandık 
elinde kalan menkul ve gayrı menkullerini ve bilumum varlıklarını nakde çevirip, 
iştirakçilerine hakları nispetinde dağıtım yaparak tüzel kişiliğini sonlandırabilir mi?

sgk’dan
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Dünya işçilerinin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 
1 Mayıs, bütün dünyada coşkulu gösterilerle kutlanırken, 
ülkemizde de yasak zincirinin kırılıp, 

22 Nisan 2009’da resmi tatil kapsamına alınmasının 
ardından, bu yıl 33 yıl aradan sonra Taksim zinciri de 
kırılmış ve 1 Mayıs özüne uygun olarak kutlanabilir hale 
gelmiştir.

Bu yılki 1 Mayıs’ı tüm emekçiler, emek dostları, sivil toplum 
örgütü mensupları, siyasi partilerle birlikte el ele, omuz 
omuza, coşku içinde, halaylar çekerek, türküler söyleyerek, 
sendikaların öncülüğünde Taksim’de kutlayacağız.

1 Mayıs’ta, sıkıntılarımızı, sorunlarımızı, istemlerimizi bir kez 
daha dile getireceğiz.

Bu nedenle BASS olarak, Konfederasyonumuz Türk-İş ve 
diğer emek örgütleriyle birlikte, bir arada demokratik istem-
lerimizin dile getirilmesine katkı vermeyi görev sayarak, 
Taksim’de olacağız.

Tüm üyelerimizi, her işçi için onurlu bir görev olan Dünya 
işçilerinin birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs 
mitingine katılmaya çağırıyor, tüm işçi sınıfının ve Dünya 
işçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramlarını kutluyorum.

BASS - BANKA VE SİGORTA 
İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL BAŞKANI 
TURGUT YILMAZ’IN 
1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJI...
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Acılarıyla, sevinçleriyle 
işçi sınıfının bayram 
ve mücadele gününün 
sahnesiydi bu alan, bu 
meydan! 33 yıl aradan 
sonra, işçi sınıfı hem 
kendi sınıfıyla, hem de 
sınıf dostlarıyla yeniden 
buluşurken bu meydan-
da, BASS üyeleri de sınıf 
kardeşlerini bu güzel 
günde yalnız bırakmadı.  
Sadece Taksim’de değil, 
İzmir’de, Adana’da da 
alanlardaydı üyelerimiz 
ve yöneticilerimiz.

1 Mayıs alanı, 1 Mayıs’ı 
yaratanların adımlarıyla, 
sloganlarıyla, şarkılarıyla, 
türküleriyle doldu, taştı. 
Yüzbinler birlikte halay 
çekti, türkü söyledi. Ade-
ta, işçi sınıfı ve dostlarına 
yıllarca yapılan yanlışı, 
yanlış bakışı yüzlerine 
vurdu. 

2010 1 Mayıs’ı 
görkemiyle, katılımıyla, 
coşkusuyla dünyaya 
örnek  olurken, işçi 
sınıfı ve dostlarına da 
büyük bir moral kaynağı 
oldu. Selam Türkiye İşçi 
Sınıfına, Selam 
yaratana…







1 mayıs
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BUGÜN 1 MAYIS 
EMEKÇİLERİN ULUSLARARASI BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ

KUTLU OLSUN!
Bizler bu ülkenin işçileri, kamu emekçileri, meslek sahipleri, emeklileri, işsizleri, yoksulları 

olarak, tüm dünya emekçileriyle birlikte 1 Mayıs’tayız, emeğin bayramındayız. 
Barış için, özgürlük için, demokrasi için, ekmek için, daha güzel bir dünyada sömürüsüz, 

baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam için birlikteyiz.
Her türlü baskıya inat, haklarımız ve özgürlüklerimiz için dayanışma içindeyiz. Sosyal 

adalet, eşitlik, bağımsızlık ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2010’da, başta Taksim olmak 
üzere alanlarda, omuz omuzayız.

Emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününü; emeğin bayramı 1 Mayıs’ı 
hep birlikte barış içinde, kardeşçe kutluyoruz.

1 Mayıs 2010’u güvencesiz, kuralsız çalışmanın yaygınlaştığı koşullarda karşılıyoruz. 
Emekçilerin yarısı kayıt dışında çalışıyor. Esnek, güvencesiz ve kuralsız çalışma kural haline 
geliyor, 4-C uygulamasına, kölelik düzenine mahkum ediliyor. Sendikasızlaştırma yaygınlaşı-
yor, sendikal örgütlenmenin önüne engeller çıkarılıyor. Örgütlenen işçiler işten atılıyor. Başta 
madenler olmak üzere, iş kazası adı verilen cinayetler durmak bilmiyor. 

Biz sosyal adalet, eşitlik ve demokrasi istiyoruz. Özgürlükçü, eşitlikçi sivil demokratik bir 
anayasa ve yasalar istiyoruz. Tüm çalışanların grevli toplu sözleşmeli sendikal haklara sahip 
olduğu bir Türkiye için sesimizi yükseltiyor, demokrasiden ve sosyal devletten vazgeçmeyece-
ğimizi bildiriyoruz. 

1 MAYIS’TA ALANLARDAN BİR KEZ DAHA HÜKÜMETE SESLENİYORUZ; 
1 Mayıs 1977’de kaybettiklerimizin faillerinin bulunmasını ve

adalet önüne çıkarılmasını istiyoruz,
işsizliğin önlenmesini istiyoruz,

kiralık işçilik düzenlemesinden vazgeçilmesini istiyoruz,
kıdem tazminatı hakkımıza dokunulmamasını istiyoruz,

4-C ve benzeri uygulamalardan vazgeçilmesini istiyoruz,
İşsizlik Sigortası Fonu’nun işsizler için daha etkin kullanılmasını istiyoruz,

vergi adaletsizliğinin giderilmesini istiyoruz,
sağlık ve sigorta haklarımızdaki mağduriyetin giderilmesini istiyoruz,

asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını istiyoruz,
iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını istiyoruz,

anti demokratik yasaların değiştirilmesini istiyoruz,
örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz,

taşeronlaşma ve kayıt dışı ekonominin engellenmesini istiyoruz,
özelleştirmelerin durdurulmasını, sosyal devletin daha etkin olmasını istiyoruz,

emekçilerin sesine kulak verilmesini istiyoruz.

İşçiler, kamu emekçileri, emekliler, işsizler, yoksullar, kadınlar, gençler,
EKMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK İÇİN HAYDİ 1 MAYIS’A!

EKMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK İÇİN HAYDİ MÜCADELEYE!
1 MAYIS ULUSLARARASI BİRLİK MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ 

KUTLU OLSUN

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ 
TÜM EMEKÇİLERE KUTLU OLSUN

TÜRK-İŞ • HAK-İŞ • DİSK • MEMUR-SEN • KAMU-SEN • KESK
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Maalesef beklenen acı haber geldi. 

Yine iş cinayeti,  Yine maden işçileri, yine kayıt 
dışı çalışan, yine sendikasız, yine güvencesiz, yine 
korunaksız, yine gerekli tedbirler ranthırsıyla görmezden 
gelinmiş, yasal önlemlerin alındığı şüpheli, yine taşeron 
işçileri, yine yine, yine ……….

Zonguldak’tan gelen acı haber ulusumuzu yine yasa boğdu. 
Zonguldak’ın Karadon Müessese Müdürlüğü’ne ait maden 
ocağında 540 metre derinlikte dört gündür çıkarılamayan 30 
maden işçimizin cesetlerine ulaşıldığı haberi hepimizin yüreğini 
yaktı.

Bir kez daha görüyoruz ki,  devlet, elindeki sahalara gerek hizmet 
alımı ve gerekse redevans yöntemiyle özel firmalar sokarak toplu 
iş cinayetlerine davetiye çıkarıyor. Binlerce işçi adeta asgari ücretle, 
belki  daha düşük ücretle, belki de sigortasız olarak, sendikasız 
olarak Türkiye’nin en tehlikeli kömür sahalarında çalıştırılıyor. Bu 
yöntemle madenlerde işçi çalıştırıldığı takdirde bu cinayetler de-
vam edecektir. Bu cinayetleri durdurmanın  yolu, gerekli tedbirleri 
almaktan ve madenlerde otomatik denetim, otomatik iş sağlığı ve 
güvenliği demek olan sendikal örgütlenmeyi zorunlu kılmaktan ve 
“önce insan”  deyip, girişimcileri gerekli önlemleri almaya mecbur 
kılmaktan geçmektedir. 

Artık yeter!, gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alındığı, 
saha konusunda deneyimli elemanların görev yaptığı zaman-
larda bile göçük ve patlamaların meydana geldiği madenlerde 
çalışma ortamlarını sıkı denetleyiniz. Bu iş cinayetlerini durdu-
runuz.

BASS  Sendikası olarak yerin 540 metre altında yaşamlarını 
yitiren madencilerimize Allahtan rahmet, acılı ailelerine ve 
ulusumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz.  20.05.2010

BANKA VE SİGORTA İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL BAŞKANI 
TURGUT YILMAZ’IN 540 METRE YERİN ALTINDA YAŞAMLARINI YİTİREN 
MADENCİLERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI
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2009 Ekonomik krizinde hemen hemen büt-
ün sektörler zarar ederken bankaların açıklanan 
karlarından anlıyoruz ki, bankalarımız  kar rekorları 
kırıyor.

Bankaların vergi öncesi karlarının, 2008 den 
2009’a  % 50 artarak 17 Milyar TL.’den,  25 Milyar 
TL’ye çıktığı açıklandı.

Bu karlar, bankaların bankacılık faaliyetlerinden 
çok,  büyük oranda kamunun artan bütçe açığını 
kapatmak için yaptığı borçlanma ihtiyacının banka-
larca karşılanmasından kaynaklandı. 

Sistemi finanse etmek yerine borç vererek çifte 
kavrulmuş kazanç sağlayan bankaların başında 
Ziraat, Halk ve Akbank yer aldı.

2009 yılının son çeyreğindeki % 6 lık büyümenin 
büyük oranda finans sektöründen kaynaklandığı 
anlmaşılıyor. Yani, “büyüme”  kavramı tek bir sek-
töre bağımlı hale gelmiştir. Bu sektör;  Banka ve Fi-
nans sektörü.

Bugün, ülkemizdeki borsa yatırımcılarının ancak 
% 0,7’si (binde yedisi) yabancı olmasına karşın bun-
lar, toplam borsa portföyünün % 66’sına sahipler. 

Bankalar kriz ortamında baharlarını yaşarken, yani 
karlarını tırmandırırken sayıları 172500 dolayında 
olan sektör çalışanlarının durumu nedir? diye  so-
racak olsak, ortaya çıkan tablonun hiç de iç açıcı 

Bankalarımız 
Kâr Rekortmeni...

Bildiğiniz gibi, 
bu  sektör 2000 ve 2001 
krizlerinde ağır darbe 

yemişti  
ve sonuçta; ayıklanma,  

kapanma, 
devir,  birleşme, 

el değiştirmelerle 
banka sayısı 2002’de 

45’e kadar 
gerilerken, 
on binlerce 

banka çalışanı da 
işini kaybetmiş ve işsiz 

kalmıştı.

Mustafa EREN
Genel Mali Sekreter
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olmadığını görmüş oluruz. Biz yine de sek-
törümüz çalışanlarının demografik yapısına 
kısaca bir göz atalım. 

Bildiğiniz gibi, bu  sektör 2000 ve 2001 
krizlerinde ağır darbe yemişti ve sonuçta; 
ayıklanma, kapatma, devir, birleşme, el 
değiştirmelerle banka sayısı 2002’de 45’e 
kadar gerilerken, on binlerce banka çalışanı 
da işini kaybetmiş ve işsiz kalmıştı.

• Bankaların 2002’de 6000 olan şube 
sayısı 2009’da 9000’e çıktı.

• Yine  2002 de  123 bin olan personel 
sayısı 2009’da 172 bin 500 e çıktı.

• Bankalarda çalışan 172500   kişinin, 
122 bini, yani %75’i Yüksek okul mezunu, 
(Bu personelin 8 300’ü de Yüksek lisans 
veya doktora yapmış.)

• İlk okul mezunu %1,4 ,

• Lise Mezunu %22,

• Eğitim ve kadın çalışanlar yönünden 
en ileri sayılabilecek sektörlerden biri. (Eğitim 
ve sağlıkla birlikte)

BDDK Verilerine göre:

Personel giderlerinin karlara oranı 2002 de 
% 88, 2003 de % 50, 2004 de %51,3 2005 
de %58.9 , 2006 da %45.1 , 2007 de % 43.6 
, 2008 de % 58.8 iken, 2009 da %45.1 le en 
düşük ücret ödemeler yılı.

Yaklaşık 172 500 banka çalışanına ödenen 
ücretler toplamı 2008’de 9,8 Milyar TL iken, 
2009 da sadece % 6 arttı. 

Buradan, % 50 kar artışına tekabül eden 
büyümeden çalışanların payına bir şey 
düşmediği sonucuna varılabilir. 

Bu adaletsiz bölüşümde, bankacılık sek-
töründe, bu kadar yüksek eğitimli, bilin-
çli olması beklenen çalışan profiline karşı 
örgütlenmenin çok zayıf olması, örgütlü 
sayılanların da sendikalara ve örgütlülüğe 
soğuk davranması ve kendini işçi sınıfından 
görmeme yanlışlığı, sendikayı vekalet ver-
ilen avukat gibi görme anlayışı v.s. nedenler  
sektör ücret geriliğindeki ve olumsuz çalışma  
koşullarındaki önemli etkenler olarak öne 
çıkıyor. 

Ülkemizdeki bankaların yüzde atmışa 
yakınının, yukarıda belirtildiği gibi, el 
değiştirme, birleşme v.s. nedenlerle 
yabancıların eline geçtiği ortada iken banka 
çalışanlarının hala sendikalaşma konusunda 
adım atmaktan korkmalarının bir mantığı 
olması gerekir. 

Türkiye işçi sınıfının ve sendikal mücadele-
nin başarıya ulaşabilmesinde ana sektörler-
in başında bankacılık ve finans sektöründe 
çalışanların örgütlenme haklarını kullanmaları 
ve grevli toplu sözleşmeli haklarına 
kavuşmalarının önemli payı olacaktır. 



Freedom House “Özgürlük Evi” adlı kuruluş tarafından yayımlanan “Dünyada Özgürlük 
2010 raporu, 194 ülkeyi siyasi haklar ve temel hakve özgürlükler konularında mercek altına 
alıyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ülkeler Özgür, Yarı Özgür, ve Özgür Olmayan 
olmak üzere 3 kategoriye bölünüyor. 

Özgür ülkelerde, siyasi rekabet açık ve rahat şekilde gerçekleşiyor, temel hak ve özgür-
lükler açısından anlayışlı bir ortam bulunuyor, tam olarak özgür bir yaşam sürülüyor ve 
basın özgürlüğü bulunuyor. 

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Yarı Özgür ülkelerde, siyasi haklar ve temel hak ve 
özgürlükler üzerinde bazı kısıtlamalar görülüyor. Bunlar genellikle, yolsuzluk, zayıf adalet 
sistemi, etnik çekişmeler veya iç savaş gibi nedenlerden kaynaklanıyor. 

Özgür Olmayan ülkelerde ise, hiçbir siyasi hak bulunmuyor ve temel hak ve özgürlükler 
inkar ediliyor. 
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Her yıl olduğu gibi bu yıl  da 
10-16 Mayıs “Sakatlar Haftası” 
olarak kutlandı. Engelli insanlar, 
sivil toplum kuruluşları ve aileleri 
bu hafta boyunca da çeşitli etkin-
liklerle sorunlarını dile getirdiler. 

Yapılan son araştırmalara göre 
nüfusumuzun % 12,29’u engelli 
insanlardan oluşuyor ve aileleri 
ile birlikte pek çok sorunla baş 
etmeye çalışıyorlar. En temel 
sorunlarından biri ise işsizlik ve 
istihdam.

Engelli insanlarımız başkalarına 
muhtaç olmadan yaşamak ve 
toplumsal yaşama en geniş bir 
biçimde katılmak istiyorlar. Bunun 
yolu istihdamdan, çalışmak ve 
üretmekten geçiyor. 

Bilindiği gibi iş kanunu ve 
devlet memurları kanununa göre 
kamu işyerlerinde  % 4 engelli işçi, 
devlet dairelerinde ise % 3 engelli 
memur çalıştırma zorunluluğu var. 

Halen kamuda 34803 en-
gelli memur, 18348 engelli işçi 
kontenjanı açık. 

AKP ikdidara geldiğinden 
bu yana 3 Aralık Dünya Özür-
lüler Günleri, Sakatlar Haftaları 
ve katıldıkları her toplantıda, 
her fırsatta  bu kadroları dol-
durma sözleri veriyorlar. Engel-
liler de heyecanla bekliyorlar. Bu 
güne kadar bekledikleri bir türlü 
gerçekleşmiyor. 

Hatta sayın başbakanın 
“Özürlüler İstihdam Yılı” ilan 
ettiği 2005 yılında özürlü istihdamı 
diğer yılların üçte biri seviyesine 
düşüyor. 

GELDİĞİMİZ 

NOKTADA DURUM

- İŞKUR’un verilerine göre AKP 
döneminde kamuda işçi olarak 
işe yerleştirilen özürlü sayısı 7 
yıl içinde, önceki dönemin 6 yıl 
içinde işe yerleştirmenin yaklaşık 
yarısı kadardır. Kurum kayıtlarına 

göre Ocak 2010  ayı sonu itiba-
riyle 18 bin 348 kişilik özürlü işçi 
açık kontenjanı bulunmaktadır. 

- Devlet Personel Başkanlığı 
verilerine göre Devlet memuru 
olarak 2010 yılı Ocak ayı itibariyle 
48.943 özürlünün devlet memuru 
olarak çalışması gerekmektedir. 
Ancak kamuda çalışan özürlü 
memur sayısı 2010 yılı Ocak ayı 
itibariyle 14140 tır. 

Halen Adalet Bakanlığında 
1813, İçişleri Bakanlığında  619, 
Milli Eğitim Bakanlığında 16256, 
Sağlık Bakanlığında 8051, Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığında 780, Di-
yanet İşleri Başkanlığında 1638, 
Gelir İdaresi Başkanlığında 628, 
Emniyet Genel Müdürlüğünde 
6229, Orman Genel Müdürlüğünde 
229, diğer kurum ve kuruluşlarda 
1949 açık özürlü kadrosu 
bulunmaktadır. Toplam özürlü is-
tihdam açığı 34803 tür. 

Yasa gereği devlet özürlü 
çalıştırma zorunluluğuna uymayan 
özel sektöre kişi başına aylık 1552 
TL ceza keserken kamuda toplam 
53151 memur ve işçi kadrosu boş 
bulunmaktadır. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

ÖZÜRLÜ MEMUR ALIMI

İki hafta önce MEB’na 5148 
özürlü memur alınacağı haberi 
camiada önce sevinç daha sonra 
büyük bir hayal kırıklığı yarattı. 
Engelliler için sınav başvuru 
kılavuzunda iki büyük engel vardı.

1- 5148 kadronun sadece 2’si 
(ikisi) ilköğretim mezunları içindir. 
Geriye kalan kadroların 2078’i lise 
ve dengi okul, 2078’i ön lisans ve 
meslek yüksek okulu, 1037’si ise 
üniversite mezunları içindir. 

Oysa 2002 Türkiye Özürlüler 
Araştırmasına göre özürlü nüfus 
içerisinde lise mezunu olanların 
oranı % 6,91, Yüksekokul mezunu 

olanların oranı ise % 1,9 dur. 

Bu durumda iş bekleyen özür-
lülerin büyük bir kısmı eğitim şartını 
sağlayamadığı için bu sınavlara 
başvuru bile yapamıyorlar.

2- Sınava girmenin bedeli 110 
TL idi.

Büyük bir kısmı ailelerinin 
desteği ve sosyal yardımlarla 
yaşamını sürdüren engellilerden 
böylesine yüksek bir sınav giriş 
ücreti çeşitli tepkilere neden oldu 
ve Milli Eğitim Bakanlığı sınav 
başvuruları aşlamasından iki gün 
sonra 110 TL sınav başvuru ücre-
tini kaldırdı. 

Şimdi engelliler:

• Sınava giriş şartları ilk ve     
ortaokul mezunlarına da şans 
verecek şekilde yeniden düzen-
lenmesini ve

• Kamu kurumlarındaki özürlü 
memur ve işçi kontenjanlarının 
kullanılmasını bekliyorlar. 

AKP verdiği sözleri tutsa, 
yasaları uygulasa kamuda işçi 
ve memur olarak İŞKUR’da iş 
sırası bekleyen 98 bin engellinin  
yarısından fazlası (53151 engelli 
kişi) iş sahibi olacak. 53 bin 151 
aile nefes alacak.

Engellilerin İstihdamında 
Sınıfta Kaldık...
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İşe Yaramıyorsam? 
İnsanın en büyük korkularından birisidir: 
İŞE YARAMIYOR OLMAK!
İşe yaramamak.
Yaşlanmanın arkasındaki korku budur.
Emeklinin kısa süren sevincinin ardından gelen 
üzücü boşluk budur.
Bir evde kendisine hiçbir şey sorulmayan 
insanın derdi budur.
Kendini dinletemeyen çocuğun derdi budur.
Çocuğu olmayan kadının üzüntüsü budur.
Baba olamayan erkeğin derdi budur.

Onun için de İŞSİZLİK çok yönlü bir büyük 
sorundur.
İşsizin asıl derdi ‘para kazanamamak’ değildir.
Onun asıl derdi ‘işe yaramamak’tır.
Onun için de büyükanneler torunlarına bakmak 
isterler.
Yaşlılar daha gençlere akıl vermeye çalışırlar.
Kendisi de pek fark etmeden ‘İşe yarayan birisi’ 
olma çabasıdır bunlar.
Bir toplumun bunu fark etmemesi çok büyük bir 
‘cehalet’tir.

Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 13.5 olmuş.
Bu işsizlerin önemli oranı ‘genç işsizler’.
Çalışabilir durumda her dört gencin birisi işsiz.
Gençlerde işsizlik oranı yüzde yirmi beş.
Çok yüksek bir oran bu.
Üstelik bir bölümü de yüksek eğitim görmüş.

İşsiz kalmak ne demek? İşe yaramamak demek.
Kendilik değerini çok azaltan bir durum bu.
İşe yaramıyorsun.
Demek ki değerin yok.
Değerin olmadığı için kendine saygı da 
duyamazsın.
Özdeğerin yok.
Özsaygın yok.
Artık özgüvenin de olamaz.
Toplum içinde hiçbir şey değilsin.
Olay bu denli etkilidir, bu denli örseleyici, bu 

denli yaralayıcıdır.
Bunun çözümü de ‘her iş sahibi iki üç kişi alsa’ 
değildir.
Hiçbir iş sahibi ‘gereksiz’ bir kişi bile almaz.
Önemli olan, insanı gerekli kılmaktır.
İNSANI GEREKSİZ KILAN HİÇBİR SİSTEM 
İNSANDAN YANA DEĞİLDİR.
Oysa, öncelikle sistem, insandan yana olmalıdır.

Hiç kimse ‘gereksiz’ değildir.
Hiç kimse ‘işe yaramaz’ değildir.
Onu ‘işe yaramaz’ kılan uygulanan ekonomik-
politik sistemdir.
Asıl toplumsal sorun budur, buradadır.
Etnik sorunlar, kimin ne olup ne olmadığı?
Kimin dindar olup kimin dindar olmadığı?
Kimin ondan kimin bundan olduğu?
Türünden sorunlar gerçek toplumsal sorunlar 
değildir.
Bunlar, asıl sorunları örtme yollarıdır.
Asıl sorun, ’insanın toplumda ne işe yaradığı’na 
yanıt bulma sorunudur.
İşlev değerine ilişkin sorunlar temel sorunlardır.
Ait olma değeri, bu sorunu gizlemeye yarayan 
bir sığınaktır.
İşe yararlığı konusuna çözüm bulamayan 
insanın kendine ‘ait olmakla’ bulmaya çalıştığı 
tesellidir.

İnsanı işe yarar kılmaya çalışın.
Politikacılar.
Toplum mühendisleri.
Toplumbilimciler.
Davranış bilimciler.
Eğitimbilimciler.
Gazeteciler.
Hepimiz.
Önümüzde duran büyük sorun budur.
Çözemezsek her tehlikeye açık oluruz.
Hiçbirisini de çözemeyiz.
Görelim, bilelim, çalışalım..

ERDAL ATABEK

2000’Lİ YILLARDA

22 Mart 2010 Cumhuriyet

BASINDAN...BASINDAN...
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İŞSİZLİĞE ÇARE BULUNDU; 
BAŞBAKAN ERDOĞAN HER FİRMA BİR İŞÇİ

ÇALIŞTIRMAYA BAŞLARSA İŞSİZLİK ÖNLENİR…

22 Mart 2010 Cumhuriyet

BASINDAN...BASINDAN...

TOBB nin 1.5 milyon üyesinin her birinin bir kişiyi istihdam etmesinin ‘işsizliğin çözümünde önemli bir katkı 
sağlayacağını söyleyen’ başbakana…

TOBB den rakamlarla yanıt:
Ülkemizdeki toplam firma sayısı 1.216.308dir.İşin ilginç tarafı bu firmaların %86.2si 10 kişiden daha az insan 
çalıştırıyor.Bu firmaların bırakın işçi almayı şu anda kendi konumlarını koruyamaz durumdalar,firmaların %90 
ı borçlu,kredilerle yaşam mücadelesi vermektedir.Firmaların nerdeyse tamamı var olan destek kredileriyle 
ayakta kalmaya çalışmaktadırlar.
Bırakın bu firmaların işsizliğin önlenmesinde destek olmayı ,tersine bu firmaların ayakta kalması için ciddi 
desteklere ihtiyaç vardır.
İşsizliğin %14 lere yükseldiği ülkemizde işsizliğin çözümüne yönelik söylemler yine yanlış çıktı,işsizlerin um-
udu ise bir başka söyleme kaldı…

3 Nisan 2010 Milliyet
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Gazi Çiftliğinde dolaşıp hava alırken oldukça yaşlı bir kadına rasladık. Atatürk attan inerek bu 
ihiyar kadının yanına sokuldu.

- Merhaba nine

Kadın Ata’nın yüzüne bakarak hafif bir sesle;

- Merhaba dedi.

- Nereden gelip nereye gidiyorsun? Kadın şöyle bir duralayıp,

- Neden sordun ki, dedi. Buraların sabısı mısın? Yoksa bekçisi mi?

Paşa gülümsedi.

- Ne sahibiyim ne de bekçisiyim nine. Bu topraklar Türk milletinin malıdır. Buranın bekçisi de Türk 
milletinin kendisidir. Şimdi nereden gelip nereye gittiğini söyleyecek misin? Kadın başını salladı.

- Tabii söyleyeceğim, ben Sincan’ın köylerindenim bey, otun güç bittiği, atın geç yetişdiği kavruk 
köylerinden birindeyim. Bizim mıhtar bana bilet aldı trene bindirdi, kodum Angara’ya geldim.

- Muhtar niçin Ankara’ya gönderdi seni?

- Gazi Paşamızı görmem için. Başını pek ağrıttım da....Benim iki oğlum gavur harbinde şehit 
düştü. Memleketi gavurdan kurtaran kişiyi bir kez görmeden ölmeyeyim diye hep dua ettim 
durdum. Rüyalarıma girdi Gazi Paşa. Bende gün demeyip mıhtara anlatınca, o da bana bilet 
alıverip saldı Angaraya, giceleyin geldimdi. Yolu neyi de bilemediğimden işte ağşamdan 
belli böyle kendimi ordan oraya vurup duruyom bey.

- Senin Gazi Paşa’dan başka bir isteğin var mı? Kadını birden yüzü sertleşti.

- Tövbe de bey tövbe de! Daha ne isteyebilirim ki...O bizim vatanımızı gurtardı. 
Bizi düşmanın elinden kurtardı. Şehitlerimizin mezarlarını onlara 
çiğnetmedi daha ne isteyebilirim ondan? Onun sayesinde şimdi 
istediğimiz gibi yaşıyoruz. Şunun bunun gavur dölünün köpeği 
olmaktan onun sayesinde kurtulmadık mı? Buralara bir defa 
yüzünü görmek, ona sağol paşam! Demek için düştüm. Onu 
görmeden ölürsem gözlerim açık gidecek. Sen efendi bir 
adama benziyon, bana bir yardım ediver de Gazi Paşayı 
bulacağım yeri deyiver.

Atatürk’ün gözleri dolu dolu olmuştu, çok duygulandığı 
her halinden belliydi. Bana dönerek,

- Görüyorsun ya Gökçen, işte bu bizim insanımızdır...
Benim köylüm, benim vefalı Türk anamdır bu. Attan 
indim. Yaşlı kadının elini tuttum anacığım dedim, sen gökte 
aradığını yerde buldun, rüyalarını süsleyen, seni buralara 
kadar koşturan Gazi Paşa yani Atatürk işte karşında duruyor.

Köylü kadın bu sözleri duyunca şaşkına döndü. Elindeki değneği 
yere fırlatıp, Atatürk’ün ellerine sarıldı. Görülecek bir manzaraydı 
bu. İkisi de ağlıyordu. İki Türk insanı biri kurtarıcı, biri kurtarılan, 
ana oğul gibi sarmaş dolaş ağlıyorlardı. Yaşlı kadın belki on defa 
öptü atanın ellerini. Ata da onun ellerini öptü. Sonra heybesin-
den küçük bir paket çıkarttı. Daha doğrusu beze sarılmış bir köy 
peyniri. Bunu Atatürk’e uzattı;

- Tek ineğimim sütünden kendi ellerimle yaptım Gazi Paşa, bunu 
sana hediye getirdim. Seversen gene yapıp getiririm. Paşa he-
men orada bezi açıp peyniri yedi. Çok beğendiğini söyledi.

Sonra birlikte köşke kadar gittik. Oradakilere şu emri verdi;

“Bu anamızı alın burada iki gün konuk edin. Sonra köyüne 
götürün. Giderken de kendisine üç inek verin benim 
armağanım olsun.”

Kaynak: Mustafa Bilge Işıltürk
Mustafa Kemal Nasıl “Atatürk” Oldu?
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Bir ülkede demokratik hak 
arayışları ve bu arayışlara olan 
hoş görü aslında o ülkedeki 
genel demokrasi seviyesi ile il-
gili bir konudur ve o ülkedeki 
demokrasinin gelişmişlik sevi-
yesini gösterir.

Ülkemizde yıllardır işçilerin, 
emekçilerin hak arayışları ve 
uğradıkları haksızlıklara karşı or-
taya koymak istedikleri demokra-
tik tepkileri ne yazık ki şiddetle 
bastırılma yoluna gidilmiştir. Tekel 
işçilerinin çok masumane ve çok 
haklı bir talepleri de dünyanın 
gözü önünde, polisin orantısız 
güç kullanması ile başlamış, 
biber gazı sıkılması ve kışın 
ayazında adeta işçileri canlarını 
kurtarmak için soğuk havuza 
atlamaları/atılmaları dünyanın 
gözünü Türkiye’ye çevirmesine 
neden olmuştur. Aslında işçilerin 
talepleri demokratik taleplerdi. 
“Yaşama hakkı”nın ayrılmaz 
parçası olan “çalışma hakkı”nı 
talep ediyorlar ve emekleri-

nin karşılığı da insanca çalışma 
ve  adil ücret istiyorlardı. Ancak 
işçilerin hak kayıplarına karşı 
geliştirdikleri bu demokratik re-
flekse karşı yaşanılanlar hepimizi 
üzmüştü. 

Aralık 2009 ortalarında başlayıp, 
yaklaşık 80 gün süren Tekel 

işçilerinin eyleminin özünde, 
Tekel’in özelleştirilmesinden son-
ra burada çalışan işçilerin 4/C’li 
olarak başka kurumlara gönder-
ilmeyi kabul etmeyip, haklarının 
korunarak gönderilmeyi kabul 
edeceklerini açıklamalarıyla baş-
9ladı. 

4/C öncesi Tekel işçilerinin kısaca 
ekonomik durumu neydi ?

Öncelikle Tekel işçileri kamuda 
4857 sayılı yasa çerçevesinde 
çalışan sendikalı işçilerdir. Bu 
işçilerin ellerine kıdemlerine, 
öğrenim durumlarına, yaptıkları 
işe göre ortalama 1000-1500 
TL civarında ücret geçmekte-
dir. Yani kimi basın organlarında 
yer aldığı gibi yüksek ücretler-
le çalıştıkları bilgileri gerçeği 
yansıtmamaktadır. 

Peki 4/C nedir?

657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’na göre, memurlar ile 
sözleşmeli ve geçici personeller; 
A, B, C fıkralarıyla tanımlanıyor. 

TEKEL İŞÇİLERİ NE İSTİYOR? 
’ li OLMAK YA DA OLMAMAK4-C
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C fıkrası, özelleştirmelerden 
dolayı başka kamu kurum ve 
kuruluşlarına yerleştirilecek 
geçici personelleri kapsıyor. C 
statüsünü tanımlayan ilk koşul 
bir yıldan az süreli veya mevsim-
lik hizmet olması. İşte bu şekilde 
çalışanlara 4-C’li deniyor.

 TEKEL işçileri için bu uygulama 
ne anlama geliyor?

Bu maddeye göre bir işçi en 
çok 10 ay çalışabiliyor. Bu süre 
4 aya kadar inebiliyor. Geçici 
personellere, tahsil dereceleri 
dikkate alınarak belirlenecek 
brüt aylık ücretler ödeniyor. Bu 
ücretler 2010 yılında yapılan 
iyileştirmelerle birlikte;

 İlköğretim mezunları için 772 TL.  
Lise mezunları için 856 TL. Yük-
sek okul mezunları için 938 TL. 
dir. Ayrıca hemen belirtelim ki bu 
işçiler sözleşmeli ve geçici işçi 
kapsamında olduklarından kıdem 
ve ihbar tazminatı, sendikalılık 
gibi haklardan yoksun hale 
dönüşüyorlar.  Ayrıca yıl içinde 
en fazla 11 ay çalıştırılıyorlar. 
Bir başka işte çalışmaları ha-
linde  bu işlerini de kaybediyor-
lar, aldıkları yıllık ücreti 12 aya 
böldüğünüzde aylık ücretleri bazı 
yıllarda asgari ücretin bile altına 
düşebiliyor. İzin hakları yok, ayda 
iki günden fazla istirahat hakları  

yani hastalanmaları bile yasak. 
Sendikaya üye olamıyorlar. Fazla 
çalışma hakları yok. Çalışsalar 
bile fazla çalışma ücreti bun-
lara ödenmiyor. Bu işçiler 4/C 
kapsamında Devlet Personel 
Başkanlığınca istihdam edili-
yorlar ve emeklilik haklarını 
doldurdukları gün çalışma hakları 
sona eriyor.

  Devlet son dönemde kamu 
alanında yoğun biçimde sen-
dikal haklardan yoksun düşük 
ücretli işçi çalıştırmaya ağırlık 
vermiş durumdadır. Diğer taraf-
tan özellikle taşeron işçilik kul-
lanmak suretiyle pek çok kamu 

kuruluşunda işçilik maliyetleri 
düşürülmeye çalışılmaktadır.

 Bunun en somut örneklerini 
İtfaiye gibi kamusal alanın hayati 
bir iş kolunda yaşadık. Beledi-
yeler itfaiye erlerini taşeron işçisi 
statüsüne taşıdı ve bu işçiler tıpkı 
temizlik işçileri gibi her yıl bir 
taşerondan diğer taşerona devre-
diliyor. Bu örnekleri çoklandırmak 
mümkündür.

 Devlet okullarında vekil 
öğretmenler taşeron firmaların 
kadroları üzerinden istihdam 
ediliyor. Devlet hastanelerinde 
pek çok çalışan alt işveren ko-
numunda olan temizlik güvenlik 
şirketlerinin kadrolarında istih-
dam ediliyor. Ancak aslında onlar 
bu hastanelerin idari kadrolarında 
hizmet veriyorlar. Üstelik de bun-
lar yıllık sözleşmelerle istihdam 
edilip sendikalılık, yıllık ücretli 
izin, kıdem, ihbar gibi haklardan 
yoksun çalıştırılıyorlar.

 Tekel işçilerinin haklı ve meşru 
eylemlerine BASS sendikası 
olarak bizde canı gönülden 
destek verdik. 

İşçi sınıfına moral kaynağı olan 
Tekel İşçilerinin onurlu direnişini 
saygıyla selamlıyoruz. 



Genel Merkez Yönetim Kurulu ile şubelerimizin koordinasyonu içinde gerçekleştirilmeye 

başlanılan  2010 yılı eğitim seminerleri programımız başarıyla gerçekleştirilmeye başlandı.

İlki, 10-11 Nisan tarihlerinde, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölge Şube Başkanlığınca Ilgaz’da  

yapılan ve 250 üyemizin katılımı ile gerçekleştirilen seminerde açış konuşmasını, Bölge Şube 

Başkanı Naim Çimen yaptı. Çimen, konuşmasında, eğitim seminerlerinin amacı  ve sendikal hareke-

tin ulusal ve uluslar arası kısa tarihçesini anlattıktan sonra, Sendikamız Genel Başkan Danışmanı 

ve 22. Dönem Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin,”Sendikal hareketin güncel sorunları, Sektörümüzde 

sendikacılık ve ne yapmalıyız” konularındaki sunumunun ardından sendikamız Genel Başkanı sayın 

Turgut Yılmaz’da “Sorunlarımız ve Sandıkların  SGK’ya devri” üzerinde  görüşlerini aktardı. Seminer 

sonrası Genel Başkan Yılmaz, katılımcı üyelerle sohbet edip, sorulan soruları yanıtladı ve seminer 

coşku ile sona erdi. 

Yeni Dönem 
Eğitim Seminerlerimiz

ILGAZ
10-11 NİSAN 2010



Seminerlerimizden ikincisi, Marmara ve Akdeniz Bölge Şube Başkanlığımızca 22-23 Nisan 
tarihlerinde  400 üyemizin katılımıyla Antalya-Kemer’de gerçekleştirildi. 

Bölge Şube Başkanı Şahin Özkaya’nın açış konuşmasıyla başlayan seminerde, Öz-
kaya, seminerin amacı ve sendikal mücadelenin sorunlarını anlattı. Özkaya’nın ardından 
Sendikamız Genel Başkan Danışmanı İzzet Çetin, “sendikal hareketin sorunları, Vakıfbank 
ve Bankacılık sektöründe sendikacılık üzerinde durduktan sonra, ne yapmalıyız?”  

konularındaki sunumunun ardından, Genel Başkanımız Turgut Yılmaz’ yine “
sandıkların SGK’ya devri ve bu konuda doğabilecek muhtelif sorunlar üzerinde durdu. 
Genel Başkan Yılmaz’ın seminere katılan üyelerle soru-cevap şeklindeki sohbetinden 

sonra çalışmalar sona erdi. 

ANTALYA
22-23 NİSAN 2010
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Seminerlerimizin üçüncüsü Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölge Şube 
Başkanlığımızca 8-9 Mayıs tarihleri arasında Trabzon/Maçka’da düzen-
lendi. 

Seminerimize, şube başkan ve yöneticileri ile Genel Başkanımız Turgut 
Yılmaz ve Genel Merkez Yöneticileri ile Genel Başkan Danışmanımız İzzet 
Çetin katıldı. 

Genel Başkanımız Turgut Yılmaz, Sosyal Güvenlik Sisteminin tek çatı 
altında  toplanması sonucu, SGK’ya devredilecek olan sandıklarla ilgili 
bilgi verdi. Genel  Başkan Danışmanı İzzet Çetin’de, seminerde send-
ikal hareket ve Bankacılık ve Sigortacılık işkolunda çalışanları demografik 
durumları ve sendikaya yaklaşımları konularında üyelerimize bilgi sundu. 

MAÇKA
08-09 MAYIS 2010
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2010 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiğimiz eğitim seminerlerimizden sonuncusu 22-23 Mayıs 
2010 tarihlerinde, Ankara ve İç Anadolu Şubemizce İzmit/Kartepe’de gerçekleştirildi. 

Zonguldak’ta grizu patlamasında yaşamını yitiren 30 maden işçisi anısına bir dakikalık saygı 
duruşuyla başlayan seminerin açılış konuşmasını Şube Başkanı Akif Kalender yaptı. 

Açılış konuşmasının ardından Avukat Murat ÖZVERİ sunumunu gerçekleştirdi. Özveri, 
Zonguldak’ta  grizu patlaması sonucu yaşamını yitiren işçilerin, güvencesiz ve denetimsiz çalışma 
koşullarının kurbanı olduklarını anlatarak başladığı konuşmasında, çalışma süreleri, çalışma yaşamı 
ve çalışma koşulları, fazla çalışma ve fazla çalışma süreleri ve ücreti, İş güvencesi gibi, çalışanları 
ilgilendiren konularda bilgiler aktardıktan sonra konuşmasının son bölümünde de Almanya Federal 
Mahkemesinin performans ile ilgili verdiği bir kararı aktararak konuşmasını tamamladı. 

Seminerin son bölümünde de sendikamız Genel Başkanı Turgut Yılmaz,  üyelerimizle soru-
cevap şeklinde, sorulan soruları yanıtladı ve genel bir değerlendirme yaparak seminerin kapanış 
konuşmasını gerçekleştirdi. 

KARTEPE
22-23 MAYIS 2010



kapak
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GENEL BAŞKAN TURGUT YILMAZ’IN “19 
MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR 
BAYRAMI” MESAJI

19 Mayıs 1919, Atatürk’ün ulusal egemenliğe dayanan, tam 
bağımsız yeni bir devlet kurmak ve ulusunu onurlu, şerefli bir ulus 
olarak yaşatmak düşüncesiyle başlattığı ulusal başkaldırının ilk 
adımıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna uzanan sürecin de başlangıcı 
olan 19 Mayıs’ı aynı zamanda doğum günü de kabul eden Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk, “Gençler cesaretimizi kuvvetlen-
diren ve devam ettiren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye 
ve irfan ile insanlık medeniyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyeti-
nin en kıymetli örneği olacaksınız.” sözleriyle gençlere olan güve-
nini belirtmiş ve kurduğu Cumhuriyeti “Ey Türk Gençliği; Birinci 
vazifen Türk İstiklalini ve Türk Cumhuriyetini Korumaktır.“ diyerek 
de kurduğu Cumhuriyeti gençlere emanet etmiştir.

Türk Ulusu’nun bağımsız ve özgür yaşama kararlılığının bir 
göstergesi olan “Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı”nın 
91. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ü, Kurtuluş Savaşı Kahramanlarını, Şehit 
ve Gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor, tüm gençlerimizin 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramlarını Kutluyorum. 
Saygılarımla…

TÜM ANNELERİN 
ANNELER GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUZ

Ülkemizde 1955 yılından beri, her yıl önemi, anlamı ve duygusal yönü
Daha da yüceltilen “Anneler Günü”nü bu Pazar günü kutlayacağız.
Bir kadının hayatında üstlendiği en kutsal görev hiç şüphesiz ki Anneliktir.
Çocukları için ise Dünyada anne sevgisinin yerini dolduracak hiçbir
Sevgi yoktur.
Annelerin gönlündeki sınırsız sevgi, fedakârlık, sabır ve
Güzellik sadece bugün değil, her günün her anında çocuklarının
Yüreğinden taşar.
İşte bu Pazar günü bir demet gül, bir sıcak öpücük, bir küçük
Armağan bu sevgi ve bağlılığı yüceltecek, perçinleyecektir.
Unutulmamalı ki, Seven bir kalp için sığınacak tek yer ana
Kucağıdır, ana dizidir.
Ana sevgisi sevgilerin en yücesidir.
BASS Sendikası olarak bu duygu ve düşüncelerle
Yaşayan ve kalplerde yaşatılan tüm annelerin
“Anneler Günü”nü kutluyoruz.

Saygılarımızla,
BASS

Genel Yönetim Kurulu

BASS
M E S A J L A R

mesajlar
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Hatay’ın İskenderun İlçesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı İlboğa Kışlasında nöbet değişimi 
sırasında yapılan saldırıda altı askerimizin şehit olduğu, yedi askerimizin de yaralandığı haberi BASS’ta 
büyük bir üzüntü yaratmıştır. Bu hain saldırılar ülkemizin birlik ve bütünlüğünü asla bozamayacaktır. Türkiye 
Cumhuriyeti bu hain saldırıların üstesinden gelecek güce her zaman sahiptir.

Güvenlik güçlerimizin ve sivil halkın ölümüne neden olan terörü önlemeye yönelik yapılacak her türlü 
girişimleri, BASS olarak sonuna kadar desteklediğimizi belirtir, terörü, terör örgütlerini ve onları destekleyen-
leri bir kez daha nefretle kınıyor ve lanetliyoruz.

Terör saldırıları nedeniyle aramızdan ayrılan ve acılarını yüreğimizde hissettiğimiz aziz şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, gazilerimize de acil şifalar dileriz.

BASS GENEL YÖNETİM KURULU’nun 
“İSKENDERUN DENİZ İKMAL DESTEK KOMUTANLIĞI’na” 
YAPILAN TERÖR SALDIRI İLE İLGİLİ 
BASINA VE KAMUOYUNA YAPTIĞI AÇIKLAMA;

“İsrail Kurşunu; İnsanlığa ve Dünya Barışına Sıkılmıştır.”

Yaklaşık 30 Ülkeden gelerek yola çıkan ve Gazze’ye yardım 
malzemesi götüren “İnsani Yardım” gemilerine, İsrail Donanması 
tarafından Dünya’nın gözü önünde saldırıda bulunulması, 
saldırıda 9 u Türk olmak üzere 16 kişinin hayatını kaybetmesi 
derin üzüntü ve kaygı yaratmıştır. Bu saldırı Bebeklerin Katili 
olarakta bilinen İsrail’in büyük bir vahşeti olarak tarihe geçmiştir.

İsrail’in; Bu akıl almaz saldırı ile masum sivilleri hedef alması, 
insani değerleri ve barışçı girişimleri hiçe saydığını bir kez daha 
ortaya koymuştur. Saldırıya uğrayan gemilerin bulundukları 
noktanın İsrail sınırının dışında olduğu belirtilmekte olup, böyle 
bir saldırı ile İsrail Devleti Uluslararası hak ve hukuka da saldırıda 
bulunmuştur.

Saldırıya uğrayan geminin özellikle Türk gemisi (MAVİ MAR-
MARA GEMİSİ) olduğu, ve diğer gemilerin israil askerleri 
tarafından ele geçirildiği bilinmektedir. Dünya ülkelerinin barışın 
bozulmaması ve ablukanın kaldırılması için İsrail’e baskı 
yapmaları ve derhal harekete geçmeleri gerekmektedir.

Yaşanabilir bir Dünya için bu tür alçak saldırıların bir daha 
olmaması dileği ile “Rotamız Filistin, Yükümüz İnsani Yardım” 
kampanyası kapsamında Gazze’ye yardım götüren ve içlerinde, 
yaşlı, kadın ve çocuklarında bulunduğu gemilerde bulunan 
ve saldırı sonucunda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, 
ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Basına, Kamuoyuna ve teşkilatımıza saygılarımızla duyurulur.

İSRAİL’İN 
SALDIRI GİRİŞİMİ İLE İLGİLİ 
BASS GENEL YÖNETİM KURULU’ NUN 
BASIN AÇIKLAMASI

Vakıflar Bankası 
Samanpazarı Şubesi 

Müdür Yardımcısı 
Halil İbrahim GÜZEL 

28 Mayıs 2010 
tarihinde 

vefat etmiştir. Kendisine 
Allah’tan rahmet,
ailesine ve tüm 

çalışanlarımıza baş 
sağlığı diliyoruz.



kapak

Vakıflar Bankası’nın 56. 
kuruluş yıldönümü yapılan 

törenle kutlandı. Törene; Vakıflar 
Bankası Genel Müdürlüğü’ne 
yeni atanan Sayın Süleyman  
KALKAN, Sendikamız Genel 
Başkanı Sayın Turgut YILMAZ’la 
birlikte, banka yönetim kurulu 
üyeleri, 15 ve 20. hizmet yıllarını 
dolduran banka personeli ve 
konuklar katıldı.

Törende her yıl olduğu gibi 
Vakıflar Bankası’nca,  bu yıl 

da 15. hizmet yılını dolduran 
banka çalışanlarına birer “altın”, 
20. hizmet yılını dolduranlara 
da, toplu iş sözleşmesinde 
belirlendiği gibi birer “altın kol 
saati” armağan edildi.

kapak
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VAKIFLAR BANKASI’NIN  
56. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
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Çukurova ve Güneydoğu 
Anadolu Şubemiz’ce bu yıl 
ilk kez düzenlenen, bundan 
sonra da her yıl düzenle-
nerek gelenekselleştirilmesi 
düşünülen futbol turnuvası 18 
Nisan 2010 tarihinde başladı. 

Turnuvaya Adana Şubesi, 
Adana Hukuk İşleri Müdürlüğü, 
Çukurova İstihbarat 
Müdürlüğü, Çukurova Takip 
İşleri Müdürlüğü, Barajyolu 
Şubesi, Barkal Şubesi, Turgut 
Özal Bulvarı Şubesi, Tarsus 
Şubesi takımları katıldı. Turnu-
vaya gösterilen yoğun ilgi bizi 
gerçekten mutlu etti. Maçların 
oynandığı halı sahada üyeleri-
mizi eş ve çocuklarıyla birlikte 
bir şölen havasında eğlenirken 

dayanışma ve kaynaşma içinde 
görmek ne kadar doğru bir şeyin 
hedeflendiğinin kanıtıydı. Final 
maçlarının Ulu Önder Atatürk’ün 
Türk gençliğine hediyesi olan 19 
Mayıs tarihinde yapılması biz-
lere ayrı bir heyecan ve mutlu-
luk vermiştir. Bu anlamlı günde 
gerçekleşen final maçımızda 
Genel Başkanımız Sayın Turgut 
YILMAZ, Genel Mali Sekreteri-
miz Sayın Mustafa EREN, eski 
Genel Müdür Yardımcımız 
Sayın Hüseyin DURMAZ, şube 
ve seksiyon müdürlerimiz ve 
üyelerimizin yoğun katılımı bizi 
ayrıca onurlandırmıştır. 

Çok çekişmeli geçen final  
maçlarında Çukurova İstiharat 
Müdürlüğü takımı şampiyon 

olurken, Barajyolu Şubesi ikinci, 
Çukurova Takip İşleri Müdürlüğü 
takımı üçüncü olmuştur. En cen-
tilmen takımın Tarsus Şubesi 
olduğu turnuvada gol kralı 
Barajyolu Şube personeli Ah-
met PAN olmuştur. Ödül töre-
ninde konuşma yapan Genel 
Başkanımız Sayın Turgut YIL-
MAZ, Çukurova ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nde ilk kez 
gerçekleştirilen turnuva nedeni 
ile sendikamız bölge şubemizi 
kutlamış, bu tür etkinliklerin 
personel arasındaki dayanışma 
ve kaynaşmayı arttırdığını  an-
latarak genel merkez olarak 
bu ve benzeri etkinliklere her 
türlü desteği vereceklerini 
belirtmişlerdir. Daha sonra bir 
konuşma yapan Çukurova ve 
Güneydoğu Anadolu Şubesi 
Başkanımız Sayın Ömer Faruk 
DELİKANLI da katılımlardan 

ÇUKUROVA VE GÜNEYDOĞU ANADOLU 
ŞUBEMİZ FUTBOL TURNUVASI ÖDÜL TÖRENİ
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dolayı tüm misafirlere ve üye-
lere teşekkür ederek genel 
merkezin de desteğiyle bun-
dan sonra da bu tür etkinlikleri  
çeşitlendirerek artıracaklarını 
belirtmiş ve “Bölgemiz her za-

man her şeyin en iyisine layıktır, 
buna inancımızın sonucu olarak 
göreve başladığımız ilk gün-
den itibaren şube binamızdan 
başlayarak seminerlerimiz-de, 
kadınlar gününde ve diğer etkin-

liklerde üyelerimize yakışan ka-
litede işler yapmaya çalıştık ve 
bunu sizlerinde desteğiyle so-
nuna kadar devam ettireceğiz.” 
demiştir.


