NİCE BAYRAMLARA

Sendika olarak bizim de
tek dileğimiz, içte ve dışta
istikrarın, güvenin, huzurun
sağlanması için uyumlu
bir hükümetin bir an önce
kurulmasıdır.

Baş Yazı

Değerli Üyelerimiz,
Çağımızda ülkeler ekonomik
güçleri ile ölçülmekte, ekonomik
anlamda güçlü olan uluslararası
alanda da söz sahibi olmaktadır.
Ekonomik gücün oluşmasında
ise finansal sektör dolayısıyla
da bankalar en önemli rolü
üstlenmektedir. Halkın evi gibi
görüp güvendiği, dara düştüğünde
sığınacak bir liman olarak
düşündüğü bankalar ülkelerin
de emniyet sibobudur. Bankalar
dar boğaza girince ekonomi de
krizler yaşanmakta, diğer yandan
ekonomik krizler de önce bankaları
vurmaktadır.
Bu
gerçekliği;
yaşanan
acı
örnekleriyle
komşumuz
Yunanistan’
da
görmekteyiz.

TURGUT YILMAZ

BASS
Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası
Genel Başkanı

Ülkemizde ise 2002’den bu
yana iktidarda olan hükümetler,
ülkeyi ekonomik krizlerden uzak
tutmayı başarabilmiştir. Dünya
ölçeğinde bir çok finansal kurum,
banka , kuruluş ekonomik iflasın
eşiğine gelmiş, birçok çalışan
işinden olmuştur, ancak ülkemiz
de bu sıkıntılar yaşanmamıştır.

Değerli Üyelerimiz,
Bu dönemde Vakıf Emeklilik A.Ş.
Genel Müdürlüğü ve Sendikamız arasında
bağıtlanan 13. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ve
T. Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü
ve Sendikamız arasında bağıtlanan 22.
Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile söz konusu
işyerlerinde çalışan üyelerimizin sendikal,
özlük, mali hakları güvence altına alınmıştır.

Değerli Üyelerimiz,
Türkiye 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde
bambaşka bir tabloyla karşılaşmış, seçim
sonuçlarıyla siyasi otoritelere büyük
sorumluluklar yüklenmiştir. Halkımız hiçbir
partiye tek başına iktidarı teslim etmemiş,
ülkeyi yönetmeye talip olanlara aranızda
uzlaşın mesajı vermiştir. Birlik ve beraberlik
ruhu içerisinde ülkeyi birlikte yönetmeye
çağırmıştır. Türkiye siyasi iradeleri egolarını
bir yana bırakıp bir araya gelmeli, ülkeyi
birlikte yönetmeyi öğrenmeli ve halkın
isteklerine kulak vermelidirler. Halkın
isteklerine kulak tıkayıp, taleplere cevap
vermeyenlerin bir daha halkın karşısına
çıkmaya yüzleri olmayacaktır.
Sadece ülke yönetmek değil, bölgemizde
ekonomik iflasın eşiğine gelen, iç savaşlarla
adeta yok olan komşularımızla ilişkilerin
nasıl sürdürüleceği de büyük önem
kazanmıştır. İktidar olan, muhalefette kalan
kim olursa olsun, siyasete ve siyasetçiye
düşen görev, dünü unutarak ülkemizin
gelişmesini ve halkımızın huzurlu ve
mutlu olmasını sağlayacak şekilde ülkeyi
yönetmek, ülkemizi bölgedeki badirelerden
uzak tutmak olmalıdır.
Sendika olarak bizim de tek dileğimiz,
içte ve dışta istikrarın, güvenin, huzurun
sağlanması için uyumlu bir hükümetin bir an

önce kurulmasıdır. Bizim de tüm halkımız
gibi seçilenlerden beklentimiz budur.

Değerli Üyelerimiz,
Çalışma
hayatını
ilgilendiren
İş
Sağlığı ve Güvenliği Yasası, İş Kanunu,
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu,
Sosyal Güvenlik Kanunu ile ilgili bir dizi
düzenlemeler yapılmaktadır.
Bu düzenlemelerden üyelerimizin, tüm
emekçilerin yararına olanların takipçisi
olmaya devam edeceğiz. Yapılanların kağıt
üzerinde kalmaması hayata geçirilmesi
için sesimizi her zaman duyuracağız. Yine
sizlerden aldığımız güçle, çalışanların
aleyhine alınacak her kararın karşısında
olacağız.

Değerli Üyelerimiz,
Sendikamız ile Vakıf Emeklilik A.Ş.
ve T.Vakıflar Bankası T.A.O. arasında
bağıtlanan Toplu İş Sözleşmelerinin size
ve ailenize hayırlı olmasını diliyor, ayrıca
Sendikamız adına
Ramazan Bayramınızı kutluyor, size,
ailenize ve milletimize huzurlu, mutlu ve
sağlıklı günler getirmesini temenni ediyorum.
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Eğitim Seminerleri

MARMARA ve AKDENİZ BÖLGE ŞUBESİ EĞİTİM SEMİNERİ
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varsa üyelerimizin sorunlarının giderilmesi
amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü iletti.
Marmara ve
Akdeniz Bölge
Şubesi’ne bağlı iş yerlerinde
bulunan işyeri
temsilcileri ile
toplantılar düzenlenerek fazla
mesai ile ilgili
bilgilendirme ve değerlendirmeler yapıldığını belirten
ÖZKAYA, konu hakkında yanlış algılanan noktaları
netleştirdiklerini söyledi.

BASS Sendikası Marmara ve Akdeniz Bölge Şubesi tarafından Genel Başkanımız Sayın Turgut YILMAZ, Genel Merkez Yöneticileri, Şube Başkanları ve
Sendikamız üyelerinin katılımıyla düzenlenen Eğitim
semineri 6-7 Eylül 2014 tarihinde Afyon Güral Otel’de
gerçekleşti.
Çeşitli nedenlerle 2 defa ertelenmek durumunda
kalınan Eğitim Semineri’nin açılış konuşmasını yapan
BASS Sendikası Marmara ve Akdeniz Bölge Şube
Başkanımız Sayın Şahin ÖZKAYA; Marmara ve Akdeniz Bölge’de yeni açılan Şubelere vurgu yaparak
Sendika Üyeliği konusunda Şube Yönetim Kurulu ve
İşyeri Temsilcileri’nin de özverili çalışmalarının etkisiyle son derece başarılı çalışmalar yürütüldüğünü ve
e-Devlet Şifresi ile üyelik işlemlerinin sorunsuz ve başarılı olarak tamamlandığını belirterek özveride bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür etti.
Konuşmasında, yapılan çalışmalarla ilgili özet
bilgiler veren ÖZKAYA, Kentsel Dönüşüm Planı içerisinde kalan eski sendika lokalimizden Sendikamıza
ve üyelerimize daha iyi bir şekilde hizmet verilebilecek
yeni sendika lokalimize taşınıldığını belirtti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün üyelerin
katılımı ile coşkuyla kutlandığına değinen ÖZKAYA,
Sendikamızın Bankacılık ve Sigortacılık sektörlerinde
emeğin karşılığının alınması için mücadeleden hiçbir
zaman kaçınmayacağını belitti.

Eğitim Seminerleri

06-07.09.2014 AFYON

Üyelerin birlik, beraberlik, dayanışma, moral ve
motivasyonu arttırmak amacıyla tüm bölgelerde iftar
yemekleri düzenlendiğini, yine bölgelerimizde futbol
turnuvalarında takımlarımıza verilen desteğe vurgu
yaptı.
Maddi ve manevi olarak hiçbir zaman Şubemizden desteklerini esirgemeyen Genel Başkanımız Sayın
Turgut YILMAZ, Genel Merkez Yöneticilerimiz ve değerli üyelerimize teşekkür eden ve gösterilen destek ve
güvene layık olmak adına her zaman bir öncekinden
daha iyi işler yapmaya çalışacaklarını belirten ÖZKAYA, tüm üyelerin iş yerleri ile alakalı her türlü sorun
için 24 saat kendisine ulaşabileceklerini ve Sendikacılar olarak üyelerimizin her daim yanlarında olduklarını
vurguladı.

Marmara ve Akdeniz Bölge Şubesi olarak, örgütlenme ve üyelerin sorunları ile ilgilenmek için iş yeri
ziyaretlerine büyük önem verdiklerini vurgulayan
ÖZKAYA; gerek şahsen, gerek Şube Yönetim Kurulu
Üyeleri tarafından gerçekleştirilen bu ziyaretlerde Sendikamız faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılarak
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EGE BÖLGE ŞUBESİ EĞİTİM SEMİNERİ

Eğitim Seminerleri

Şube
Başkanı
Erol
SARDOĞAN
eğitim
seminerini saat 19.00’da saygı
duruşu ve İstiklal Marşının
okunmasından sonra başlatarak
sendikal
örgütlenmenin
gerekliliğini bunun içinde
değişen Sendikalar Kanununa
göre
E-Devlet
üzerinde
üyeliklerin yapılmasına yönelik
tüm teknik bilgileri sunmuştur.
Özellikle yeni başlayan
arkadaşlarımızın biran önce
üye olmalarını ayrıca bugüne
kadar üyeliklerini yaptırmayan
arkadaşlarımız var ise onlarında
biran önce üye olmalarını bu
konuya gereken önemin ve
hassasiyetin
gösterilmesini
özellikle işyeri temsilcilerinin
bunun
takipçisi
olması
gerektiğini vurgulamış daha

Ali YELTEKİN
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Bass Sendikası Genel Sekreteri
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sonrada sözü Genel Başkan Turgut YILMAZ’a
bırakmıştır.
Genel Başkanımız konuşmasına Türk-İş
Genel Başkanı Sayın Ergün ATALAY’ın başarı
dileklerinden oluşan telgrafını okuyarak başladı.
Ayrıca Eğitim Seminerimizi onurlandıran Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bass Sendikası Genel
Sekreteri Ali YELTEKİN, Genel Mali Sekreteri
Mustafa DOĞRU ve Yönetim Kurulu Üyelerine
katılımlarından dolayı teşekkür etmiştir.

Eğitim Seminerleri

01–02.11.2014 BODRUM

Genel Başkanımız Sendikamızın tarihçesi
ve bugünlere nasıl gelindiğini yapılan sendikal
mücadele ile birçok haklarının bir bir nasıl
alındığını, sendikaya sahip çıkılmasının önemini
anlatmış daha sonra güncel konulara ve Çalışma
Bakanlığının fazla çalışma ile yapmış olduğu mesailer hakkında bilgi sunarak konuşmasını tamamlamıştır.

Konuşmanın bitimi ile birlikte yemeğe geçilmiş tüm üyelerimizin coşkusu ile
eğlence, oyun ve halaylar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etmiştir.
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Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası

Genel Kurul

Şube Mali Sekreteri Mustafa BAYKALDI’nın hazirun cetveline göre çoğunluğun olduğunu
belirterek açtığı kongremizin Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Turgut YILMAZ yaptı. Yılmaz,
yaptığı kısa teşekkür konuşmasında sendikaların ve ülkemizin içinde bulunduğu duruma değindi.
Ardından sektörümüzde sendikal örgütlenmenin neredeyse imkansız hale geldiğini, özel bankaların
hemen hemen hiçbirinde sendika olmadığını belirten Genel Başkan daha sonra da Vakıfbank Toplu
İş Sözleşmesi hakkında bilgi verdi. Şube Başkanı Erol Sardoğan da yaptığı konuşmada, genel
kurul delegelerini ve misafirleri selamladıktan sonra, 09 Nisan 2011 tarihinden bugüne kadar
gerçekleştirdikleri sosyal etkinlikler ve sendikal etkinlikler hakkında bir slayt gösteri sundu.
Ardından önümüzdeki dönemde yapacaklarını anlatarak, sendikaların dayanışma ve sınıf örgütleri
olduğunun altını çizdiği konuşmasının son bölümünde de , sendikaların işçi sınıfının ve ülkenin
sorunlarına duyarlı oldukları sürece başarılı olabileceklerini belirtti ve kongreyi selamlayarak
konuşmasını tamamladı.

14 Mart 2015 tarihinde İzmir’de yapılan Bass Ege Bölge Şubesinin
10.Olağan Genel Kurulu’nda seçilen zorunlu organ üyeleri şunlardır.

YÖNETİM KURULU
Erol SARDOĞAN
Şube Başkanı
Bankacı
Mustafa BAYKALDI
Şube Sekreteri
Bankacı
Hakkı DİMLİ
Şube Mali Sekreteri Bankacı
Ali Bahadır ÖZYAZICI Üye
Bankacı
Hüsamettin ÇANDIR Üye
Bankacı
					
Ebru SEKİ
Üye
Bankacı
					
Zeynep TIRNOVA
Üye
Bankacı
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DENETLEME KURULU
Asude ÖZ
Başkan
İlkay DULGUN
Raportör
Gökhan ÜNLER
Üye

Bankacı
Bankacı
Bankacı

DİSİPLİN KURULU
Ahmet KALKAN
Kürşat GERELİ
İbrahim Şamil YILMAZ
Turgut KARALTI
Gökhan SÜTÇÜ

Bankacı
Bankacı
Bankacı
Bankacı
Bankacı

Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye

6404 Sk. No:29/14 Bostanlı/İZMİR
267/4 Sk. No:8/13 Bornova/İZMİR
Onat Cd. No:1/1 Şirinyer/İZMİR
4041 Sk. No:2/4 Yeşilova/İZMİR
K.Hasanlı Mh. Nilsu Sitesi No:2/4
Merkezefendi/DENİZLİ
İnönü Cd. R.Paşa Apt. No:477 K:1/3
Hatay/İZMİR
108/35 Sk. No:26/3 Bayraklı/İZMİR

Manavkuyu Mh. 251/4 Sk. No:2/8 Bornova/İZMİR
Ulus Cd. Siteler Mh. No:5/1 DENİZLİ
K.Dirik Mh. 370 Sk. No:10 Aliağa/İZMİR

H.Karağaç Mh. 45 Sk. No:4 AFYON
1055 Sk. No:44 K:2/5 Pamukkale/DENİZLİ
Kemer Mh. 1783 Sk. No:11 Ayko Evleri Efeler/AYDIN
Hayıtlı Mh. Manolya Cd. No:86/4 Milas/MUĞLA
Peker Mh. 1709 Sk. No:24/5 Manisa

Genel Kurul

Ege Bölge Şubesi 10. Olağan Genel Kurulu
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Genel Kurul

Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası Ege Bölge Şubesi 10. Olağan Genel Kurulu
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Genel Kurul

Marmara Şubesi 9. Olağan Genel Kurulu

Şube Sekreteri Nefiye ARSLAN Hazirun cetveline göre çoğunluğun olduğunu belirterek genel
kurulu açtı. Kongreyi yönetmek üzere Divan için bir önerge olduğunu söyleyerek önergeyi okudu.
Başka bir önerge olmayınca; mevcut önergeyi genel kurulun oylarına sundu. Önerge oy birliği ile
kabul edildi.
Divan başkanlığına Turgut YILMAZ, yardımcılıklarına Ege Bölge Şube Başkanı Sayın Erol
SARDOĞAN ve Marmara ve Akdeniz Bölge Şube Başkanı Sayın Şahin ÖZKAYA , Katip Üyeliklere
Sayın Öznur GENÇ ve Sayın Sinem KAHRİMAN seçildi. Divan Başkanı Turgut YILMAZ kısa bir
konuşma yaparak delegelere ve Genel kurula katılarak onurlandıran Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Bass Genel Sekreteri Ali YELTEKİN’e teşekkür etti. Çalışma yaşamına ilişkin sorunlardan bahsetti.
Divan Başkanı gündemin tamamını oylamaya sundu ve kabul edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
okunmasının ardından gündemin 4. Maddesine geçildi. Açılış konuşmasını yapmak üzere Şube
Başkanı Zafer GÖKÇEGÖZ’e söz verildi. Şube Başkanı Zafer GÖKÇEGÖZ dört yıl boyunca yaptığı
faaliyetleri anlattı, birlik ve beraberlikten bahsetti. Divan Başkanı gündemin 5. Maddesine geçmeden
önce adaylık başvuruları için yarım saatlik süre verdi. Gündemin 5. Maddesi olan çalışma ve denetim
raporunun okunması ve görüşülmesinin ardından divana verilen önergede raporların önceden
delegelere gönderildiğinden dolayı tekrar okunmamasına ilişkin Divana verilen önerge okundu ve oy
birliği ile kabul edildi. Divan Başkanının yarım saatlik adaylık başvurusu için verdiği sürenin sona
ermesinden sonra 6. maddeyle birlikte zorunlu organ üyeliklerinin seçimine geçildi.
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Genel Kurul

Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası

21 Mart 2015 tarihinde İstanbul’da yapılan Bass Marmara Şubesinin 9.Olağan Genel Kurulu’nda seçilen zorunlu
organ üyeleri şunlardır.
YÖNETİM KURULU

Zafer GÖKÇEGÖZ Şube Başkanı

Bankacı

Yeşilbağlar Mh. Başkent Cd. Eğitim Sk. No:42 D:13 Pendik/

Nefiye ARSLAN

Şube Sekreteri

Bankacı

Fulya Mh. Tasun Sk. İlter Apt. No:12 D:4 Şişli/İSTANBUL

Rabun SARI

Üye

Bankacı

Atalar Cd. Yasemin Sk. No:6 D:4 Kartal/İSTANBUL

İSTANBUL

Hakan ÇELİK

Şube Mali Sekreteri Bankacı

Müşerref ERDEMİR Üye

Bankacı

			
Ahmet AKGÜL

Üye

Bankacı

Bahadır TAŞTEKİN Üye

Bankacı

			

DENETLEME KURULU
Feyzullah KÖLE

Başkan

Ali Haydar ERDOĞAN

Bankacı
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Üye

Cihannuma Mh. Hüsnü Sayman Sk. No:10 Şentürk Apt. D:9
Beşiktaş/İSTANBUL

Yenidoğan Mh. Dilek Çıkmazı Sk. No:10 D:7
Bayrampaşa / İSTANBUL

Atatürk Mh. Bahçıvanlar Sk. No:4 D:2 Ümraniye/İSTANBUL

Kavakpınar Mh. Abdi İpekçi Cd. No:171 D:3 Pendik/İSTANBUL

Raportör Bankacı Uğur Mumcu Mh. Fatih Sultan Mehmet Cd. No:17

			
Cüneyt GÜR

Yayla Mh. Vatan Cd. Tolgahan Sit. E2-Blok D:8 Tuzla/İSTANBUL

Bankacı

Yakacık/İSTANBUL

Ihlamurkuyu Mh. Vatan Cd. Kaya Sk. Ümraniye/İSTANBUL

Marmara Şubesi 9. Olağan Genel Kurulu
Arnavutköy Kiptaş Konutları A4 B1 D:27 İSTANBUL
Vakıfbank Sitesi BC5 D:19 Yenidoğan Halkalı/İSTANBUL
Yahya Kemal Mh. Talatpaşa Cd. Yavuz Sk. No:28 D:9 Kağıthane/İSTANBUL
Necip Fazıl Mh. 19 Mayıs Cd. Sadıç Sk. No:5/7 Alya Elit Sit. A-Bl. D:3 		
Ümraniye/İSTANBUL
Balat Mh. Çiçekli Bostan Sk. No:15 D:5 Fatih/İSTANBUL

Genel Kurul

DİSİPLİN KURULU
Derviş ÖZBİLGEN Başkan Bankacı
Adnan DÖNMEZ
Üye
Bankacı
Metin COŞKUN
Üye
Bankacı
Hakan ÖZDEMİR Üye
Bankacı
			
Cihan AYDIN
Üye
Bankacı
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Genel Kurul

Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası
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Marmara Şubesi 9. Olağan Genel Kurulu

BASS Sendikası olarak hedeflerimizin hepimizin özlediği Özgürlüğün, Cumhuriyetin, Demokrasinin, Barışın, İnsan Haklarının, Adaletin
olduğu, toplumun tüm unsurlarının inançlarına,
siyasi tercihlerine ülke bütünlüğü içerisinde saygı
gösterildiği, kadını ve erkeği eşit, akılcı ve verimli büyüyen, Emek ağırlıklı bir Türkiye olduğunu
söyledi.

BASS Marmara ve Akdeniz Bölge Şube Başkanı Sayın Şahin ÖZKAYA, Genel Kurul’daki
konuşmasında Sendikacılığın vazgeçilmez 4 mücadele alanı olan Demokrasi, Eşitlik, Özgürlük ve
Barış’a vurgu yaptığı konuşmasında küresel üretim ve küresel pazarlamada aslan payını, bilgi, teknoloji ve finans kaynaklarını ellerinde bulunduran
şirketlerin ve ülkelerin aldığını, emeğin güç kaybedip büyümede aslan payını sermayenin aldığı bir
ortamda demokrasiden ve sağlıklı bir ekonomik
düzenden bahsedilemeyeceğini belirtti. ÖZKAYA,
“Çalışan” kelimesinin sadece bir işveren emrinde
çalışan bireyi ifade etmediğini, çalışanın “emekçi”
sınıfının bilincinde olması gerektiği ve var olan
her şeyde kendi varlığını ve emeğini görmesi
gerektiğini söyledi. “Çalışan” kelimesinin örgütlü
bir toplumla doldurulabileceğini ve bu bağlamda
çalışanların sendikalı olması gerektiğine vurgu
yaptı. Çalışanların, örgütlü mücadele etmeden
“Çalışan ve Emekçiyiz” demelerinin mücadeleyi
kısır bir lafta bırakıp içini doldurmayacağını ve
bu bağlamda Sendikaların emeğin karşılığı için
mücadele alanında ne kadar önemli ve stratejik
bir noktada bulunduğunu belirtti.
Emekçileri; hak alabilmek için güçlü, güçlü
olabilmek için örgütlü, örgütlü olabilmek için de
sendikalı olmaya davet eden ÖZKAYA, Sayın Genel Başkanımız Turgut YILMAZ’ın önderliğinde

BASS Sendikası’nın yarım asra yaklaşan birikimiyle güçlü ve büyük bir sendika olduğunu,
bu büyüklük ve gücü çok değerli örgüt ve değerli
üyelerin dayanışmasından aldığını belirterek ÖZKAYA, Genel Kurul’a katılarak kendilerine destek veren başta Sayın Genel Başkan Turgut YILMAZ ve Genel Merkez Yöneticileri olmak üzere
tüm üyelere ve katılımcılara teşekkür ederek 6.
Olağan Genel Kurul’un Ülkemize, Türk Sendikacılık hareketine üyelere ve Sendikamıza hayırlı
olmasını dileyerek sözlerine son verdi.
Şahin ÖZKAYA ve Yönetimindeki arkadaşlara
yeni dönemde başarılar diler, tebrik ederiz.
BASS Sendikası Marmara ve Akdeniz Bölge Şubesi’nin 6. Olağan Genel Kurul’u 2 Mayıs 2015
tarihinde Bursa’da gerçekleşti.
Genel Kurul’a Sayın Genel Başkanımız Turgut YILMAZ, Genel Merkez Yöneticileri, Türk-İş
8. Bölge Başkanı Sabri ÖZDEMİR Türk-İş’e bağlı çeşitli Sendika Başkanları, Sendikamız Şube
Başkanları ve birçok ilden gelen Şube Delegeleri
katıldı.
Sayın Genel Başkanımız Turgut YILMAZ’ın
Divan Başkanlığı’na seçildiği Genel Kurul’daki
Seçime tek aday olarak giren Sayın Şahin ÖZKAYA, seçime katılan şube delegelerinin tamamının
oyunu alarak 4 yıllık süreçte yeniden Başkan seçildi.
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Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası
Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası Marmara ve Akdeniz Bölge Şubesinin 6.Olağan Genel Kurulu Şube
Yönetim Kurulu üyesi Pınar SARISALTIK’ın hazirun cetveline göre çoğunluğun olduğunu belirtmesiyle
başladı. Divan için önergesini okuyan Pınar SARISALTIK, başka önergenin olmaması nedeniyle
mevcut önergeyi oylamaya sundu ve oybirliğiyle kabul edildi. Divan Başkanlığına Turgut YILMAZ,
yardımcılıklarına Engin GÜNDAŞ ve Ömer Faruk DELİKANLI katipliklere Nuray ACUR ve Pınar
YILDIRIM seçildi. Divan Başkanı Turgut YILMAZ delegelere teşekkür konuşması yaparken,gündemi
okudu ve delegelerin oyuna sundu. Delegelerin oylamasıyla kabul edilen gündem saygı duruşu ve istiklal
marşıyla devam etti.
Açılış konuşmasını yapmak için Şube Başkanı Şahin ÖZKAYA’ya söz verildi. Sendikal işlevlerden
bahseden Şube Başkanı Şahin ÖZKAYA , sendikaların çalışma hayatına olan etkilerinden bahsederek
sözlerini tamamladı.
Divan Başkanı’nın adaylık başvuruları için verdiği zaman zarfında TÜRK-İŞ 8.Bölge Başkanı Sabri
ÖZDEMİR’i konuşmasını yapmak üzere davet etti. ÖZDEMİR 1 Mayıs işçi bayramının öneminden ve
kıdem tazminatlarından bahsederek sözlerini tamamladı. Daha sonra gündemin altıncı maddesi gereği
seçimlere geçildi.
02.05.2015 tarihi’nde Bursa’da yapılan BASS Marmara ve Akdeniz Bölge Şubesinin 6. Olağan
Genel Kurulu’nda seçilen zorunlu organ üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
YÖNETİM KURULU
Şahin ÖZKAYA
Şube Başkanı
Bankacı
Selim ÖCAL
Şube Sekreteri
Bankacı
				
Volkan AKÇAKAYA Şube Mali Sekreteri Bankacı
Pınar SARISALTIK
Üye
Bankacı
Ebru ŞİRİN
Üye
Bankacı
Mevlüt SARI
Üye
Bankacı
Hüseyin TOKTÜRK
Üye
Bankacı
				

Altınşehir Mh. 235. Sk. No:16 Nilüfer BURSA
Işıkkent Mh.5632Sk.Oğuzcan Yapı Kop.No:9
ISPARTA
Küçük Balıklı Mh. Korkmaz Sk.No:14/4 Bursa
Şirinyalı Sefa Sit.A2Blk.D.8Muratpaşa ANTALYA
Beşevler Bilgi Sk.Kültür Mh.Karnur Apt.No:24/4 BURSA
Muratpaşa Mh.563 Sk. No:37.k.4D.15 ANTALYA
Kükürtlü Mh.Karagöz Cd.No:20 Osmangazi 		
BURSA

DENETLEME KURULU
Tülin SAYDAM
Başkan
Sigortacı Ertuğrulkent Begümkent B Blk.K.7D.28 BURSA
Ahmet YAŞAR ÇAKIR Raportör
Bankacı Meltem Mh. Meltem Blv. Anıl Sit.C Blk.D.8 K.4
				
ANTALYA
Nilay ALNIAÇIK
Üye
Bankacı Ertuğrul Mh.503 Sk.Arkat 3 Sit.A Blk.D.10 BURSA
DİSİPLİN KURULU
Hakan BEYAZIT
Başkan
Bankacı
				
Alper ÜSTÜN
Üye
Bankacı
				
Sevgi ŞEKER
Üye
Bankacı
Hakan Volkan OFLAZ Üye
Bankacı
				
Elif SEYHAN
Üye
Bankacı
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Kabakoz Mh.820 Sk. Nur Apt.K.3 D.6 Karasu
SAKARYA
Siteler Mh. Mavitek Sit. DBlk.No:11 D.22 Konyaaltı
ANTALYA
Darsmdat Cd. Özlem Apt. No:1 Yıldırım BURSA
Altınkum Mh.AtatürkBul.Özyeşilyurt SitCBlkD6
ANTALYA
Uncalı Mh.1246 Sk.Suncıty Sit.ABlok K.4D.7
ANTALYA

Genel Kurul

Marmara ve Akdeniz Bölge Şubesi 6.Olağan Genel Kurulu

Genel Kurul sonrasında, Bursa’nın tanınmış sanatçılarından Mehmet ÇEVİK’in sahne aldığı
Gala Gecesi’nde delegeler ve katılımcılar stres attılar.
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Ankara ve İç Anadolu Şubesi 7.Olağan Genel Kurulu

Genel Kurul

Şube Mali Sekreteri Meryem ABACI
hazirun
cetvelinde
çoğunluğun
olduğunu belirtmesiyle genel kurul
başladı. Ankara ve İç Anadolu
Şubesinin 7.Olağan Genel Kurulu’na
kongreyi yönetmek üzere Divan
için önergesini verdi. Başka bir
önerge olmayınca; mevcut önerge
oy birliğiyle kabul edilirken Divan
Başkanlığına
Turgut
YILMAZ
yardımcılıklarına Zafer GÖKÇEGÖZ
ve Şahin ÖZKAYA, katip üyeler Gülpınar DURAK ve Neval
ERGENE seçildi. Divan Başkanı Turgut YILMAZ delegelere
teşekkür ederken, çalışma yaşamındaki zorluklardan bahseden
konuşmanın ardından gündemin tamamını oylamaya sundu ve
kabul edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla devam eden Genel
Kurul gündemin 4. maddesi gereğince çalışma raporu üzerinde
konuşmak üzere Akif KALENDER, Ahmet POLAT ve Murat
Bora DELİBAŞ söz istediler. Ahmet POLAT konuşmasında sosyal
faaliyetlerin az olduğundan bahsederken, Murat Bora DELİBAŞ
sendikal çalışmaların yetersizliğinden bahsetti. Daha sonra söz
alan Akif KALENDER gerekli cevapları verdikten sonra gelecek
dönemlerle ilgili yapacaklarından bahsetti. Divan Başkanının
yarım saatlik adaylık başvurusu için verdiği sürenin sona ermesinden sonra seçime geçildi.

11 Nisan 2015 tarihinde Ankara’da yapılan Bass Ankara ve İç Anadolu Şubesinin 7.Olağan Genel Kurulu’nda
seçilen zorunlu organ üyeleri şunlardır.
YÖNETİM KURULU
Akif KALENDER
Şube Başkanı
Bankacı
Halit ÇAY
Şube Sekreteri
Bankacı
			
Meryem ABACI
Şube Mali Sekreteri Bankacı
Ahmet GÜNGÖR
Üye
Bankacı
			
Atila ÖNAL
Üye
Bankacı
Recep TAŞTAN
Üye
Bankacı
			
Teyvik Yavuz AÇAR Üye
Bankacı

100.Yıl Mh. Fıskiye Sk. No:13/11 Çankaya/ANKARA
Ufuktepe Mh. Saklambaç Cd. 1223 Sk. No:4/10 		
Keçiören/ANKARA
Naci Çakır Mh. 766 Sk. No:28/14 Dikmen/ANKARA
Saray Cumhuriyet Mh. Fatih Sultan Mehmet Cd. 		
No:18/4 Pursaklar/ANKARA
Fatih Mh. Fenerlihan Sk. No:20/2 Selçuklu/KONYA
Bahçelievler Mh. Tutlubağlar Sk. No:20/11 Talas/		
KAYSERİ
Çukurambar Mh. 1425 Cd. No:4/11 Çankaya/ANKARA

DENETLEME KURULU
Ercan KARAMAN Başkan
Bankacı
Şenol POYRAZ
Raportör
Bankacı
Sadık USLU
Üye
Bankacı
			

Cevizlidere Mh. 1204 Sk. NO:2/10 Çankaya/ANKARA
Birilk Mh. 462.Sk. No:5/3 Çankaya/ANKARA
Mithatpaşa Mh. Hayribey Sk. 30-A Merkez/			
ZONGULDAK
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Ankara ve İç Anadolu Şubesi 7.Olağan Genel Kurulu

Zuhal DOĞAN
Başkan Bankacı
			
Erdinç YUMUŞAK Üye
Bankacı
Ahmet LAÇİN
Üye
Bankacı
Şeref BAĞCI
Üye
Bankacı
Arzu EFİLTİ
Üye
Bankacı

Genel Kurul

DİSİPLİN KURULU
Çiğdem Mh. 1550/1 Cd. Park Rönesans Sit. No:4/9 		
Çankaya/ANKARA
Mehmet Akif Mh. Zembilli Cd. No:33/8 Selçuklu/KONYA
İlker Mh. 788. Sk. No:24/2 Çankaya/ANKARA
Osman Temiz Mh. 931. Cd. No:132/6 Çankaya/ANKARA
Birlik Mh. 428 Cd. No:23/2 Çankaya/ANKARA
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8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Etkinlikler

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada, kadınların, barış içinde, eşitlik,
özgürlük, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri
birlik ve beraberlik günü olarak kutlanmaktadır.
Örgütlü bulunduğumuz işyerlerimizde toplam üye sayımızın yarısından fazlasını
oluşturan ve çalıştıkları işyerlerinin bugünlere taşınmasında büyük katkısı olan kadın
üyelerimizle birlikte, tüm dünya emekçi kadınlarının bu saygın gününü kutluyoruz.
BASS Sendikası olarak; kendi kadın üyelerimizle birlikte tüm kadınların haklarının
geliştirilmesi yönünde mücadelemizi sürdüreceğimizi bildirir, Ulu önder Atatürk’ün “
Milletin anası, medeniyetin aynası” olarak tanımladığı kadınlarımızın üzerindeki her
türlü şiddetin, evlat acısının, sömürünün son bulduğu, emeğinin, değerinin bilindiği
eşitlik ve barış temelinde bir dünya yaşamak dileğiyle bir kez daha “8 Mart Dünya
Kadınlar Gününü kutlar sevgi ve saygılarımızı sunarız”
BASS
BANKA VE SİGORTA İŞÇİLERİ SENDİKASI
GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
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8 MART
DÜNYA EMEKÇİ
KADINLAR GÜNÜ
Türkiye genelinde her üç dakikada bir kadına yönelik şiddetin uygulandığı; özellikle son günlerde had
safhalara ulaşarak dünya genelinde ki sıralamamızın
da tırmanışa geçtiği, kara bir ‘8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü’ kutluyoruz.
8 Mart; İnsan Hakları temelinde kadınların siyasi
ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, aynı zamanda
ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına
ayrılmaktadır.
Ancak; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
bir kutlama günü değildir. Bugün; kadınların bir hak
arama mücadelesi ve direnme gücünün simgesidir.
Dünyada ki tüm sömürülere ve emperyalizme karşı
verilen mücadelenin en önemlilerinden sayılan; Kurtuluş Savaşı, kadınlarımızın birleşerek tüm güçleri
ile bütün dünyaya karşı haklarını ve topraklarını savunmalarının simgesi olmuştur. O gün dünyaya karşı
birleşen kadınlarımız bugün de; yaşamın her alanında
çok çeşitli mücadeleler vermektedirler. Çocukları için,
gelecekleri için ve vatanları için; geriliğe, yobazlığa
ve karanlığa karşı var güçleri ile direnmeye devam
etmektedirler. Ülkenin yaşadığı problemlerin öncelikli
mağduru olmalarına rağmen, hiçbir fedakarlıktan çekinmeden tüm görevlerini yerine getirmeye çalışmış
ve çalışmaya devam edecektir. Gelecek nesillerimizin;
mutlu, huzurlu ve demokratik yetişmesini istiyorsak,
kadınlarımıza sahip çıkmak, onları ve ülkemizi güçlendirmek büyükten küçüğe hepimizin görevi olmalıdır.
Bu özel güne; kadına uygulanan fiziksel veya sosyal her türlü saldırıların gölgesi düşse de; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü kutlanmaya devam edecek
ve kadınların maruz kaldıkları sıkıntılar ve ellerinden
alınan haklar hatırlatılmaya devam edilecektir.
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ ün ifade
ettiği;
‘’Şuna inanmak lazımdır ki, dünya yüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir’’ cümlesinde ki o
yüce felsefenin tekrar hatırlanması, benimsenmesi ve
özümsenmesi ile beraber yapılacak bir takım iyileştirmeler olmasını , bunların hayata geçirilmesi için çaba
harcanmasını ve kadınlarımızın hep beraber huzurla,
mutlulukla yaşayacağı aydınlık günlerin gelmesini
temenni eder,
Tüm Kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlarım.

Ayşe Duygu Güngör

EGE 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Bireysel Satış Yöneticisi

HER GÜN
KADININ GÜNÜ OLSUN

Trajik bir öyküyle başladı, Dünya Kadınlar Günü.
8 Mart 1857’de New York’ta bir tekstil fabrikasının 40 bin işçisi daha iyi koşullarda çalışmak için yaptıkları grevde, polisten engelle karşılaşınca, içlerinden
çoğu kadın 129 kişi yanarak can verdiler.
O günden bugüne trajedi önce anma, ardından ilerleyen yıllarda gerek duyarlılığın azalması, gerekse;
günün tarihçesinin bilinmemesi nedeniyle kutlamaya
dönmüştür.
Erkek egemen toplumumuzda bir günle sınırlı
kutlama manevi doyumumuz için yeterli gelmemektedir.
Anadolu öyle bir coğrafya ki; doğu-batı sentezi
içimize işlemiş. Bir yanımız batılı normlarda yaşarken; diğer yanımız töre cinayetleriyle cebelleşiyor…
Batılı yaşayanlarımız yani ÖZGECAN ASLAN larımız toplumumuza yakıştıramadıklarımızca katlediliyor.
Yüzyıllardır devam eden töre cinayetleri varken
Özgecan’ dan sonra kadın cinayetleri peş peşe devam
etti. Günlük haberleri takip ederken sürekli benzer
konular işlenmeye, yaşanmaya başladı.
Son 4 yılda 800 kadın katledilerek öldürüldü.
Ülkemizde yapılan evliliklerin %42 si çocuk
gelinlerin yaptığı evlilikler.
26 milyon çalışanın sadece 7 milyonu kadın.
Bugün 3000 Belediye Başkanından sadece 37
tanesi kadın başkan. Cumhuriyetin ilk yıllarında meclisin %15 i kadın milletvekiliydi. Aradan 95 yıl geçti
ve T.B.M.M.’nin %15 inin altında kadın milletvekilimiz var.
Ülkemizde 2.8 milyon kadın okuma-yazma bilmiyor.
Bu nasıl bir ilerleme!
Nasıl dur diyeceğiz!!!
Toplumu eğitmekle başlayabiliriz.
Çağdaş yaşamı destekleyen sivil toplum
kuruluşlarına destek verebiliriz.
Ancak aydınlanmayla aşabiliriz.
Sektörümüz kadın çalışanların yoğun olduğu bir
sektördür. Banka sektöründe ön saflarda hep erkek
yöneticiler var ancak işin emek tarafında ağırlıklı kadın personel yer alıyor. Yönetim kademelerinde neden
erkek yoğun! Kadının emeğinden faydalanıldığı yerde
kadın yöneticinin de fazla olması gerekmez mi?
Genel Müdürlüğümüz ve Sendikamız bünyesinde
Banka emekçisi kadınlarımıza yönelik jestler, hemcinslerimi mutlu kılacaktır.
8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun
değerli meslektaşlarım.
Ayşe KARAKÖK
Antalya Şubesi
Üst Yetkili
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‘’BİZ’’

		 KİMİZ?
Hepimizin hayatında yaşamımızı güzelleştiren kadınlar vardır; anne, abla, eş,
evlat… işyerinde giydiğiniz ütülü gömleklerinizden tutunda hayatınızın tüm güzelliklerinde biz varız.. Karşılaştığımız onca sıkıntılara
rağmen hala güzel dünyaya sahip insanlarız
.. Yüreğine tüm sıkıntıları hapsedip yüzünde gökkuşağı taşıyan kadınlarız BİZ..
Sözleri, cümleleri öyle güzel sihirlidir ki
,hangi yaraya dokunsalar hemen iyileştirirler… Siyah beyaz film tadındayken yaşam;
sesimiz renk verir dünyaya..
Peki, Bizler ;yani kadınlar kimdir?
En sevdiğim tasavvufi ifadeyle ;
Yaradanın bu evrene gönderdiği, neslinimizin devamı için,Rabbin kendi sıfatından
tecellide bulunup üretebilen insanlarız…O
kadar kutsal sayılmışız ki Rabbin en güzel
ismine sahip olup, cenneti müjdelediği kullarındanız BİZ ..
Öyle güzel sihirli dokunuşlarımız vardır
ki hayata .. Bazen görünür bazen görünmez..
İşte görünmeyen gözleriz biz karanlıkları
aydınlatan.. Sizler fark etmeden onaran,
yapan, düzen sağlayan …
Sevgi ve şefkat doğuştan kodlarına işlenmiştir kadınların.. Her kadın doğurmadan sevginin, şefkatin, en büyük distribütörüdür bu
dünyada. Bir düşünelim isterseniz.. Yediğiniz
en lezzetli yemektir bizim pişirdiklerimiz
-‘’anne eli değmiş gibi’ deriz eşsiz bulduğumuz lezzetlere.. Şefkat ve sevginin kodlarına
işlemesine rağmen oldukça güçlü fıtrata
sahibiz.. Farketmesenizde vitrinde duran sahiplendiğiniz başarılarınızın ortak paydasıyız
biz ..
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Bu topraklarda onca savaşta , cephede ,
açlıkta, yoksullukta her ne olursa olsun dimdik ayakta durup bu ülkenin coğrafyasının
‘’ANA’’ ile başlayıp dolu dolu hakkını veren kadınlarıyız biz..Anadolu’yuz… Kaç çağ
atlatırsak atlatalım geçmişle bağları koparmadan ‘’İNSAN ‘’ olarak baştan başa edeple
kuşanmış insanlarız biz.. Günümüz modern
yaşamı insanları ne kadar çığırından çıkarırsa
çıkarsın hala zamana yenilmeden özünü kaybetmeden yaşayanlardanız biz… Asimilasyon
kültürü tavan yapmışken etik değerlerle yaşamak elbette sahip olduğumuz en güzel meziyetimizdir.
Kadınların gerek dini , gerek siyasi ve
toplumsal önemini biraz araştırsak o kadar
iyi anlarız ki.. Mesela kaçımız bilir Peygamberin Mekke’de kız ölümlerini durdurmak
için inadına kızı Hz Fatıma’yı omuzuna alarak gezdirdiğini.. Ölümlere öldürenlere inat..
Dikkatinizi çekmek istiyorum Peygamberimiz
elinden tutmamıştır başının üzerinde taşımıştır
kız evladını…
Kısaca biz hem Rabbin kıymet verip
koruduğu hem de Peygamberin omuzlarında
taşıdığı en sevdiklerindeniz...
Her kadın bir dünyadır , içinde sonsuz
güzellikleri barındıran.. Bu güzelliklerin kanatılmadığı, siyahlara bezenmeyip,renklerle
anlam kazandığı ,öldürülmediği , varlığıyla
adıyla herzaman hayat verdiği nice güzel yarınlara …
Günümüz kutlu olsun
Saygılarımla
Hasibe SUR
Adana Şubesi
Memur

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Etkinlikler

Yine öldük biz…
Bu konuyu konuşmak, yazmak, buna kafa yormak öyle zor ki aslında.
Söylenecek onca söz varken kelime bulamamak. Boğazında düğümlenip
kalması her şeyin. Kadının adı yoktu ya. Var aslında. Kadının adı isyan
artık. Ama kimsesiz bir isyan. Kan kırmızısı öfke bir de. Ve ne acıdır
ki bu kan hep kadınların kanı. Her 8 Martta anacak tazecik bir ölüm
oluyor. Güldünya’lara, N.Ç lere Özgecan’lar ekleniyor. Kıskançlığın,
şehvetin, törenin, ne komiktir ki aşkın bile tek kurbanı var hep kadın.
Adı ne olursa olsun kadın. Şiddetten kaçamayan, karşı koymaya gücü
yetmeyen, saklanacak yeri olmayan kadın.

8 Mart Dünya Kadınlar gününü temsilcilerimizle birlikte bankamız lokalinde kutladık.

Kanun diyorlar, olmuyor. Ceza diyorlar olmuyor. Çünkü kanunu koyanlar da cezayı verenler de erkek.
Veya erkek gibi düşünen kadınlar. İnanılması zor ama bir kadın eğitimci kızları kısa etek giymekten
vazgeçirebilmek için erkek öğrencilere kızları taciz etmelerini telkin edebiliyor mesela. Kısa etek başlı başına
bir haklı taciz nedeni yani. Sonra kocamdır döver de sever de diyen kadınlarımız var bir de. Eğitilmeyen
aydınlatılmayan beyinler, böyle düşünmeye böyle yaşamaya devam edecek ne yazık ki. Kadının kadın
olmadan önce, erkeğin erkek olmadan önce sadece ve sadece insan olduğunu, fiziksel farklılıkların bir
cinsin diğerine üstünlük kurması için değil sadece basit bir iş bölümü nedeniyle var olduğunu öğrenmedikçe,
öğrenmekten öte özümsemedikçe ölecek kadınlar. Kendinden zayıf olanın kendine tabi olması gerektiği
inancıyla hep ezilecek. Hangi çağda yaşarsak yaşayalım mal olacak.
Giderek tırmanan şiddet dili, öfke dili toplumda yaşanan bu birbirine tahammülsüzlük, bu saygısızlık
elbette bize böyle tablolar sunacak. Bunun başka bir sonucu zaten olamaz. Hoşgörü, anlayış, sevgi, saygı,
ama her şeye saygı lazım bize. Bastığımız toprağa, sokak kedisine, ağaca, soluduğumuz oksijene bile saygı.
Bu olursa, bunu başarabilirsek, kimse kimseyi kırmayacak, kimse kimseye kötü söz söylemeyecek, kimse
kimseyi öldürmeyecek. İnsan olursak eğer, yani gerçekten insan, hayatta kalacağız…
Ayşegül SANCAK
Bebek Şubesi
Üst Yetkili
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Müşerref ERDEMİR

Etkinlikler

Marmara Şube
Yönetim Kurulu Üyesi

Konut Finansman Müdürlüğü
Uzman

“Tecavüze uğrayanların %50’si
18 yaş altında ve bunlardan %
10’u erkek çocuk gerisi ise kız
çocuktur. Her 4 kız çocuktan
biri cinsel şiddete uğruyor.
Daha çok 7–9 yaş arası çocuklar cinsel şiddete
uğruyor. 5–10 yaş arası çocukların % 55’i ensest
mağdurudur. 10–16 yaş arası çocukların % 40’ı
ensest mağdurudur. Cinsel saldırganların %
75’i tanıdık biridir. Ensest olaylarında faillerin
% 50’si öz baba, sırasıyla da amcalar enişteler,
ağabeyler, dedeler ve dayılardır. Acil yardım
hattını arayan kadınlardan % 57’si fiziksel
şiddete, % 46,9’u cinsel şiddete, % 14,6’sı
enseste ve % 8,6’sı tecavüze maruz kalmıştır. “
Alıntı
Ne korkunç bir tablo değil mi? İnsanlık
tarihinde zayıf görülenler birileri tarafından
hep ezilmiş ve sömürülmüş. Bu sömürünün
en küçük parçası ise insanın en yakınındaki
insana yaptığı. Gittikçe genişleyen bir halka
ile büyüyen bu sömürü, en ufak bir sekteye
uğradığında verilen tepki; tek kelime ile şiddet.
Şiddet insanın içindeki en eski en ilkel dürtü.
Yıl kaç olursa olsun, uygarlıkla, medeniyetle
yenemediğimiz, yok edemediğimiz tek şey.
İnsanin içindeki o ehlileştirilememiş, ilkel
yan bugün bu dünyada yaşanan tüm acıların
kaynağı.
İnsan hayatını kolaylaştıracak her şeyi
düşünüp tasarlayıp hayata geçirirken aslında
insan olmasının en büyük gereklerinden
birini hep göz ardı etmiştir. Mesafeleri aşmak
zor olduğu için tekerleği bulmuş, haberleşip
düşüncelerini yayabilmek için yazıyı, alışverişi
kolaylaştırmak için parayı, ulaşımı hızlandırmak
için motorlu arabaları vs vs. gibi saymakla
bitmeyen ve çağımıza kadar sürekli gelişen bir
teknolojik gelişime imza atmış insanOĞLU.
Tüm bu gelişmeleri sağlarken içindeki o ele
geçirme, yönetme, sahip olma, hükmetme,
sömürme dürtülerini hiç törpüleyememiştir.
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Güç denen olgu da erkeklere yakıştırıldığından
dünya üzerinde acı veren ne varsa onların
elinden çıkmıştır maalesef.
Biz kadınlar işte bu dürtülerin en yakın
kurbanları olarak dünya sahnesindeyiz.
Evlerde saklanan, hizmete mahsus ve erkeğe
tabi kadınlar. Ve o kadınlar ile birlikte zulme
mahkum olan cocuklar.

Hikaye evde başlıyor aslında. Kızlarımıza
edepli otur derken, oğullarımızın sırtını “aslan
oğlum manita yapmış” deyip sıvazladık.
Kızlarımıza sen sus her şeye karışma derken,
oğullarımıza sonsuz bir haytalık hakkı
tanıdık. Her şey oğullarımızın önüne hazır
koyulurken, onu kadınların mal olduğuna
inandırdık. Oğullarımıza yeryüzünde her
şeye saygı duymayı, her kafasına koyduğunu
yapamayacağını, karşı cinsten her bireyin
onun emrine amade köleler olmadığını, onların
da kendileri gibi tek başına otobüse binmeye,
gece dışarı çıkmaya, aşık olmaya, evet belki de
hata yapmaya hakkı olduğunu anlatmak yerine,
bunları yapan kız kardeşlerine, kendilerinden
ayrılmayı
isteyen
eşlerine,
vücuduna
dokunmasına izin vermediği genç kızlara bunun
bedelini ödetmeyi öğrettik.
Sonra… Onlar gitti Özgecan’ı öldürdü.
Öldürmek yetmedi, yaktılar, yetmedi ellerini
kestiler bileklerinden. Tırnaklarının arasında
DNA bulunmasın diyen küçücük beyinlerini
dinlediler ama insan vicdanının yapma diyen
çığlıklarını dinlemediler. Gittiler doyurdukları
nefislerinin sonrasında utanıp yüzü kızaracağı
yerde Cansu’yu boğdular derede. Gittiler
sokaklarda bıçak, silah, artık ne denk geldiyse
alıp ellerine delik deşik ettiler ismi bilmem ne
olan herhangi bir kadının bedenini.
Şiddet… Her şeye şiddet. Her şeye öfke.
Kendinden olmayana, kendine benzemeyene,
kendinden zayıf olana hep şiddet. Hayvana,
ağaca, doğaya, dünyaya, dünya üzerinde ki her
şeye şiddet. İlle de kadına şiddet. İlle de kadına.
Sadece bu ülkede değil, dünya üzerinde her
yerde kadın tek kelime ile suçlu. Kadın olduğu
için suçlu! Saçı görünse de suçlu, görünmese
de. Eteği kısa olsa da suçlu, uzun olsa da.
Çalışıyorsa hele, asla ekmek peşinde değil.
Üstelik kanı kurumadan, gözünün morluğu
geçmeden zarar veren dışarıda. Adalet hiçbir
zaman kadının yanında değil. Erkek isterse
döver, söver, arada isterse belki sever.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Etkinlikler

Erkek elinde solan hayatları yazmaktan utanıyorum artık. İnsan olmaktan, insan olup da bu zulme
son verememekten utanıyorum. 2015 yılında ki yarısını henüz geride bıraktık 143 kadın öldürüldü.
Bir trafik kazasında ölse bu kadar insan ne haber olur ama! Bir savaş alanına bir bomba düşse de
143 kişi ölse büyük haber. Oysa öldürülen her kadın istatistiksel bir değer sadece. Durmuyorlar,
korkmuyorlar. Yasaları koyan ve uygulayan erkekler; o yasaları çiğneyen erkekleri kadın haketmiştir
diyen zihniyetle koruyor katilleri.
Bizse sadece yürüyoruz, ağlıyor, ağıt yakıyoruz giden canlarımızın ardından. Haykırıyoruz
ama gittikçe büyüyor mazlum ordusu. Köle yapıyorsunuz bizi, mal yapıyorsunuz, çocuk yaşta gelin
ediyorsunuz, İster köyde olsun, ister şehrin göbeğinde hep aynı karanlık bakışla süzüyorsunuz bizi.
Ama yeter, çekin kadınların üzerinden kanlı ellerinizi. Soldurmayın gençliğimizi…
KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN
ANKARA VE İÇ ANADOLU ŞUBESİ
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada, kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu
yaşam özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlanmaktadır.
En kıymetli varlık olan kadınların dünya kadınlar günü kutlu olsun.

Meryem ABACI
Kavaklıdere Şube
Yetkili
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Etkinlikler

1 MAYIS “EMEK VE DAYANIŞMA” GÜNÜ KUTLU OLSUN
1886’da, 8 saatlik işgünü için başlatılan mücadelenin yıldönümü olan 1 Mayıs İşçi
bayramı ülkemizde 2008 yılında “Emek ve Dayanışma Günü”, 2009 yılında da
TBMM’nin tatil kabul ettiği gün olarak tarihe geçmiştir.
Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs
toplum olarak bizlerin de önemsediği çok anlamlı bir gündür. Emek ve dayanışmanın
bu gününde; biz istiyoruz ki işçinin sorunlarını konuşalım. Sosyal güvenlik
sistemindeki aksaklıkları konuşalım. Mezarda emekliliği konuşalım. Kayıt dışılığı, iş
güvencesini konuşalım. Toplu sözleşmeyi, grev hakkını konuşalım. Çalışma hayatının
önündeki yasal engelleri konuşalım. Evine ekmek götürmekte zorlanan asgari ücretliyi
konuşalım.
1 Mayıs’ı dünyada birçok ülkenin kutladığı gibi bir mutluluk, bir sevinç, emek,
dayanışma, barış, bahar güzelliği olarak kutlamamız gerekmektedir.
Bu vesileyle, tüm işçi kardeşlerimin Emek ve Dayanışma Gününü kutluyor;
1 Mayıs’ların ülkemizde ve dünyada anlamına uygun olarak dostluk, dayanışma ve
bayram havası içerisinde kutlanmasını diliyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle,
en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Turgut YILMAZ
BASS GENEL BAŞKANI
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Etkinlikler

1 Mayıs
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Etkinlikler

1 Mayıs Hazırlıkları

1 Mayıs Tandoğan Meydanı

24 - 28 Şubat Kayseri ve Civarı İşyeri Ziyaretleri
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12 - 16 Mayıs 2014

Konya Selçuklu Şubesi Ziyareti

İşyeri Temsilcileri ile Toplantı

Konya Ilgın Şubesi

Karaman Aktekke Şubesi

Konya Ilgın Şubesi

Karaman Aktekke Şubesi

Etkinlikler

Ankara ve İç Anadolu Şubesi

31

Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Şubesi

Etkinlikler
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Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Bölge şubemiz genişletilmiş, Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulu toplantısı
22.11.2014 tarihinde sendika Bölge binamızda yapılmıştır. Toplantıda Şube Başkanı Ömer Faruk DELİKANLI
katılımcılardan illerindeki ve şubelerindeki sorunlar ve faaliyetlerle ilgili bilgi almış ve birlikte durum
değerlendirmesi yapılarak, izlenecek yöntemler belirlenmiştir.
04.02.2015 tarihinde Şube Başkanı
Ömer Faruk DELİKANLI Gaziantep Bölge
Müdürlüğü ve Gaziantep illerindeki şube
temsilcileri ile bir toplantı yapmıştır.
Yönetim Kurulu Üyesi Sinan ÖCAL’ında hazır
bulunduğu toplantıda şube temsilcileri şube
içerisinde yaşanan sorunlar ve sendika bölge
şubelerimizden beklentilerle ilgili görüş
alışverişinde bulunmuştur.

Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Şube Yönetim Kurulu toplantısı
23.05.2015 tarihinde Diyarbakır’da yapılmıştır. Toplantı sonrası Diyarbakır
Bölge Müdürlüğü ve Diyarbakır’daki şubelerin temsilcileriyle bir araya
gelinerek,güncel konular ve yürütülmekte olan 22. Dönem Toplu
İş Sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili olarak Şube Başkanı Ömer Faruk
DELİKANLI tarafından bilgi verilmiştir. Oldukça verimli geçen toplantının
ardından arkadaşlarla birlikte yemek yenilerek sohbet etme imkanı
doğmuştur.
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Etkinlikler

VAKIFBANK SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DÜZENLENEN
EĞİTİM SEMİNERLERİ VE BÖLGE ŞUBEMİZE BAĞLI BAZI
VAKIFBANK ŞUBELERİNE YAPILAN ZİYARETLERİMİZ

Bass Sendikası Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölge Şube Başkanımız Engin GÜNDAŞ, Şube Sekreteri
Recep DEMİRAĞ ile birlikte; Vakıfbank Samsun Bölge Müdürlüğünce düzenlenen Eğitim Seminerlerine katılan
kursiyer arkadaşlarımıza ve birçok Bölge şubelerine ziyaretlerde bulunmuşlardır.
Seminere katılan üyelerimizle ve ziyaretlerde bulunulan Vakıfbank Şubelerimizle görüşmelerimizde, güncel
konularda fikir alışverişinde bulunma ve sendikal bilgilendirme amacıyla; her gün ortalama 10-15 Vakıfbank
Şubesinden gelen katılımcılarla da bir araya gelinilmiştir. Bu buluşmalarda üyelerimizin işyeri sorunları da dile
getirilerek, görüşülen konularda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuştur.
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Marmara ve Akdeniz Bölge Şubesi
VakıfBank Eskişehir Bölge Müdürü Sayın Metin ÖZETÇİ’nin,
Bursa’ya yaptıkları ziyaret kapsamında BASS Marmara ve Akdeniz Şube Başkanlığımıza daha
önceden gerçekleştirdiği ziyarete karşılık olarak Şube Başkanımız Sayın Şahin ÖZKAYA,
VakıfBank Marmara Bölge Müdürü Sayın Yusuf ÖZTÜRK ile
beraber Eskişehir’de iade-i ziyarette bulundular. Ziyarete VakıfBank Eskişehir Bağlar Şube
Müdürü Sayın Habip ÜSKÜDAR da eşlik ettiler.

Etkinlikler
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Vakıfbank Şube Ziyaretleri
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900. Şube; VakıfBank Aksu Şubesi

VakıfBank Uncalı Şubesi

VakıfBank Döşemealtı Şubesi

VakıfBank Bursa Şubesi

VakıfBank Çallı Şubesi

VakıfBank Aspendos Bulvarı Şubesi

VakıfBank Kepez Şubesi

VakıfBank Akdeniz Sanayi Şubesi

Marmara Şubesi

Etkinlikler
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VakıfBank Tuzla Şube Ziyareti

VakıfBank Validesultan Şube Ziyareti

VakıfBank Gebze Şube Ziyareti
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Etkinlikler
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Futbol Turnuvaları

MARMARA ŞUBESİ FUTBOL TURNUVASI
BASS sendikası Marmara Şubemizin düzenlemiş olduğu 2014 Futbol Turnuvası Örgütlü olduğumuz
Vakıfbank, Güneş Sigorta A.Ş. ve Vakıf Emeklilik A.Ş. ‘den oluşan 46 takım ve 510 işyerimizin katılımı
ile 21.09.2014’de centilmence ve büyük bir coşku içersinde başlamıştı.
29.11.2014 günü final maçından önce 3.lük - 4. lük müsabakaları oynandı. Turnuva boyunca çekişmeli
mücadeleler sonucunda Bakırköy Adalet – Validesultan 3.’lük - 4.’lük maçına çıkarken karşılaşma
Bakırköy Adalet’in 8-5 üstünlüğüyle sona erdi ve turnuvada 3. olan takım oldu. Bu karşılaşma sonrası
yapılan Şampiyonluk mücadesinde Bostancı ve Şişli Dış Operasyon takımları karşı karşıya geldi.
Karşılaşma 9-4 Bostancı Takımının galibiyetiyle sonuçlanırken Bass Marmara Şubesi 2014 Futbol
Turnuvasının Şampiyonu BOSTANCI takımı olmuştur.

2014 Marmara Şubesi
Futbol Turnuvası Şampiyonu
Bostancı Takımı

2014 Marmara Şubesi
Futbol Turnuvası İkincisi
Şişli

Dereceye giren bütün takımlarımızı bir kez daha tebrik eder, katılım gösteren tüm üyelerimize
katılımlarından dolayı şükranlarımızı sunarız.

2014 Marmara Şubesi
Futbol Turnuvası Üçüncüsü
Bakırköy Adalet
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2014 Marmara Şubesi
Futbol Turnuvası Dördüncüsü
Valide Sultan
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Futbol Turnuvaları

2014 Marmara Şubesi
Futbol Turnuvası
Centilmen Takımı - İnsan Kaynakları
2014 Marmara
Şubesi
Futbol Turnuvası
Gol Kralı
Uğur Aytiş

Etkinlikler

Final günü aramızda olan Genel Başkanımız Turgut YILMAZ ve Yönetimine, Ege Şubesi Başkanı
Erol Sardoğan’a, Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Şubesi Başkanı Ömer Faruk DELİKANLI’ya,
Vakıfbank Genel Müdür Yardımcılarımız Osman DEMREN ve Mustafa SAYDAM’a, Başkanlarımızdan
Şaban KAPLAN ve Ali ÇALIŞ’a, 2014 yılı Marmara Şubesi Futbol turnuvası final gününde aramızda
oldukları için bir kez daha teşekkür ederiz.

2014 Marmara Şubesi
Futbol Turnuvası
Centilmen Takımı - Anadolu Ejderhaları
2014 Marmara
Şubesi
Futbol Turnuvası
En İyi Kaleci
Emre Elevli
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Etkinlikler

ŞAMPİYON
BOSTANCI TAKIMI
		
		
		
		
		
		
2.TAKIM(FİNAL)
ŞİŞLİ DIŞ OPERASYON
		
		
		
		
		
3.TAKIM(YARI FİNAL)
BAKIRKÖY ADALET
		
		
		
		
4.TAKIM(YARI FİNAL)
VALİDESULTAN ŞUBESİ
*CENTİLMEN TAKIM
*GOL KRALI
*TURNUVANIN KALECİSİ

Futbol Turnuvaları
(4.Bölge Müdürlüğü)
(Hasanpaşa Şubesi)
(Pendik E-5 Şubesi)
(İç Kontrol Müdürlüğü)
(Vakıf Yatırım)
(Ticari Pazarlama)
(ÜmraniyeSondurak Şb.)
(Şişli Şubesi)
(Dış Operasyon Md.)
(Osmanbey Şb.)
(Sütlüce Şubesi)
(Takip Müdürlüğü)
(Maslak Şubesi)
(Bakırköy Şubesi)
(Metrokent Şubesi)
(Basınekspres Şubesi)
(Firuzköy Şubesi)
(Halkalı Meydan Şb.)

İNSAN KAYNAKLARI – ANADOLU EJDERHALARI
UĞUR AYTIS (Ticari Pazarlama)
EMRE ELEVLİ (Validesultan Şubesi)

Dünya Şampiyonu, Vakıfbank Voleybol takımı antrenörü Giovanni Guidetti ve ekibine
Futbol turnuvamıza katılımlarından dolayı teşekkür eder, Vakıfbank Voleybol Takımına
başarılar dileriz.
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Etkinlikler
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Etkinlikler

BASS MARMARA ŞUBESİ 2014 PAİNTBALL TURNUVASI

Paintball Turnuvası

BASS SENDİKASI Marmara Şubesi tarafından ilk olarak düzenlenen 140 katılımcının oluşturduğu 14
takım arasında gerçekleştirilen Bayanlar Paintball Turnuva finalinde RENKLİ DÜNYA SAVAŞÇILARI,
Gebze takımını yenerek şampiyon olmuştur. Turnuvada 3.lüğü Halden Anlayanlar ve 4. lüğü Zalımlar
takımları elde etmiştir.
Serbest atış birinciliğini ise Validesultan Şubemizden Yasemin MARMARA kazanmıştır. Büyük bir
coşku, birlik ve beraberlik içinde gerçekleşen turnuvamıza katılan ve dereceye giren bütün takımlarımızı
tebrik ediyoruz.
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ŞAMPİYON
İrem Sinir
Figen Duran
Zeynep Yıldırmaz Acar
Sevinç Ataibiş
Gülcan Okyay
Hülya Yağcı
Gülçin Çar
Gizem Küçüktepe
Sibel Önçırak
Sibel Demirbilek

RENKLİ DÜNYA SAVAŞÇILARI
Basın Ekspres Şubesi
Basın Ekspres Şubesi
Basın Ekspres Şubesi
Başakşehir Metrokent Şb.
Güngören Merkez Şb.
Güngören Merkez Şb.
Güngören Merkez Şb.
Kıraç Şubesi
Cennet Mah. Şubesi
Cennet Mah. Şubesi

2.TAKIM
Ülkü Bozok
Ayşe Kader
Julide Savaş
Özlem Öztürk
Kibar Davulcu
Sema Yalın
Fatma Ar Boztaş
Katibe Kaya
Funda Kaya

GEBZE
Gebze Şubesi
Gebze Şubesi
Gebze Şubesi
Gebze Şubesi
Gebze Şubesi
Gebze Şubesi
Gebze Şubesi
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Pendik İstasyon

3.TAKIM
Sebile Terzi
Burcu Altundağ
İrem Aktunç
Halime Durak Bozlak
Neslihan Alsaç
Vildan Bulut
Yağmur Esen
Başak Bülbül
Yasemin Marmara
Nilgün Koçali

HALDEN ANLAYANLAR
Gaziosmanpaşa Şubesi
Eyüp Topçular Şubesi
Eyüp Topçular Şubesi
Eyüp Topçular Şubesi
Karagümrük Şubesi
Karagümrük Şubesi
Veliefendi Şubesi
Tuzla Şubesi
Validesultan Şubesi
Esenler Şubesi

4.TAKIM
Zehra Pekdemir
Tülay Kısak
Betül Yılmaz
Yeşim Kısaoğulları
Dolunay Mutlu
Öznur Bektaş
Burcu Kalpak
Arife Keleş
Aylin Aydoğdu
Cansu Kaya

ZALIMLAR
Kart Oper.
Kart Oper.
Kart Oper.
Kart Oper.
Kart Oper.
Kart Oper.
Üye İşyeri Paz.
Üye İşyeri Paz.
Üye İşyeri Paz.
Üye İşyeri Oper.

Paintball Turnuvası

Etkinlikler

Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası

Paintball Turnuvası
Atış Birincisi
Yasemin Marmara

Paintball Turnuvası’ndan görüntüler
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Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası

Futbol - Paintball Gala Gecesi

Gala Gecesi

Bass Marmara Şubesinin Cevahir Hotelde düzenlediği 2014 Futbol ve Paintball turnuvaları ödül töreni
yaklaşık 950 üyemizin katılımıyla gerçekleşmiştir.
Organizasyona Sendika Genel Başkanımız Turgut YILMAZ ve Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürü
Halil AYDOĞAN, sendika yönetici ve şube başkanlarımız ile Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdür
Yardımcıları Osman DEMREN ve Mustafa SAYDAM ile bankamız başkanları, bölge müdürleri ve şube
müdürlerinin katılımı ile gerçekleşmiştir.
Gecede; turnuvalarda dereceye giren takımlarımız sendika ve banka yöneticilerimizden ödüllerini
almışlardır.

Turgut YILMAZ

Halil AYDOĞAN

Zafer GÖKÇEGÖZ
BASS Sendikası Marmara Şb. Başkanı

Genel Başkanımızın,
Vakıfbank Genel Müdürü Halil AYDOĞAN’a
plaket takdimi

BASS Sendikası Genel Başkanı
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Vakıfbank Genel Müdürü

Gala Gecesinden Görüntüler

Gala Gecesi

Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası
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Gala Gecesi

Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası

44

Futbol - Paintball Gala Gecesi

Paintball Şampiyonu

Futbol Birincisi

Paintball İkincisi

Futbol İkincisi

Paintball Üçüncüsü

Futbol Üçüncüsü

Paintball Dördüncüsü

Futbol Dördüncüsü

Birincilik Ödülleri Verilirken

Paintball Futbol Birincileri

Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası

Genel Müdür Minik Şampiyonu tebrik ederken.

Genel Başkan ve Genel Müdür Takımları Tebrik Ederken

Lokale Teşekkür Plaketi

Centilmen Takım - İnsan Kaynakları

Hakeme Başarı Plaketi

Centilmen Takım - Anadolu Ejderhaları

En İyi Kaleci

Gol Kralı

Genel Başkan ve Genel Müdür Birincilerle

Genel Başkan ve Genel Müdür Futbol Şampiyonuyla

Gala Gecesi

Gala Gecesinden Görüntüler

45

Futbol - Paintball Gala Gecesi

Gala Gecesi

Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası

Paintballcularımız, Genel Başkan ve Genel Müdürümüzle

Genel Başkanımızın, Genel Müdüre Forma Takdimi

Atış Birincisi

Genel Başkanımıza Teşekkür Plaketi

Paintball Komitesi

Futbol Komitesi

Genel Başkanımızdan Genel Müd. Yardımcılarına Plaket Takdimi

Paintballcularımız

Genel Başkanımızın, Genel Müdüre Teşekkür Konuşması
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Futbol Turnuvaları

Etkinlikler

Marmara ve Akdeniz Bölge Şubesi

VakıfBank Marmara Bölge – 1
Türkiye Futbol Federasyonu
tarafından Türkiye çapında düzenlenen “Herkes İçin Futbol”
etkinliği kapsamında, Bursa’da
16 bankanın katılımıyla gerçekleşen turnuvaya katılan VakıfBank
Marmara Bölge - 1 ve VakıfBank
Marmara Bölge - 2, turnuvadaki
grup maçlarında oldukça başarılı sonuçlar elde etmesine rağmen
eleme turlarında oynadıkları maçları kaybederek turnuvaya veda
ettiler.
Antalya’da Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından
düzenlenen Valilik Kupası’na katılan VakıfBank Futbol Takımı,
grubunu lider tamamlayarak çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde ise
normal süresi 2-2 biten karşılaşmayı penaltılarda 5-4 kaybederek
turnuvaya veda etti. Yıllarca şampiyonluğu domine eden takımımızın son 2 turnuvada penaltılarla
elenmesi şanssızlığını kıracağına
inanıyoruz.

VakıfBank Marmara Bölge – 2

VakıfBank Akdeniz Bölge
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Ege Bölge Şubesi 28.02.2015

Etkinlikler

Sendikamız Genel Sekreteri Mustafa EREN Ege Bölgesi Şube Başkanlığını ziyaret ederek, şube
yöneticileri, temsilci, delege ve üyelerle görüştü. İzmir de düzenlenen kahvaltı ve Denizli’de düzenlenen
akşam yemeğine katılan Mustafa EREN, katıldığı kahvaltı ve akşam yemeğinde yöneticilerin ve
temsilcilerin işyerleriyle ilgili problemlerini dinledikten sonra, şube yöneticilerine çalışma hayatında
yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi aktardı. Genel Sekreterimiz; üyelerle iç içe olmak, varsa onların
sorunlarını yüz yüze dinlemek ve çözüm aramak için bu tür ziyaretlerin yapılması gerektiğini
vurgulayarak, Bass Sendikası Yöneticileri olarak her fırsatta üyelerle bir arada olmaya çalıştıklarını
söyledi.

Delegelerimizle Kahvaltı

Denizli Şubesi - Akşam Yemeği
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Ege Bölge Şubesi

Etkinlikler

Egede İftar

Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası

Ege Bölge Şubesi Başkanı Erol Sardoğan’ın Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri ile
gerçekleştirilen ve Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Mustafa EREN’inde
katıldığı İftar yemeğinde sendikamız güncel sorunlarına değinildi. Ayrıca, yapılan Toplu Sözleşme
hakkında bilgiler verildi.
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Etkinlikler

Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Şubesi
Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası
“ÇUKUROVA VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ŞUBESİ
İFTAR ORGANİZASYONU”
Sendika bölge şubemizin düzenlediği iftar yemekleri ile çalışanlarımızla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Ramazan ayının ruhuna uygun, paylaşmanın, dayanışmanın, sevgi ve hoş görünün
yoğun olarak yaşandığı, iftarlarımıza üyelerimizin coşkulu katılımı ile birlik ve beraberliğimizi
pekiştirmiş olduk.

Adana Şube
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Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Şubesi

Etkinlikler

Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası

Gaziantep Nizip Şube
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Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölge Şubesi

Etkinlikler

Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası

Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölge Şube Başkanı Engin GÜNDAŞ ve Şube Sekreteri Recep DEMİRAĞ ın katılımı ile gerçekleştirilen Ordu iftar yemeğimiz.

Karadeniz ve Doğu Anadolu
Bölge Şube Başkanı Engin
GÜNDAŞ ve Şube Sekreteri
Recep DEMİRAĞ ın katılımı
ile gerçekleştirilen SİVAS ve
ilçe şubeleri iftar yemeğimiz.
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Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölge Şubesi
Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölge Şube Başkanı
,
Sayın Engin GÜNDAŞ ın gerçekleştirmiş olduğu
Samsun ve ilçe şubelerine verilen iftar yemeği davetine Genel Başkanımız Sayın Turgut YILMAZ,
Genel Merkez Yöneticilerimizden Sayın MUSTAFA EREN, Sayın SALİH KALFA, Marmara Şube
Başkanımız Sayın Zafer GÖKÇEGÖZ katılmışlardır. Samsun Sheraton Hotel de gerçekleştirilen
iftar yemeğimize geniş bir katılım olmuştur.
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Etkinlikler

Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası

Etkinlikler

Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası
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Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölge Şubesi

TÜRK-İŞ ve Sakarya Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 16. Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi 16.05.2015 tarihinde açılışını
yaptı.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay kongrenin açılışında bir konuşma
yaptı. Başkan Atalay, düzenlenen kongrede iş hayatına dair her türlü sorunun
konuşulduğunu belirterek,”TÜRK-İŞ bugün 16. kongresini yapıyor. Geçen
sene Ankara Gazi Üniversitesinde 15. kongreyi yaptık. 200’ün üzerinde
Türkiye’deki 31 çalışma ekonomisi bulunan üniversitelerimizin öğretim
üyeleri, profesörler, doçentler hepsi burada. Bugün, yarın işsizlik var
konuşulacaklar arasında. İş kazaları var, kadınların çalışma hayatındaki
sorunlar var, emeklilerle ilgili problemler var.” diye konuştu.

“MECLİSTE İŞÇİ KÖKENLİ VEKİL YOK”
Genel Başkan Atalay, mecliste işçi, çiftçi veya emekli kökenli ve işçileri anlayacak bir milletvekilinin
bulunmadığını kaydederek şunları söyledi: “Biz bu ülkede 13 Milyon sigortalı işçi, çalışan var. 6 Milyon
işçi emeklisi var. Kayıt dışı 3 milyon çalışan var. 3 buçuk milyon çiftçi var, 25 Milyon topladık biz bu
ülkede 50 Milyonuz Bu ülkenin biz 4’te 3’üyüz. Ama bakınca seçilebilecek iki tane çiftçi kökenli, emekli
kökenli, çiftçi kökenli milletvekli bulamazsın. Sağolsunlar bizim adımıza siyasi partilerin tamamı, asgari
ücretten, kıdem tazminatından, emekliden güzel şeyler söylüyorlar. Bunlardan şikayetçi değiliz, mutluluk
duyuyoruz. En azından tulum giymiş işçi adamın meselelerini nasıl anlatacaklar?  En çok CHP’de vardı,
işçi kökenli milletvekili zannederim orda da 1 taneye düştü. Meclistekilerin listesinde ne işçi var ne çiftçi
var. 250 tane doktor ve avukat var. Onlar bizim meselelerimizi zannederim temsil edecekler.”

Son günlerde siyasi partilerin seçim vaatleri
arasında yer alan ve sıkça gündeme gelen
asgari ücret konusunda açıklama yapan
Başkan Atalay, asgari ücretin daha önce 3-5
lira olacağı konuşulamazken şimdi yüksek
rakamların tartışıldığını belirtti.
Atalay sözlerinin devamında, “Asgari ücret
15 kişiden oluşan bir yapı. Bunlardan 5
kişi işçi, onu da biz oluşturuyoruz. TÜRKİŞ, 5 kişi iş veren, 5 kişi hükümet. Bunlar
işçilerle hükümet anlaşıyorlar. Bugüne kadar
ben 14 yıldır TÜRK-İŞ’te görev yapıyorum
kendi arzu ettikleri gibi rakam çıkarıyorlar.
Düne kadar 3-5 lira konamazken işte bugün
çok güzel rakamlar konuşuyorlar. Bundan
memnun oluyoruz. İnşallah verdikleri sözleri
yerine getirirler. Bundan mutluluk duyarız.”
ifadelerini kullandı.

Kıdem tazminatı düzenlemesi konusunun, her yıl ülke gündemine getirildiğini söyleyen Genel Başkan
Atalay,”Her sene bu iş pişirilip pişirilip ülke gündemine getiriliyor. Özellikle şu anda Cumhurbaşkanı,
Başbakanın ifadesi şu,’Taraftarın görüşünü almadan, anlaşmadan bir şey yapmayacağız’ demelerine rağmen
her sene bu iş yine gündeme geliyor. Yine kıdem tazminatı resmi rakamlara göre yüzde 17’si alınıyor.
Tamam doğrudur. 83’ü almıyor. Hükümetin elini bağlayan yok. Onlara da versinler onlar da alsın. Normal
yapıyla oynamanın bir anlamı yok. Almayanlara da versinler onlar da alsın. Bu ülkede kayıt dışı var. Bu
ülkede örgütlendi diye kapının önüne koyulan binlerce
işçi var.” şeklinde konuştu.
Çeşitli oturumlarla devam eden kongreye, TÜRK-İŞ
Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Üniversitelerin
ÇEKO bölüm akademisyenleri, TÜRK-İŞ’e bağlı
sendikaların Genel Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri
ile Konfederasyonumuzun uzmanları yanı sıra Genel
Sekreter Mustafa EREN ve Marmara Şubesi Başkanı
Zafer GÖKÇEGÖZ iştirak ettiler.

55

Haberler

16. ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ DÜZENLENDİ...

Haberler

Belarus Banka ve Finans Çalışanları Sendikası-BBFWTU Ziyareti

Genel Sekreter Mustafa EREN Başkanlığındaki BASS Heyeti, Belarus Banka ve Finans Çalışanları
Sendikası-BBFWTU ile sendikamız arasında yılardır devam eden karşılıklı heyet mübadelesi
çerçevesinde 14-17 Ekim tarihleri arasında BBFWTU Genel Başkanı Alexandre LIKHTAROVITCH’in
daveti üzerine Minsk’e gittiler.
Marmara ve Akdeniz Bölge Şubesi Başkanı Şahin ÖZKAYA, Ege Bölge Şubesi Başkanı Erol
SARDOĞAN, Ankara ve İç Anadolu Şube Başkanı Akif KALENDER, Çukurova ve Güneydoğu
Anadolu Şube Başkanı Ömer Faruk DELİKANLI’dan oluşan BASS Heyeti Minsk’te bulundukları süre
içinde BBFWTU’nun örgütlü olduğu Belarus Bank ve Belinvestbank’ı ziyaret ettiler. İlgili bankaların
sendika başkanları ile görüşen heyet çalışma koşulları, mesai saatleri, yıllık izin uygulamaları, toplu
sözleşmeler ve bankaların çalışanlarına sunduğu sosyal faaliyet imkanları ile ilgili bilgiler aldılar.
Heyet ayrıca Belarus Bank ve Belinvestbank’ın Genel Müdürleri ile de görüştü. Görüşmeler
esnasında Türkiye’deki bankacılık sistemi ve çalışma hayatı hakkında bilgi veren Genel Sekreter
Mustafa EREN, banka çalışanlarının mevcut sorunlarına dikkat çekti. Heyet Belarus Bank tarafından
organize edilen anneler günü kutlamalarına davet edildi. Genel Sekreter Mustafa EREN katılımcılara
hitaben bir konuşma yaptı. Konuşmasında BASS sendikası ile BBFWTU arasındaki sendikal ilişkilere
değinen EREN katılımcıların anneler gününü kutladı.
Heyet Minsk’te bulunduğu süre içersinde sendikalar müzesini ve Rusya’nın Avrupa’dan gelecek
tehditlere karşı oluşturduğu Stalin Hattı üzerine kurulan Savaş müzesini ziyaret etme fırsatı buldu.
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BASS SENDIKASI TEMSİLCİLERİ ULUSLARARASI SEMINERE KATILDI

Haberler

19-22 Ekim 2014 tarihleri arasında Karadağ’ın “Meljine” semtinde Friedrich Ebert
Stiftung Vakfı ve Karadağ adına ev sahipliği
yapan Güney–Doğu Avrupa Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası seminer düzenledi.
Seminer’de Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Slovenya, Hırvatistan
sendika temsilcileri kurulan Güney – Doğu
Avrupa ülkeleri Forumun üyeleri katıldı. Ayrıca, Türkiye’den BASS sendikası’nın temsilcileri gözlemci olarak yer aldı.
Seminerde çeşitli ülkelerde hem bankacılık hem de sigorta sektöründeki çalışanların sorunları üzerinde tartışıldı. Bu ülkelerde uluslararası sermayeden dolayı aynı
şirketler farklı ülkelerde bulunmaktadır. Bu
şu anlama geliyor ki sendikalar daha yoğun
bir şekilde iş birliği ve dayanışma içinde olmalıdır.
Sayın Milan Jevtiç – Friedrich Ebert
Vâkıfın koordinatörü katılmacılara kısa bir
konuşma yaparken, beraber olmaları gerektiğini vurguladı. Bankacılık sektöründeki
çalışanların haklarını korumak ve savunmak
için hep beraber mücadeleye devam etmek
gerektiğini söyledi. Diğer ülkelerden sendika başkanları ve temsilcileri yaşadıkları
tecrübeleri ve sorunları dile getirdiler. Ayrıca toplu sözleşmeler ve sosyal diyaloglar
dikkate alınarak genel bir değerlendirme yapıldı.
Seminerde gözlemci olarak BASS Sendikasının Genel Başkanı Turgut YILMAZ,
Marmara Şube Başkanı Zafer GÖKÇEGÖZ
ve Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölge Şubesi Başkanı Engin GÜNDAŞ seminere katıldı. Sayın YILMAZ katılımcılara Türkiye
bankacılık ve sigorta sektöründeki çalışanların sorunlarını, hakları ve toplu sözleşmeleri
konusunda bilgi verdi. Aynı zamanda BASS
Sendikası Güney – Doğu Avrupa ülkelerinin
bu sektördeki Forumun üyesi oldu.
Seminerin sonunda bir sonraki seminerin
İstanbul’da yapılacağını karar verildi. Nisan/Mayıs ayında 2015 ev sahipliğini BASS
Sendikası, Friedrich Ebert Vakfı desteği ile
yapacaktır.
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Haberler

Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) ve Friedrich Ebert Vakfı 04-06 Mayıs 2015
İSTANBUL

Sendikamız Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) ve Friedrich Ebert Vakfının katkıları ile
04 - 06 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul’da “Güneydoğu Avrupa Finans Sektörü Sendikaları Bölgesel
Konferansı” konulu uluslararası seminer gerçekleştirildi. Sendikamızın ev sahipliğini yaptığı toplantıya
Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek, Romanya ve Bulgaristan’daki finans sektöründe örgütlü sendikaların
temsilcileri katıldı. Finans sektöründe, özellikle Toplu İş Sözleşmesi sürecindeki sorunlar tartışıldı.
Seminer Genel Başkanımız Turgut YILMAZ’ın moderatörlüğünde açılış konuşması ile başladı.
Genel Başkanımız, Türkiye’deki güncel sorunlarla başlarken dünya gündemiyle paralel hareket eden
ekonomik ve finansal durumun sektördeki zararlarından bahsetti. Özelleştirmenin, taşeronluk sistemine ve
şimdi geçici istihdam bürolarının açılmasına daha doğrusu işçilerin kiralanmasına, sömürgeciliğe yol açan
nedenler olduğunu açıkladı. Sendikacılar olarak birlik içinde mücadele ve hareket etmenin zorunluluğuna
değindi. Bu tür faaliyetlere devam edilmesi gerektiğini belirterek Friedrich Ebert Vakfının Koordinatörü
Sayın Milan JEVTİÇ’e teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.
Diğer ülkelerin sendika temsilcileri de toplantı süresince kendi tecrübelerini diğer katılımcılarla
paylaştılar. Seminerin sonunda; bu tür eğitim seminerlerinin çok önemli olduğu vurgulanarak, bundan
sonra tüm ülkeler arasında yakın iş birliği kurulmasına ve gelecekte toplantıların devam ettirilmesine karar
verildi.
Toplantı süresince sendikamıza katkılarından dolayı Türkiye Otel Lokanta ve Dinlenme Yerleri
İşçileri Sendikası (TOLEYİS) çalışanları ve Genel Başkanı Cemail BAKINDI’ya teşekkür ederiz.
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T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O 01.11.2014–30.04.2015 DÖNEMİ ZAMMI YAPILDI
Sendikamız BASS ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 21. Dönem
Toplu İş Sözleşmesinin, “Ücret Zammı başlıklı 38. maddesinin “D” fıkrasında belirtilen, ikinci yıl 2. altı aylık
dönem ücret artış oranı, TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları Türkiye
Genel Endeksinin Ekim 2014 ayının Nisan 2014 ayına göre değişim oranı %3.33 olarak gerçekleştiğinden,
sözleşmenin anılan maddesi uyarınca çalışanların 31.10.2014 tarihinde almakta oldukları çıplak aylık
ücretlerine 01.11.2014 tarihinden itibaren %3.33 oranında ücret zammı” yapılmıştır.
GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMİ ZAMMI YAPILDI
Sendikamız BASS ile Güneş Sigorta A.Ş.arasında imzalanan 16. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin, Ücret
Zammı başlıklı 13. maddesinin “B-a fıkrasında “İkinci yıl 3. altı aylık dönem ücret artışının; %3 olacağı,
ancak T.C.Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca açıklanacak olan 2003/100 Temel Yıllı
Kentsel Tüketici Fiyatları Türkiye Genel Endeksinin,(Bu verinin açıklanmaması halinde buna denk gelecek
veriler kullanılacaktır.) Aralık 2014 ayının / Haziran 2014 ayına göre ilan edilecek enflasyon oranın %3’ten
fazla olması halinde değişim oranında farkın ücret zammına ilave edileceği belirlenmişti.
TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları Türkiye Genel Endeksinin
Aralık 2014 ayının Haziran 2014 ayına göre değişim oranı %2,33 olarak gerçekleşmiş olup, sözleşmenin
anılan maddesi uyarınca “çalışanların 31.12.2014 tarihinde almakta oldukları çıplak aylık brüt ücretlerine
01.01.2015 tarihinden itibaren % 3 oranında ücret zammı” yapılmıştır.
Ayrıca; söz konusu sözleşmenin Unvan Tazminatlarının belirlendiği 16.maddesi gereğince, 01.01.2015
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere unvan tazminatlarına, TÜİK tarafından Aralık 2014 ayının /Aralık
2013 ayına göre değişim yüzdesi olarak açıklanan 8,17 oranına +2 puan eklenmek suretiyle toplam 10,17
oranında zam uygulanmıştır.
Diğer taraftan; Gelir Vergisi Kanununun 23/8.maddesinde hükme bağlanmış olan ve hizmet erbabına yemek
verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 287 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2015
takvim yılı için 13,00 TL olarak tespit edildiğinden, toplu iş sözleşmesinin 18.maddesi uyarınca verilmekte
olan yemek parası veya yemek fişi tutarları da 2015 yılında 13,00 TL olarak ödenecektir
GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. 01.07.2015–31.12.2015 DÖNEMİ ZAMMI YAPILDI
Bilindiği gibi; Sendikamız BASS ile Güneş Sigorta A.Ş. arasında imzalanan 16. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin,
Ücret Zammı başlıklı 13. maddesinin “B-b fıkrasında “İkinci yıl 4. altı aylık dönem ücret artışının; %3 olacağı,
ancak T.C.Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca açıklanacak olan 2003/100 Temel Yıllı
Kentsel Tüketici Fiyatları Türkiye Genel Endeksinin,(Bu verinin açıklanmaması halinde buna denk gelecek
veriler kullanılacaktır.) Haziran 2015 ayının / Aralık 2014 ayına göre ilan edilecek enflasyon değişim oranının
%3’ten fazla olması halinde değişim oranındaki farkın ücret zammına ilave edileceği hükme bağlanmıştır.
TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları Türkiye Genel Endeksinin
Haziran 2015 ayının Aralık 2014 ayına göre değişim oranı % 4,76 olarak gerçekleşmiş olup, sözleşmenin
anılan maddesi uyarınca “çalışanların 30.06.2015 tarihinde almakta oldukları çıplak aylık brüt ücretlerine
01.07.2015 tarihinden itibaren % 4,76 oranında ücret zammı” yapılmıştır.
VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. 01.07.2015-31.12.2015 DÖNEMİ ZAMMI YAPILDI
Sendikamız BASS ile Vakıf Emeklilik A.Ş. arasında imzalanan 13. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin, Ücret
Zammı başlıklı 13. maddesinin “A-b fıkrasında “birinci yıl 2. altı aylık dönem ücret artışının; sendika üyelerinin
30.06.2015 tarihinde almakta oldukları çıplak brüt ücretlerine %5 oranında olacağı hükme bağlanmıştır.
Sözleşmenin anılan maddesi uyarınca “çalışanların 30.06.2015 tarihinde almakta oldukları çıplak aylık brüt
ücretlerine 01.07.2015 tarihinden itibaren % 5 oranında ücret zammı” yapılmıştır.
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T.Vakıflar Bankası
22. Dönem Toplu İş Sözleşmesi
Sendikamız ile T.Vakıflar Bankası T.A.O. Arasında 01.05.2015 – 30.04.2017
Dönemini Kapsayacak 22.Dönem Toplu İş Sözleşmesi İmzalanmıştır.
Sendikamız ile T.Vakıflar Bankası T.A.O. arasında; 01.05.2015 – 30.04.2017 yürürlük
tarihlerini kapsayacak 22. Dönem T.İ.S hükümlerine göre;
I. İYİLEŞTİRME
30.04.2015 tarihindeki çıplak brüt aylık ücretleri;
a) 2,150.-TL’nin altında olan kapsam içi sendika üyesi personelin çıplak brüt aylık
ücretlerine 2,150.-TL’yi geçmemek üzere 100.-TL iyileştirme yapılması,
b) 2,151.-TL ile 2.250.-TL arasında olan kapsam içi sendika üyesi personelin çıplak
brüt aylık ücretlerine 2,250.-TL’yi geçmemek üzere 75.-TL iyileştirme yapılması,
c) 2,251.-TL ile 2.350.-TL arasında olan kapsam içi sendika üyesi personelin çıplak
brüt aylık ücretlerine 2,350.-TL’yi geçmemek üzere 50.-TL iyileştirme yapılması,
II.ÜCRET ZAMMI
a) Birinci yıl 1.6 aylık dönemde; (01.05.2015 – 31.10.2015)
(I) fıkradaki iyileştirme yapıldıktan sonra, 01.05.2015 tarihinde Bankada çalışan kapsam
içi sendika üyesi personelin 30.04.2015 tarihindeki çıplak brüt aylık ücretlerine %6 oranında nispi
zam uygulanacaktır.
b) Birinci yıl 2.6 aylık dönemde; (01.11.2015 – 30.04.2016)
01.11.2015 tarihinde Bankada çalışan kapsam içi sendika üyesi personelin 31.10.2015
tarihindeki çıplak brüt aylık ücretine %5 oranında nispi zam uygulanacaktır. Ancak T.C. Başbakanlık
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003/100 Temel Yılı Kentsel Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli
Ekim 2015 indeks sayısının, Nisan 2015 indeks sayısına göre değişim oranının (Bu verinin
açıklanmaması halinde buna denk gelecek veriler kullanılacaktır.) %5’i aşması halinde aşan kısmın
tamamı, İkinci yıl 1.6 ay ücret zammı oranına ilave edilecektir.
c) İkinci yıl 1.6 aylık dönemde; (01.05.2016 – 31.10.2016)
01.05.2016 tarihinde Bankada çalışan kapsam içi sendika üyesi personelin 30.04.2016
tarihindeki çıplak brüt aylık ücretine %3 oranında nispi zam uygulanacaktır. Ancak T.C.
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003/100 Temel Yılı Kentsel Tüketici Fiyatları
Türkiye Geneli Nisan 2016 indeks sayısının, Ekim 2015 indeks sayısına göre değişim oranının (Bu
verinin açıklanmaması halinde buna denk gelecek veriler kullanılacaktır.) %3’ü aşması halinde
aşan kısmın tamamı, İkinci yıl 2.6 ay ücret zammı oranına ilave edilecektir.
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İkinci yıl 2. 6 aylık dönemde; (01.11.2016 – 30.04.2017)

		
01.11.2016 tarihinde Bankada çalışan kapsam içi sendika üyesi personel
31.10.2016 tarihindeki çıplak brüt aylık ücretine %3 oranında nispi zam uygulanacaktır. Ancak
T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003/100 Temel Yılı Kentsel Tüketici Fiyatları
Türkiye Geneli Ekim 2016 indeks sayısının, Nisan 2016 indeks sayısına göre değişim oranının
(Bu verinin açıklanmaması halinde buna denk gelecek veriler kullanılacaktır.) %3’ü aşması
halinde aşan kısmın tamamı, İkinci yıl 2.6 ayının son günündeki ücrete takip eden ayın birinci
gününden geçerli olmak üzere ilave edilecektir.
III. TAZMİNATLAR
Kapsam içi sendika üyesi personelin makam, sorumluluk, özel uzmanlık, meslek,
zırhlı araç, gişe ve ATM tazminatlarına, çağrı merkezinde çalışan personele ödenen tazminatlara,
yabancı dil ve lisanslama tazminatlarına; 01.05.2015 tarihinden itibaren olmak üzere, ücret
zamları oranında ve ücretin zamlandığı her 6 (altı) aylık dönemler itibari ile zam uygulanacaktır.
IV. SOSYAL YARDIMLAR
-

Mesken Tazminatı

Mesken tazminatına ücret zamları oranında 01.05.2015 tarihinden itibaren olmak
üzere ve ücretin zamlandığı her 6 (altı) aylık dönemler itibari ile zam uygulanacaktır.
- Yemek Yardımı
01.05.2015 – 31.05.2015 tarihleri arasında Büyükşehir Belediye teşkilatlanması
olan illerde çalışan personele her iş günü için 13,00 TL; Diğer illerde çalışan personele her
iş günü için 10,00.-TL yemek kuponu veya kartı verilecektir. 01.01.2016 – 31.12.2016 ve
01.01.2017 – 30.04.2017 dönemlerinde ise Büyükşehir Belediye teşkilatlanması olan illerde
çalışan personele her iş günü için 2016 ve 2017 takvim yılında uygulanacak olan “193 Sayılı Gelir
Vergisi Kanunu’nun 23/8 inci maddesinde yer alan hizmet erbabına işyeri ve işyeri müştemilatı
dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarında
yemek kuponu veya yemek kartı verilecektir. Diğer illerde çalışan personele her iş günü için
“193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun 23/8 inci maddesinde yer alan hizmet erbabına işyeri ve
işyeri müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin
istisna tutarı” artış oranında zam uygulanacaktır.
Ayrıca kapsam içi sendika üyesi personele ve bu sözleşme ile ödenecek olan tüm
sosyal yardımlara 01.05.2015 tarihinden itibaren olmak üzere, ücret zamları oranında ve ücretin
zamlandığı her 6 (altı) aylık dönemler itibari ile zam uygulanacaktır.
V. DENGE ÖDENEĞİ
Kapsam içi sendika üyesi personele müktesep hak sayılmamak ve başka bir ödemeyi
etkilememek kaydıyla, yılda bir defa Temmuz-2015 ve Temmuz-2016 aylarında brüt 500,00.-TL
denge ödeneği ödenecektir. Yıl içinde istifa, ücretsiz izin, sağlık izni, doğum raporu, emekli,
yeni işe başlama vb. nedenlerle çalışmamış olanlara fiili olarak çalıştıkları süre ile orantılı olarak
kıstelyevm ödeme yapılacaktır.
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T.Vakıflar Bankası T.A.O. işyerinde yeni alınacak;
-

Kontrolör yardımcısı giriş ücretleri 1.950 TL

-

Avukat, mühendis, mimar, uzman yardımcısı giriş ücretleri 1.900 TL,

-

4 yıllık üniversite mezunu personelin giriş ücreti 1.500 TL,

-

2 yıllık yüksekokul mezunu personelin giriş ücreti 1.350 TL,

-

Lise mezunu personelin giriş ücreti 1.250 TL,

olarak belirlenmiş ve belirlenen giriş ücretleri 01.05.2015 tarihinden itibaren
işe başlayan personele uygulanarak bu meblağların altında kalan ücretler var ise bu seviyeye
yükseltilecektir. Ayrıca sözleşme döneminde Asgari Ücretin altında kalan ücretler var ise Asgari
Ücret seviyesine yükseltilecektir.
Tüm personel için aylık ücrette ve tazminatlarda değişikliğe neden olacak terfi,
görev pozisyonu değişikliği v.b. durumlardaki değişiklikler takip eden aybaşından itibaren geçerli
olacaktır.
		
23.06.2015 tarihinde imzalanan ve 01.05.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek
olan 22. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin üyelerimize, ailelerine, Sendikamıza ve Vakıfbank
camiasına hayırlı olmasını dileriz.
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Burası
T.Vakıflar Bankası
T.A.O Genel
Müdürlüğünce 61.
Kuruluş yıldönümü
kapsamında İstanbul’da
düzenlenen kutlamalara
BASS Genel Başkanı
Turgut YILMAZ,
beraberinde Genel
Sekreter Mustafa
EREN, Genel Mali
Sekreter Salih KALFA
ve Sendikamız Bölge
Başkanları da katıldı.
T.Vakıflar Bankası
T.A.O Genel Müdürü
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Sizin Yeriniz
Halil AYDOĞAN
ve Yönetim kurulu
Başkanı Ramazan
GÜNDÜZ ün
de katılımlarıyla
gerçekleştirilen
kutlamalarda
hizmetlerinden ötürü
çalışanlara plaket
verildi.
Plaket ve ödül
töreninden sonra
kesilen pastayla
birlikte kutlama
devam etti.
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VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. 13. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. İLE 13. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
01 Ocak 2015-31 Aralık 2016 tarihleri arasında, iki yıl yürürlükte kalacak olan Toplu İş Sözleşmesi
Sendikamız ile Vakıf Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlüğünün karşılıklı görüşmeleri sonucunda imzalanmıştır.
13. Döneme ait Toplu İş Sözleşmesinin geçerlilik süresi 2 yıl olup 09 Mart 2015 tarihinde imza altına
alınmıştır.
Vakıf Emeklilik A.Ş. ile imzalanan 13. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin üyelerimize, ailelerine, Sendikamız
ve Vakıf Emeklilik camiasına hayırlı olmasını dileriz.
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VakıfBank Genel Müdürü Aydoğan, “2014 yılının ikinci sendikasyon işlemini başarı ile gerçekleştirmekten ve
yüzde 110’luk bir yenileme oranı elde etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu
24 Eylül 2014 Çarşamba
İSTANBUL - VakıfBank, 16 ülkeden 26 bankanın katılımıyla 850 milyon dolar tutarında sendikasyon
kredisi temin etti.
VakıfBank’tan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl eylül ayındaki sendikasyon kredisini yüzde
110 oranında çeviren VakıfBank, nisan ayındaki yılın ilk sendikasyon kredisinin ardından yeni bir
sendikasyon kredisine imza attı.
ING Bank’ın ajan banka ve koordinatörlüğünde 16 ülkeden 26 bankanın katılımıyla 168,5 milyon
dolar ve 528,75 milyon euro tutarında iki dilimden oluşan 1 yıl vadeli ve Libor/Euribor + yüzde
0,90 toplam maliyetle temin edilen 850 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisi dış ticaretin
finansmanında kullanılacak.
“Sektör ortalamasının üzerinde yenileme oranı”
Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, “2014 yılının
ikinci sendikasyon işlemini başarı ile gerçekleştirmekten ve yüzde 110’luk bir yenileme oranı elde
etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Muhabir bankalarımız ile sürdürülebilir ilişki yönetimi politikası
çerçevesinde ve sektör ortalamasının üzerinde bir oranla sendikasyon kredimizi yeniledik. Bu kredi, Türk
ekonomisine duyulan güvenle birlikte VakıfBank’ın uluslararası piyasalardaki yüksek kredibilitesini bir
kez daha teyit etmiştir” ifadelerini kullandı.
Yurt dışından kaynak yaratarak reel sektöre destek olmaya ve dış ticareti finanse etmeye devam
edeceklerini belirten Aydoğan, VakıfBank’ın muhabir bankalarına sağladığı iş çeşitliliği ve iş hacminin
artmaya devam etmesiyle çok rekabetçi maliyetlerle kaynak temin ettiklerini vurguladı.
Söz konusu kredinin VakıfBank’ın dünya çapındaki muhabir bankalarla kurduğu güçlü ve
uzun soluklu ilişkiler sonucunda temin edildiğine işaret eden Aydoğan, böylece VakıfBank’ın Türk
bankacılığındaki öncü konumunun ve uluslararası piyasalardaki itibarının bir kez daha ispatlandığını
kaydetti.
Aydoğan, kredide kendilerini destekleyen tüm katılımcı bankalara teşekkür etti.
Açıklamada, krediye yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak katılan bankaların Sumitomo Mitsui
Banking Corporation, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank AG, Erste Group
Bank AG, Goldman Sachs Bank, ING Bank, National Bank of Abu Dhabi, Natixis, Rabobank, Standard
Chartered Bank, Wells Fargo, HSBC ve Halkbank Bahreyn olduğu belirtildi.

Vakıfbank hazineye devrediliyor
Hükümetten Vakıfbank ile ilgili bomba karar
20 Ekim 2014 Pazartesi
Hükümetin, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu başta olmak üzere bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa
tasarısında Vakıfbank ile ilgili çok önemli bir değişiklik yer aldı. Tasarının 7.maddesi ile 6219 Sayılı
Türkiye Vakıflar Bankası Kanunu’nun 6.maddesine yeni fıkralar eklenmesi öngörüldü.
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VAKIFBANK’A 850 MİLYON DOLAR SENDİKASYON
KREDİSİ
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BEDELİ HÜKÜMET BELİRLEYECEK!
Buna göre banka hisselerinden, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan yüzde 58.5 oranındaki payın
tamamı, Bakanlar Kurulunca belirlenecek beher hisse değeri üzerinden Hazine’ye devredilecek.
Hazine’nin ödeyeceği rakam; banka tarafından üç ayrı firmaya yaptırılan bedelin ortalaması göz önünde
bulundurularak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.
Yine ödemenin nasıl yapılacağına da hükümet karar verecek.
Bankacılık yetkilileri, kamulaştırma adımının arkasından Vakıfbank’ın özelleştirilmesinin gündeme
geleceğine dikkat çekiyorlar.
VAKIF MALI KAMULAŞTIRILAMAZ
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden üst düzey bir bürokrat, Vakıflar Bankası’nın bizzat Adnan Menderes’in
talimatıyla 1954 yılında kurulduğunu ve Menderes’in kendi cebinden 50 lira verdiğini anımsattı.
Bürokrat, “Türkiye yüzölçümünün neredeyse yüzde 25’i vakıf malı. Vakıfların banka ihtiyacı mı kalmadı
da Vakıfbank özelleştirilecek. Vakıflar’ın hangi malı bu kadar süre içinde böylesine değerlenmiş? Banka
1954’te 50 milyon lira sermayeyle kurulmuş. Bugün değeri 10 milyar dolar. Bunun yaklaşık yüzde
60’ının vakıflara ait olduğunu düşünürsek; 6 milyar dolar. Var mı böyle başka bir yatırım” diye sordu.
Aynı bürokrat, bunun yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesi, orası olmaz ise Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nden döneceğini iddia etti. Hükümet gerekçesinde, BDDK’nin temettü izni vermemesinin
gösterildiğini vurgulayan bürokrat, “Ne olmuş daha önce de izin verilmiyordu. Vakıfların paraya ihtiyacı
varsa, yüzde 5 hissesini halka arz etsin, kendisine düşen miktarı, 300 milyonu cebine koysun” dedi.

Vakıfbank 3. çeyrek karını açıkladı
Vakıfbank 2014 yılı 9 aylık finansallarını açıkladı
06 Kasım 2014 Perşembe
VakıfBank, 2014 yılının üçüncü çeyreğinde elde ettiği 347,7 milyon TL net kar ile yılın ilk dokuz
ayında toplam 1 milyar 70 milyon TL net kar açıkladı. Çeyrek dönem karını geçen yılın aynı dönemine
göre %35,6 artıran VakıfBank’ın aktif büyüklüğü bir önceki yılın aynı dönemine göre %16’lık artışla
147 milyar TL’yi nakdi kredileri %19 artışla 97 milyar TL’yi, toplam mevduatı ise %16 artışla 89 milyar
TL’yi aştı.
2014 üçüncü çeyrek konsolide olmayan finansal sonuçları değerlendiren VakıfBank Genel Müdürü
Halil Aydoğan, nakdi ve gayrinakdi kredilerle ekonomiye aktardıkları kaynağın 124,7 milyar TL
seviyesine gelmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Bankamız bu çeyrek, yılın ilk
yarısına göre, daha hızlı kredi büyümesi gerçekleştirmeyi başardı. Bankamızın çeyrek dönem kredi
büyümesi sektör ortalamasının üzerinde, %6,4 seviyesinde gerçekleşti ve böylelikle yılbaşından bu yana
kredi büyümemiz %12,6 seviyesine ulaştı. Ana iş kolumuz olan kredilerin toplam aktifler içindeki payının
%66 seviyesini aşmış olmasından ve bu alandaki liderliğimizi devam ettirmiş olmaktan dolayı son derece
memnunum” dedi.
Proje finansmanında güçlü büyüme
Artan kredi büyümesinin özellikle proje finansmanı, ticari ve KOBİ segmentindeki müşteri grubunda
yoğunlaştığını ifade eden Genel Müdür Aydoğan, “Bu durum, VakıfBank’ın reel ekonomiye sağladığı
desteğin en açık göstergesidir. Proje finansman kredilerimiz, reel olarak çeyrek dönemlik bazda %8,8
oranında artarak 6,2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Başta yüksek nitelikli enerji ve altyapı projeleri olmak
üzere genel olarak proje finansmanı alanındaki öncü konumumuzu devam ettireceğiz” dedi.
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VakıfBank’ın başarılı bir şekilde sektörden ayrıştığı diğer bir alanın aktif kalitesinde devam eden
düzelme olduğunu belirten Aydoğan, “Herhangi bir varlık satışı veya aktiften silme yapılmamasına
rağmen, takibe aktarımların azalması ve geçen yıldan yüksek miktarda tahsilat yapılması nedeniyle takibe
dönüşüm oranımız gerilemeye devam etmiştir.
Sektörün takipteki krediler için ayırdığı karşılık oranının düştüğü bir ortamda, bankamız karlılık
rakamlarını zaten sektörden yüksek olan karşılık oranını muhafazakar bir şekilde daha da artırarak
yakalamıştır. Aktif kalitesinde iyileşmenin ve sektör ortalamasının üzerindeki başarılı performansımızın
devam etmesini hedefliyoruz” dedi.
Sağlam fonlama tabanı
Halil Aydoğan sözlerine şöyle devam etti: “Kredilerde büyüdüğümüz bir dönemde kaynak yapımızda
da önemli gelişmeler yaşandı. Toplam mevduatımız yıllık bazda %16 büyüyerek 89 milyar TL’yi aştı.
Yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiğimiz tahsisli bono ihraç işlemlerini etkin bir şekilde kullanmaya
devam ederek ülkemize görece uzun vadeli, farklı para birimlerinde yeni kaynaklar getirmeye devam
ediyoruz. Muhabir bankalarla kurduğumuz güçlü iş ilişkisi sayesinde eylül ayındaki sendikasyon
kredimizi sektör ortalamasının üzerinde, %110 seviyesinde yenilemeyi başardık ve reel sektörümüzün
kullanımına sunduk.”

Vakıfbank, kredi sözleşmesi imzaladı
Vakıfbank Avrupa Yatırım bankası ile kredi sözleşmesi imzaladı
10 Kasım 2014 Pazartesi
Vakıfbank ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 100 milyon euroluk kredi sözleşmesi imzaladı.
Vakıfbank’tan KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi: ‘’Bankamız, Avrupa Yatırım Bankası ile TC.
Hazine Müsteşarlığı garantisi altında KOBİ ve orta büyüklükteki işletmelere kullandırılmak üzere, 3 yıl
anapara ödemesiz toplam 8 yıl vadeli, 200 milyon Euro tutarındaki toplam fonun ilk dilimini oluşturan
100 milyon Euro kaynak sağlanmasına ilişkin kredi sözleşmesini 7 Kasım 2014 tarihinde imzalamıştır.’’

Vakıfbank’ı zengin edecek satış
Vakıfbank’a yıllar önce verilen Visa ve Mastercard hisseleri satılıyor
29 Kasım 2014 Cumartesi
Vakıfbank , bilançosunda “Satılmaya Hazır Menkul Değerler” hesabı altında izlediği 1.37 milyon
adet Mastercard Inc. ve 86 bin 714 adet Visa Inc hisselerinin satışı için Genel Müdürlüğe yetki verdiğini
açıkladı. Söz konusu hisselerin her iki şirketin Türkiye piyasasına girdiğinde bankalara prim olarak
verildiği ve yıllar içinde Vakıfbank’ın bu hisseleri portföyünde tutmaya devam ettiği öğrenildi.
101 milyar dolar
ABD Borsası’nda işlem gören Mastercard’ın piyasa değeri 101 milyar doları geçiyor. Yine aynı
Borsa’da işlem gören Visa’nın piyasa değeri ise 162.6 milyar dolar. Vakıfbank’ın elinde bulunan ve
muhtemelen New York Borsası’nda satılacak hisselerin değeri, bugünkü fiyatlarına göre yaklaşık 142.4
milyon dolar seviyesinde bulunuyor.
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Çeyrek kârâ bedel
Vakıfbank’ın KAP’a yaptığı bilanço açıklamasında son çeyrek kârı 385 milyon TL görünüyor. Yani
iştirak satışından elde edilecek gelir, neredeyse Vakıfbank’ın 3 aylık net kârına eşit olacak. Vakıfbank’ın
2014’ün 9 aylık döneminde elde ettiği kâr 1 milyar 77 milyon TL düzeyinde görünüyor.

Vakıfbank’tan katılım bankacılığı projesi
Vakıfbank, katılım bankası kurulmasına ilişkin proje finansmanı için, yetki verdi
22 Aralık 2014 Pazartesi
Vakıfbank Yönetim Kurulu, İslam Kalkınma Bankası’ndan katılım bankası kurulması projesi için, 300
milyon dolar kredi temin edilmesi ile ilgili işlemleri yerine getirmek üzere Genel Müdürlük makamını
yetkilendirdi.
Vakıfbank’tan KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Bankamız Yönetim Kurulu, 22 Aralık 2014 tarihinde almış olduğu kararla; Bankamızca yürütülen
katılım bankası kurulması konulu projeye, T.C. Hazine Müsteşarlığı’nın garantörlüğü kapsamında, İslam
Kalkınma Bankası’ndan, 300 Milyon ABD Doları tutarında proje finansmanı temin edilmesi ile ilgili
işlemleri yerine getirmek üzere Genel Müdürlük makamını yetkilendirmiştir.’’

Vakıfbank’tan katılım bankası için yeni adım
Vakıfbank, katılım bankası kuruluş çalışmaları ile proje finansmanı çalışmalarını Vakıflar GM’ye devrediyor
23 Ocak 2015 Cuma

Vakıfbank Yönetim Kurulu, katılım bankası kuruluş çalışmaları ile İslam Kalkınma Bankası’ndan
sağlanacak proje finansmanı çalışmalarının, süreci devam ettirecek olan T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel
Müdürlüğü’ne devredilmesine karar verdi.
Vakıfbank’tan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
“Bankamız Yönetim Kurulu’nun 22 Aralık 2014 tarihinde almış olduğu kararla, Bankamızca
yürütülen katılım bankası kurulması konulu projeye, T.C. Hazine Müsteşarlığı’nın garantörlüğü
kapsamında, İslam Kalkınma Bankası’ndan 300 Milyon ABD Doları tutarında proje finansmanı temin
edilmesi ile ilgili işlemleri yerine getirmek ve Bankamız Yönetim Kurulu’nun 7 Ocak 2015 tarihinde
almış olduğu kararla, 300 Milyon ABD Doları karşılığı TL başlangıç sermayesi ve 1 Milyar TL kayıtlı
sermaye ile katılım bankası kurulması için gerekli izin başvurularını ve diğer işlemleri yürütmek
konusunda Genel Müdürlük Makamını yetkilendirdiği duyurulmuştu.
Bu kez Bankamız Yönetim Kurulu’nun 22 Ocak 2015 tarihindeki toplantısında Bankamız bünyesinde
başlatılan katılım bankası kuruluş çalışmaları ile İslam Kalkınma Bankası’ndan sağlanacak proje
finansmanı çalışmalarının, süreci devam ettirecek olan T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne
devredilmesine karar verilmiştir.”
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Vakıfbank BBDK tarafından onay verilen katılım bankasına ilişkin açıklamada bulundu
03 Mart 2015 Salı
Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası A.Ş’nin Banka tarafından değil “Vakıflar Genel Müdürlüğü”
tarafından kurulacağını açıkladı.
Banka’dan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş’nin kurulmasına
izin verilmesi hakkındaki haberlerde yer aldığı gibi yeni Vakıf Katılım Bankası A.Ş - VakıfBank
tarafından değil - “Vakıflar Genel Müdürlüğü” tarafından kurulacaktır.
BDDK’nın yeni bir katılım bankası kurulmasına izin veren kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Kararda “Mazbut Vakıflar Adına T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bayezid Han-ı Sani
(II. Bayezit) Vakfı, Mahmud Han-ı Evvel bin Mustafa Han (I. Mahmut) Vakfı, Mahmud Han-ı Sani
bin Abdülhamid Han-ı Evvel (II. Mahmut) Vakfı ve Murad Paşa bin Abdusselam (Murat Paşa) Vakfı
tarafından Türkiye’de “Vakıf Katılım Bankası A.Ş.” unvanlı 300 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası
sermayeli bir katılım bankası kurulmasına izin verildiği” belirtilmektedir.
Konuyla ilgili resmi gazetede yayımlanan kararı aşağıda bilginize sunar, gerekli düzeltmenin
yapılmasını önemle rica ederiz.
Kurul Başkanlığının 26.2.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 26.2.2015 tarih ve 43890421101.01.01[144.1]-5001 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir.
Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi
kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci
fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7 nci ve 8 inci
maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca
kurucu ortaklar Mazbut Vakıflar Adına T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bayezid Han-ı
Sani (II. Bayezit) Vakfı, Mahmud Han-ı Evvel bin Mustafa Han (I. Mahmut) Vakfı, Mahmud Han-ı Sani
bin Abdülhamid Han-ı Evvel (II. Mahmut) Vakfı ve Murad Paşa bin Abdusselam (Murat Paşa) Vakfı
tarafından Türkiye’de “Vakıf Katılım Bankası A.Ş.” unvanlı 300 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası
sermayeli bir katılım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir.”

Fitch’den Vakıfbank’a not!
Fitch, Vakıfbank’ın tahvil ihracı için BB+ notu verdi
16 Ocak 2015 Cuma
Fitch Ratings, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O’nun planladığı Basel III uyumlu Tier 2 sermaye
tahvilleri ihracı için beklenen kredi notu olarak BB+ verdi. Fitch, ihraç miktarının henüz
belirlenmediğini ancak 500 milyon dolar civarında olmasının beklendiğini de ifade etti.
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TÜRK-İŞ’İN 6356 SAYILI KANUNA İLİŞKİN BİLDİRİSİ
“ANAYASA MAHKEMESİ 6356 SAYILI
KANUNA İLİŞKİN KARARINI VERDİ.

6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU
İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNUN BAZI
MADDELERİNİN İPTALİ İÇİN CUMHURİYET
HALK PARTİSİ TARAFINDAN AÇILAN DAVADA,
ANAYASA MAHKEMESİ KARARINI VERDİ.
18.10.2012 günlü 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi Kanunun 21 maddesinin iptali ve
yürütmesinin durdurulması amacıyla Cumhuriyet
Halk Partisi tarafından Anayasa Mahkemesinde
açılan iptal davasında Anayasa Mahkemesi tarafından
22.10.2014 tarihinde karar verildi. Mahkemenin kısa
kararına göre 3 maddenin iptaline karar verilmiş,
diğer 18 maddenin iptal istemi ise reddedilmiştir.
Anayasa Mahkemesinin kısa kararına göre iptal
edilen maddeler;
• 6356 Sayılı Kanunun 25. maddesinin;
1- (4) numaralı fıkrasında yer alan “...fesih
dışında...” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna
ve İPTALİNE, karar verilmiştir.
6356 Sayılı kanunun Sendika Özgürlüğünün
Güvencesi başlıklı 25. Maddesinin 4. Fıkrasında
yer alan ‘fesih dışında’ ibaresinin iptal edilmesi
sonucunda, işverenin, işçinin iş akdini fesih etmesi
halinde de işçinin 1 yıllık ücretinden az olmamak
üzere sendikal tazminata hükmedilebilecektir.
2- (5) numaralı fıkrasının; a- Birinci cümlesinde yer
alan “18”ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve
İPTALİNE, karar verilmiştir.
6356 Sayılı kanunun Sendika Özgürlüğünün
Güvencesi başlıklı 25. Maddesinin 5. Fıkrasında
yer alan ‘18’ ibaresinin iptal edilmesi sonucunda,
4857 Sayılı Kanunun 18. Maddesinde belirtilen ve
işe iade davası açmak için gerekli olan, en az 30
işçi çalışan işyerleri ve işçinin en az 6 aylık kıdemi
olması şartları olmaksızın, tüm işyerlerinde çalışan
işçilerin iş sözleşmesinin, sendikal bir nedenle
feshedilmesi halinde 4857 Sayılı Kanunun 20 ve
21. Maddelerine göre işe iade davası açılabilecek ve
sendikal tazminata hükmedilebilecektir.
• 6356 Sayılı Kanunun 60. maddesinin (6)
numaralı fıkrasının;
1- “...lokavt kararı uyuşmazlığın kapsamındaki başka
işyerleri için de alınabilir.” bölümünün Anayasa’ya
aykırı olduğuna ve İPTALİNE, karar verilmiştir.
6356 Sayılı Kanunun Kanuni Grev ve Lokavt
Kararının Alınması ve Uygulamaya Konulması
başlıklı 60. Maddesinin 6. fıkrasının  “...lokavt kararı
uyuşmazlığın kapsamındaki başka işyerleri için
de alınabilir.” İbaresinin iptal edilmesi sonucunda,
grup toplu iş sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıklarda
grev kararı, uyuşmazlığın kapsamındaki işyerlerinin
bir kısmı için alınmış olunması halinde artık
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işveren lokavt kararını uyuşmazlığın kapsamındaki
başka işyerleri için uygulayamayacaktır. İptalden
önceki düzenlemede işveren lokavt kararını
uyuşmazlık kapsamındaki başka işyerlerinde de
uygulayabilmekteydi.
2- Kalan bölümünün, 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama
Usulleri Hakkında Kanun’un 43. maddesinin
(4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE karar
verilmiştir.
6356 Sayılı Kanunun Kanuni Grev ve Lokavt
Kararının Alınması ve Uygulamaya Konulması
başlıklı 60. Maddesinin 6. fıkrasının  “...lokavt kararı
uyuşmazlığın kapsamındaki başka işyerleri için
de alınabilir.” İbaresinin iptal edilmesi sonucunda,
6. Fıkranın uygulama imkanının kalmaması
gerekçesiyle tamamen iptal etmiştir. 6216 sayılı
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama
Usulleri Hakkında Kanun’un 43. maddesinin (4)
numaralı fıkrasında ki; ‘’Başvuru, kanunun, kanun
hükmünde kararnamenin veya Türkiye Büyük Millet
Meclisi İçtüzüğünün sadece belirli madde veya
hükümleri aleyhine yapılmış olup da, bu madde
veya hükümlerin iptali kanunun, kanun hükmünde
kararnamenin veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçtüzüğünün diğer bazı hükümlerinin veya tamamının
uygulanamaması sonucunu doğuruyorsa, keyfiyeti
gerekçesinde belirtmek şartıyla Mahkeme, uygulama
kabiliyeti kalmayan kanunun, kanun hükmünde
kararnamenin veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçtüzüğünün bahis konusu öteki hükümlerinin
veya tümünün iptaline karar verebilir.’’ Hükmü
uyarınca Anayasa Mahkemesi tarafından 6. Fıkranın
uygulanma imkanı kalmayacağı düşüncesiyle
tamamen iptal edilmiştir.
• 6356 Sayılı Kanunun 62. maddesinin (1)
numaralı fıkrasında yer alan;
1- “bankacılık hizmetlerinde;” ve “...ve şehir
içi toplu taşıma hizmetlerinde...” ibarelerinin
Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE,
karar verilmiştir.
6356 Sayılı Kanunun, Grev ve Lokavt Yasakları
başlıklı 62. Maddesinde grev ve lokavt yapmanın
yasak olduğu belirtilen ‘’bankacılık hizmetlerinde’’
ve ‘’şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde’’ ibarelerinin
iptal edilmesi sonucunda, bankacılık hizmetleri ile
şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin yapıldığı işlerde
de grev ve lokavt yapılabilecektir. Bu işler için grev
ve lokavt yasağı kalkmaktadır.
Bu maddeler dışında iptali istenen 18 madde hakkında
Anayasa Mahkemesi iptal istemlerinin reddine karar
vermiştir. Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararları
resmi gazetede henüz yayımlanmamıştır.”

Sayın Dinleyiciler;
Anayasa mahkemesinin sendikalar yasasının bazı maddelerini iptal etmesiyle kobilerde çalışan 6,5 milyon
işçiye sendika tazminatı geri geldi. Belediyeler başta olmak üzere şehir içi ulaşımla, 200 bin banka
çalışanına ise grev hakkı tanındı. Bundan sonra şehir içi ulaşımında grev nedeniyle Belediye otobüsleri,
şehir hatları vapurları çalışmayabilecek. Bankalarda “Bu iş yerinde grev vardır.” pankartı asılabilecek,
milyonlarca çalışanı ve vatandaşı ilgilendiren o kararları konuşacağız, hattımızın ucunda Banka ve Sigorta
İşçileri Sendikası Genel Başkanı Turgut YILMAZ bulunuyor.
-Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
-Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
-Sayın YILMAZ şüphesiz Anayasa Mahkemesinin Sendikalar Yasasının bazı maddelerini iptal
etmesiyle konuyla ilgili en dikkat çekici husus banka çalışanına grev hakkı tanınması oldu. Gelinen bu
noktayı ve süreci nasıl açıklıyorsunuz? Bu iptalle birlikte neler değişecek?
-Öncelikle Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunan Ana Muhalefet Partisine çok teşekkür
ediyoruz. Dolayısı ile Anayasa Mahkemesi üyelerine de bu ülkemizdeki demokrasi ayıbı olan bankacılık
sektöründeki grev yasağının kaldırılmasını sağladıkları için onlara da ayrıca çok teşekkürler ediyoruz.
Şimdi 34 yıldır Türkiye de bankacılık sektöründe grev yasağı vardı. 12 Eylülle birlikte, bunu yıllarca
gündeme getirmiş olmamıza rağmen uluslar arası platformlarda gündeme getirdik üst konfederasyonumuz
kanalıyla, uluslar arası konfederasyonumuz kanalıyla ILO’ da ama bir türlü birçok hükümet geldi geçti.
Bankacılık sektöründe bu grev yasağını kaldırmadı. Dünyanın hiçbir yerinde bankacılık sektöründe grev
yasağı yok. Bizim ülkemiz hariç, tabi son değişiklikte işler bizim lehimize gelişti. Bizim derken kastettiğim
hadise şudur; çalışanlar, banka çalışanlarının büyük bölümü örgütsüz, dolayısı ile bütün bunlara rağmen
banka işverenleri hükümetler üzerinde çeşitli baskılar yaparak grev yasağının kaldırılmasına engel oldular.
Şimdi bankacılık sektöründe grev yasağının kaldırılması anayasa mahkemesi tarafından, banka çalışanına
bir umut doğdu banka çalışanları bu güne kadar örgütlü olduğu işletmelerde grev yasağı kapsamı oldukları
için birçok haklarından dolayısı ile kısıtlı kalmışlardı. 80 öncesinde grev hakkı olunan dönemlerde banka
çalışanlarının çok ciddi hakları vardı. Ama 80 sonrasında biliyorsunuz Toplu İş Sözleşmelerinde yasal
süreyi tamamlayamadığınızda ara bulucu safhası çalışıyor. Ara bulucudan sonra yüksek hakem kuruluna
gidiyor. Yüksek hakem kuruluda istediği şekilde işçi lehinde hiç bir karar çıkmadığına bu güne kadar
rastlamadık hiçbir sektörde de, dolayısı ile bugün artık bundan böyle bu olay değişti. Artık yüksek hakem
kurulu diye bir şey kalmadı. Banka çalışanlarının örgütlü olduğu işletmelerdeki sendikaları, eğer haklarını
elde edemezlerse işçiler greve çıkacaklardır. Bu kadar basit!
Dolayısı ile 80 öncesine geri döndük. 80 öncesine geri döndük derken; ben 80 öncesinin
olaylarından bahsetmiyorum. Sendikal haklardan bahsediyorum. Dolayısı ile Biz son derece mutluyuz,
banka çalışanları mutlu, 34 yıldır kara bir leke olarak üzerinde durulan bu bankacılık sektöründeki grev
yasağının ortadan kaldırılmış olması bizi, banka çalışanlarını son derece mutlu etmiştir. Bundan sonraki
süreçte biz diliyoruz ki, Türkiye de 50’ye yakın banka var. Bunların çok büyük bir bölümü örgütsüz.
Artık grev yasağı kapsamında da olmayan bankacılık sektöründe örgütlü olan sendikalara bütün banka
çalışanlarının istedikleri, diledikleri sendikaya üye olmaya hakkı vardır. Dolayısı ile artık çalışanlar, banka
çalışanları köle gibi çalışmaktan kurtulup, patronlarının iki dudağının arasındaki iş güvencesi meselesinden
kurtulup, bir an önce sendikal örgütlenmeye çalışmaları gerekmektedir. Anayasa mahkemesi ayrıca 30 işçi
çalışan iş yerlerinde daha önceden yasal olarak çıkartmışlardı. Biliyorsunuz sendikal güvenceyi ortadan
kaldırıyorlardı. Bugün onu da iptal etmiş oldu. Dolayısı ile bundan sonra 30 işçi çalıştıran işletmelerde
de sendikal örgütlenme yapılabilecek işveren bu konuda işten attığı zaman işçiyi onların ekonomik olarak
yargı en az 12 maaş tutarında tazminatlarını ödeyebilecek bu yargı kararı ile arttırılabiliyor. Bu da son
derece sevindirici ve gelişme gösteren bir olaydır. Ayrıca ulaşım hizmetlerinde bir grev kararı yapılamıyordu
gene, yine Anayasa mahkemesi ulaşım hizmetlerinde de grev yasağını ortadan kaldırdı. Şuna inanıyoruz
ki hükümetin yapamadıklarını Anayasa Mahkemesi bu kısıtlamaları ortadan kaldırarak demokrasi
anlamında daha önemli bir adıma doğru ülkemizi taşımakta bundan dolayı son derece sevinçliyiz. Ben işçi
kardeşlerime bir kez daha sesleniyorum. Sizin kanalınızdan sizin vasıtanızla sesleniyorum. Diyorum ki;
bir an önce bu iş kolunda barajı aşmış sendikalarda hangisini benimsiyorsanız, hangi sendikayla daha iyi
irtibat sağlayabilecekseniz mutlaka gidiniz ve mutlaka örgütleniniz. Söyleyeceklerim bu kadar son derece
mutluyuz çok teşekkür ediyorum.

73

Hukuk

Best FM Konuşan Türkiye Programı
Genel Başkanımız Turgut YILMAZ’IN Konuşması
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Av. Ozan COŞKUNER
BASS Sendikası
Hukuk Müşaviri

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE
GREV YASAĞI VE KALDIRILMASI
Sevgili üyeler ,
Hepimizi ilgilendiren, sektörümüzdeki grev yasağına ve bu yasağın Anayasa mahkemesi tarafından
kaldırılmasına dair yazımızda öncelikle grevi, işçiye
getirdiklerini irdeleyeceğiz.
Fransızcadan dilimize giren bir kelime olan grev, işveren karşısında daha bireysel olarak güçsüz durumda
görünen işçinin, toplu bir hareket ile çalışmayarak,
işleri durdurmak veya aksatmak amacıyla yaptığı
eylemdir. Tabi bu eylem özünde toplu iş sözleşmesi
bağıtlanması veya bir hakkın uygulanması için yapılmaktadır.
Grev kararları genellikle o işyerinde örgütlü ve
işçileri temsile yetkili sendika tarafından alınmakta ve
uygulanmaktadır.
Bu aşamada grevin 275 sayılı “Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu”, 2822 sayılı “Toplu İş
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu”ve 6356 sayılı
“Sendikalar ve Toplu İŞ Sözleşmesi Kanunu”ndaki
tanımlarına bir göz atalım.
1963 yılında yürülüğe giren 275 sayılı kanunda grev
şu şekilde tanımlanmıştır.
Grevin tarifi:
MADDE 17. — İşçilerin, topluca çalışmamak suretiyle bir iş kolunda veya iş yerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak
amacı ile aralarında anlaşarak veyahut bir teşekkülün
aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği bir
karara uyarak işi bırakmalarına grev denilir. İşçilerin
iş verenlerle olan münasebetlerinde iktisadi ve sosyal
durumlarını korumak veya düzeltmek amacı ile ve bu
kanun hükümlerine uygun olarak yapılan greve, kanuni grev; bu amacın dışında veya bu kanun hükümlerine uyulmaksızın yapılan greve, kanun dışı grev
denilir.
2822 sayılı mülga Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 25. Maddesinde de grev tanımı yapılmıştır:
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Grevin tanımı:
MADDE 25 - İşçilerin, topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine
göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla aralarında
anlaşarak veyahut bir kuruluşun aynı amaçla topluca
çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırakmalarına grev denilir.
Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde işçilerin iktisadi ve sosyal durumlarıyla çalışma şartlarını korumak veya düzeltmek
amacıyla bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılan
greve kanuni grev denilir.
Kanuni grev için aranan şartlar gerçekleşmeden
yapılan greve kanun dışı grev denilir. Siyasi amaçlı
grev,genel grev ve dayanışma grevi kanun dışı grevdir.
İşyeri işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer
direnişler hakkında kanun dışı grevin müeyyideleri
uygulanır.
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, milli eğemenliğe, Cumhuriyete, milli güvenliğe
aykırı amaçla grev yapılamaz.
Halen yürürlükte olan 6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu İŞ Sözleşmesi Kanununun 58. maddesinde grevin tanımı ise şu şekildedir:
Grevin tanımı:
MADDE 58 - (1) İşçilerin, topluca çalışmamak suretiyle işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine
göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla, aralarında
anlaşarak veya bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırakmalarına grev denir.
(2) Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde, işçilerin ekonomik ve sosyal
durumları ile çalışma şartlarını korumak veya geliştirmek amacıyla, bu Kanun hükümlerine uygun olarak
yapılan greve kanuni grev denir.
(3) Kanuni grev için aranan şartlar gerçekleşmeden
yapılan grev kanun dışıdır.
Burada üzerinde durmak istediğimiz husus grevin gücü ve işçiye verdiği güvencedir. Örgütlü bir
hareket ile alınan grev kararı ile, taraflar arasındaki
uyuşmazlıkta bireysel olarak zayıf konumda olan işçiler, işi bırakmak veya aksatmakla işveren karşısında
daha kuvvetli bir şekilde hak iddia edebilmektedir.
Özellikle Toplu İş Sözleşmesi imzalanması aşamasında
grev, işçinin ve onu temsil eden sendikanın en önemli
kozlarından biridir. Bugüne kadar birçok toplu iş sözleşmesi görüşmesinin tıkandığı aşamada grev faktörü,
uygulanmasa bile, önemli bir güç olarak işçinin yanında yer almıştır.
Yukarıda, kanunlardaki grev tanımına yer verdikten
sonra grev yasaklarına da kısaca bakmakta fayda var.

MADDE 20. —
1 . Savaş halinde;
2. Genel veya kısmi seferberlikte;
3. İlaç imal eden iş yerleri hariç olmak üzere, hastane,
klinik, sanatoryum, prevantoryum, dispanser, eczane,
aşı ve serum imal eden müesseseler gibi sağlıkla ilgili
iş yerlerinde;
4. Can veya mal kurtarma işlerinde;
5. Kamu tüzel kişilerince veya kamu iktisadi teşebbüslerince yerine getirilen su, elektrik ve havagazı istihsal
ve dağıtımı işlerinde;
6. Yabancı memleketlere yapmakta olduğu yolculuğu
bitirmemiş deniz, hava ve kara ulaştırma araçlarında;
,
Türk sularında seyir halinde olan gemilerle Türkiye de
hareket halinde bulunan hava, demir ve karayolu
ulaştırma araçlarında;
7. Noterlik hizmetlerinde;
8. Eğitim ve öğretim kurumlarında, çocuk bakım yerlerinde;

,
,
9. 19 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince özel hakeme
başvurulması hususunda anlaşma olmuşsa, tahkimnamenin imzalanmasından veya eğer aynı madde gereğince mahkeme grev veya lokavtı durdurma kararı almamışsa esas hakkında ilk hükmün tebliğinden sonra;
1 0 . 19 ncu maddenin 2 nci bendi hükümleri saklı kalmak kaydiyle, toplu iş sözleşmesi süresi içinde; Grev
ve lokavt yapılamaz.
2822 sayılı kanunda;
YASAĞIN BULUNDUĞU İŞLER :
MADDE 29 - Aşağıdaki işlerde grev ve lokavt
yapılamaz:
1. Can ve mal kurtarma işlerinde,
2. Cenaze ve tekfin işlerinde,
3. (Değişik: 3451 - 27.5.1988) Su, elektrik, havagazı,
termik santrallarını besleyen linyit üretimi, tabii gaz
ve petrol sondajı, üretimi, tasfiyesi, dağıtımı, nafta
veya tabii gazdan başlayan petrokimya işlerinde,
4. Banka ve noterlik hizmetlerinde,
5. (Değişik: 3451 - 27.5.988) Kamu kuruluşlarınca
yürütülen itfaiye, şehiriçi deniz, kara ve demiryolu ve
diğer raylı toplu yolcu ulaştırma hizmetlerinde.
6.(Ek:6321 Sa.Ka.1- 31.05.2012 ) Havacılık hizmetlerinde.

6356 sayılı kanunda ise;
Grev ve lokavt yasakları
MADDE 62 - (1) Can ve mal kurtarma işlerinde;
cenaze işlerinde ve mezarlıklarda; şehir şebeke
suyu, elektrik, doğal gaz, petrol üretimi, tasfiyesi
ve dağıtımı ile nafta veya doğalgazdan başlayan
petrokimya işlerinde; bankacılık hizmetlerinde; Millî
Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca doğrudan işletilen
işyerlerinde; kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye ve
şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde ve hastanelerde
grev ve lokavt yapılamaz.
(2) Bakanlar Kurulu, genel hayatı önemli ölçüde etkileyen doğa olaylarının gerçekleştiği yerlerde bu durumun devamı süresince yürürlükte kalmak kaydıyla
gerekli gördüğü işyerlerinde grev ve lokavtı yasaklayabilir. Yasağın kalkmasından itibaren altmış gün içinde altı iş günü önce karşı tarafa bildirilmek kaydıyla
grev ve lokavt uygulamasına devam edilir.
(3) Başladığı yolculuğu yurt içindeki varış yerlerinde
bitirmemiş deniz, hava, demir ve kara ulaştırma araçlarında grev ve lokavt yapılamaz.
Maddeleri yer almaktadır. Görüleceği üzere 275
sayılı yasada “bankacılık” sektörüne dair bir düzenleme yer almazken, ilk olarak 2822 sayılı kanun ile bankacılık sektöründe grev yasağı getirilmiş ve 6356 sayılı
kanun ile de aynı yasak devam ettirilmiştir.
Yukarıda bahsettiğimiz, işçilerin toplu bir eylemle işveren karşısında elde edecekleri grev gücünün bankacılık sektöründe kullanılamayacak olması karşısında
Anayasa Mahkemesi 22.10.2014 tarihinde aldığı karar
ile, 6356 sayılı kanunun 62/1 fıkrasında yer alan “bankacılık” ibaresinin İPTALİNE karar vermiştir. Bu karar
sektör açısında çok önem taşımakta, 35 yıldır devam
eden grev yasağının bankacılık sektöründe artık sona
ermesi anlamına gelmektedir. Artık gerek toplu iş sözleşmelerinin müzakeresi, gerekse mevzuattan veya
toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan bir hakkın hatalı uygulanması/uygulanmaması aşamasında işçiler ve
sendikalar grev kozunu kullanabilecek, daha güçlü bir
şekilde hak arayışında bulunabilecektir. Kaldı ki grev,
işveren karşısında işçinin gücü olmasının yanında en
başta Anayasal bir haktır. Bu hakkın bir kanun maddesi
ile sınırlandırılması, uzun yıllar bankacılık sektörüne
grev yasağı getirmesi kabul edilemez bir durumdur.
Ancak bu yazımızı kaleme aldığımız 2015 yılı
temmuz ayında, halen Anayasa Mahkemesi gerekçeli
kararının Resmi Gazetede yayınlanmadığını söylemek
gerek. Bu da şu anlama geliyor ki, Anayasa Mahkemesi
tarafından verilen karar Resmi Gazetede yayınlanmadığı için 6356 sayılı kanunun 62/1 maddesinde “bankacılık hizmetlerinde” ibaresi yer almaya devam ediyor.
Bu aşamada hepimizin beklentisi, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararını bir an önce Resmi Gazetede
yayınlanması sektördeki grev yasağının kanunlardan
çıkması.
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Yine aynı kanunları irdelersek, 275 sayılı kanunda;

Makale

mektedir. Hatta taşeron işçi yaşadığı sıkıntıları
işveren kuruma iletirken “bizi ilgilendirmez,
şirketiniz bakar o işlere” gibi garip tepkilerle karşılaşabilmektedir. Taşeron işçi ne kadar “ama biz
sizin işinizi yapıyoruz, meydana gelecek aksaklıklar sizi de etkiler” dese de birçok işveren kurumun taşeron firmaları serbest bıraktığı görülmektedir. İşte bu nedenlerden dolayı birçok taşeron
işçi isyan etmekte ve de kamu kurumlarında çalışanlar taşeronluk sisteminin kaldırılıp kadroya
geçilmesi yönünde taleplerini bildirmektedirler.
ENGİN GÜNDAŞ
KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU BÖLGE ŞUBESİ
ŞUBE BAŞKANI

Peki neden taşeron işçiler bu sıkıntıları çekmektedirler? Bunların başlıca nedeni işçiye işe
girişte imzalattırılan ağır sözleşmelerdir. İşe girişte “istifa dilekçesi” imzalattıran taşeron firmaların olduğunu duyunca eminim şaşıracaksınız,
çevrenizde taşeron firmalarda çalışanlara sorduğunuzda bunun doğruluğunu teyit edeceklerdir.
Maaşın az olması ve geç yatması, eksik yatması,
sigorta primlerinin eksik yatması, tatil günlerinin
dengesizliği, aralıksız tatil yapmadan çalışma
gibi sonu gelmeyen sıkıntılar taşeron işçilerinin
genel şikayetleri. Taşeron işçiler kadroya geçer
mi geçmez mi bu zamanla belli olur fakat işçilerin çektiği sıkıntıların dinlenilmesi ve çözüm

SENDİKASIZ İŞÇİ TAŞERON
Günümüzde sıkça duyduğumuz ve giderek
artan taşeronluk sisteminin ne olduğunu merak ediyorsunuzdur. Taşeron yasada alt işveren
olarak tanımlanmıştır. Bir kurumun yardımcı
işleri taşeron firmalara verilebilir. Bu firmalarda
çalışan kişiler taşeron işçi adını alırlar. Örneğin
bir hastanenin temizlik işleri taşeron firma tarafından yapılabilir. İşçinin muhattabı normalde
hem hastane yönetimi hem taşeron firmadır fakat
ülkemizde bu pek de uygulanmaz.
Genel olarak durumu değerlendirirsek eğer,
çoğu taşeron işçi firmasıyla muhattap olmakta,
maaş problemlerini ve işte yaşadığı sıkıntıları
“işveren kurum”a iletmekte güçlük çekebil-
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üretilmesi, firmalara denetimin sıkı olması gibi
gelişmeler, gelişmekte olan bir ülke için şarttır.
Sorunları çözülen işçiler hem işine dört elle sarılır, hem de işe olan talep artacağı gibi ülkedeki
iş gücü ve verim de artar. Kısacası bu sorunların
giderilmesi hepimizin yararınadır.
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E-DEVLET SENDİKA ÜYELİĞİ

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca çıkarılan
yönetmelikler hükümleri uyarınca; 07 Kasım 2013 Tarihinden itibaren Sendika Üyelik işlemleri www.turkiye.gov.tr
adresinden dolayısı ile e-devlet sistemi ile gerçekleştirilecektir.
www.turkiye.gov.tr adresinden e-Hizmetler bölümünden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı altında sunulan
İşçi Sendikaları Üyelik işlemleri hizmetine tıklanarak üyelik başvuru ve çekilme işlemleri yapılabilir. Sistem SGK’
dan alınan güncel çalışma bilgileri ile açılmaktadır. Çalışma kayıtları işkoluna göre listelenir, işkolunda kurulu bulunan sendikalardan biri seçilerek üyelik başvurusu yapılabilir. 07 Kasım 2013 tarihinden itibaren noter kanalıyla
yapılacak olan ve yapılan sendika üyeliklerinin geçerliliği bulunmayacaktır.
Sendika üyeliği gerçekleştirmek isteyen Vakıf bank çalışanlarımızın PTT şubelerinden e-devlet şifrelerini aldıktan sonra www.turkiye.gov.tr girmeleri gerekmektedir ve daha sonra aşağıdaki aşamaları uygulayarak sendika
üyeliklerini gerçekleştireceklerdir.

NOT: Güneş Sigorta A.Ş. ve Vakıf Emeklilik A.Ş. çalışanları 4. aşamadan sonra seçebilecekleri sendikaları direk
ekranda görebilecek ve 031- BASS seçimini yaptık dan sonra üyeliklerini gerçekleştirebileceklerdir.
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Güncel
Bu aşama itibari ile siteme girmiş oldunuz, cep telefon numaranız ve e-mail adresi üzerinden tarafınıza doğrulama
kodu bakanlık tarafından gönderilecektir. Gönderilen bu kod doğrulama alanına yazılarak üyelik işlemi gerçekleştirilir.
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Şu günlerde yeniden yüzünü göstermesiyle üzerinde
tekrar düşünmeye gerek duyduğumuz bir konu
güneş ışınları ve sağlıkla olan ilişkileri. Baharın
gelmesiyle, soğuk havaların etkisinden kurtulup
kendimizi sokaklara atarken en çok dikkat etmemiz
gereken konulardan bir tanesi.
Yaşamla olan ilişkisi nedeniyle varlığına muhtaç
olduğumuzu ancak maruziyetinin muhtemel
zararları nedeniyle korunmanında öneminin arttığını
hepimiz biliyoruz. Peki nasıl?
Güneşten yayılan ışınlar ve bu ışınlarla taşınan ısı
enerjisinin % 50’si yeryüzüne ulaşır. Güneşten
yayılan ultraviyole (UV) ışınlar 3’e ayrılır ve
herbirinin farklı etkileri vardır:
UV Işınlar
Ultraviyole C
Tamamına yakını ozon tabakası tarafından tutulan en
zararlı ışın türüdür. Ameliyathaneler de sterilizasyon
amaçlı kullanılır.
UVB
· Yeni melaninin yapımını uyarır ve cilde
salınımını sağlar.
· DNA bantlarına ciddi hasar verir.
· Ben oluşmasına ve bazı cilt kanseri tiplerine
(melenoma hariç) neden olur.
· Cildin yaşlanmasına neden olur (UVA’den çok
daha az olmak üzere).
· D Vitamininin oluşumunu uyararak, hastalıklara
ve ironik olarak cilt ve diğer kanserlere karşı korur.
· UVA’dan daha kolay güneş yanığına yol açar,
ancak ölçülü dozu sağlıklı olabilir.
· Hemen hemen tüm güneş koruyucuları ile
engellenir.
UVA
· Melanositlerde daha önceden üretilmiş olan
melaninin salınımını sağlar.
· Cildin hızlı yaşlanmasına neden olur.
· UVB’ye kıyasla daha az kansere neden olduğu
düşünülmekle birlikte diğer cilt kanserlerinden daha
tehlikeli olan melanoma neden olur.
· Birçok
güneş
koruyucu
tarafından
engellenememektedir. Ancak giysi ile bir miktar
engellenebilir.
· UVB’ye kıyasla sezon ve gün boyu daha istikrarlı
bir seviyede bulunur.

etkilerini daha çok deri hücrelerini ve göz dokusunu
etkileyerek gösterirler. Deri üzerine olan etkilerini
cildin alt katmanlarına dek nüfuz ederek gösterirler.
Kök hücreleri etkilerler ki, bu zararlı cilt yapısının
oluşmasına neden olur   ve cildin genetik yapısına
(DNA) zarar verir. Bu süreçte, vücuttaki kollajen
proteini azalmakta ve cilt daha ince güçsüz, pürüzlü
ve kırışıklıklarla dolu olmaya başlamaktadır. Aşırı
güneş ışığında sadece birkaç dakika kalmak bile
kollajen üretimini zarara uğratmaktadır.  
Cilt rengi de güneş kaynaklı hastalıklar için bir
faktör olarak kabul edilebilir. Çünkü cilt rengine
göre güneşten etkilenme oranı değişmektedir. Cildin
güneşten ten rengine göre etkilenmesine ‘’fototip’’
denir. Açık tenlilerin cilt kanserine yakalanma
ihtimalleri daha yüksektir.
Güneşin UV ışınlarına fazlaca maruziyet yaşla
ilintili katarakt, pterygium (iyi huylu konjunktiva
büyümesi), fotokeratit ve korneada yıkıcı
değişiklikler gibi bir takım göz sorunlarına sebebiyet
verebilir.
Bu sorunlar bulanık görmeye, gözde tahrişe,
kızarıklığa, yaşarmaya, geçici görme kaybına ve
bazı vakalarda körlüğe yol açabilir.
Amerikan Optometrik Birliği kısa adıyla AOA’da
komisyon üyesi olan Dr. Gregory Good’a göre:

Sağlık

Güneşin Zararlı Etkileri Nelerdir?

“UV radyasyonuyla derinin yanması gibi, gözler
de bu ışınlardan zarar görebilirler. Özellikle genç
insanların gözlerini korumaya ihtiyaçları var.
Kenarlı bir şapka giymek, UV radyasyonunu
absorbe eden bir güneş gözlüğü takmak gibi basit,
güvenli ve pahalı olmayan yöntemlerle bu korunma
sağlanabilir.”
Cilt ayrıca mevcut benlerde görülen değişikliklerde
cilt kanseri habercisi olabilir. Ben sayısı fazla
(50’den yüksek) olan kişilerin de cilt kanserine
yakalanma ihtimalinin yüksek olduğu bilinmektedir.
Bende görülen değişikliklere örnek olarak bende
asimetri olması, dış kenarlarının girintili çıkıntılı
şekil alması, renginin kısmen veya tamamen siyah,
kahverengi, mavi, kırmızıya dönüşmesi veya
etrafında beyaz renk değişiklikleri göstermesi, en
uzun çapının 6 milimetreden daha fazla olması veya
büyümesi, normal cilt seviyesinden kabarması veya
yükselmesi, üzerinde yara açılması ve zaman zaman
kanaması verilebilir.  
Güneş ışınları melanin pigmenti birikimine neden
olarak çil oluşumuna da yol açabilir.

Etkileri Ayrıca güneş ışınları cildin kendini yenileme
sisteminin çalışmasına zarar vermekte ve böylece
deri kanseri oluşumu riskini arttırmaktadırlar.
UV ışınlar insan sağlığı üzerine olan zararlı
Güneş Işınlarının
Nelerdir?

Sağlığa

Zararlı
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Güneş Işınlarından Korunmak İçin Neler Yapmalıyız?
Güneş ışınlarından korunmayla ilgili olarak dikkat edilmesi gerekenler:
Güneş ışınlarının en dik olarak geldiği ve en çok zararlı ışın içeren 10.00 ile 17.00 saatleri arasında
imkan olduğu sürece güneşe çıkılmamalıdır.
· Güneşe çıkarken olabildiğince cildi güneş ışığından koruyabilecek, ışığı yansıtan giysiler giyilmelidir.
· Güneşe çıkarken mutlaka UV ışığı geçirmeyen nitelikte güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Unutulmamalıdır
ki gözler de cildimiz gibi güneşten yanabilir.
· Yüksek faktörlü (40 – 50 faktör) güneşten koruyucu kremler kullanılabilir. Bu kremlerin de UV ışığı
geçirmeyen nitelikte olması önemlidir. Ayrıca bir güneş koruyucu krem ancak 2.5-3 saat cildimizi güneşten
koruyabilir.
· Sağlıklı bronzlaşma diye bir kavram yoktur. Bronzlaşmak zaten vücudun güneş ışınlarına verdiği bir
tepkidir. Bronzlaşmak adına saatlerce güneş altında kalınmamalıdır.
· Çocuklar, yaşlılar, beyaz tenliler, hastalar, vücudunda ben olanlar daha fazla korunmaya ihtiyaç duyar.
·

Cilt Tipiniz Hangisi?
Hangi cilt tipine sahipsiniz? Hangi cilt tipi asla
bronzlaşmaz? Hangi cilt tipi en iyi bronzlaşır?
Faklı cilt tiplerine göz atalım:

bronzlaşır. Kahverengi göz ve saç rengine sahip
olup esmer tenli olurlar. Kısa zamanda bronzlaşırlar
ancak bronzlaşmaları kalıcı değildir. SPF 20 15 (15
– 20 faktör) ile başlayıp bronzlaşınca SPF 15 10
(10 – 15 faktör) ile devam edebilirler.

Tip 1 Kolay yanar, asla bronzlaşmaz. Açık renk
gözler, sarı ya da kızıl saçlar, süt beyaz tene sahip
olup kolay çillenenler bu gruptadır. SPF 50 + (50
faktör ve üzeri) olan ürünler kullanmalıdır.

Tip 5 Çok nadiren yanarlar, çok koyu
bronzlaşırlar. Koyu kahve veya siyah gözlü, buğday
tenli olurlar. SPF 15 (15 faktör) ile başlayıp SPF 10
(10 faktör) ile devam edebilirler.

Tip 2 Genellikle yanar, çok az bronzlaşır, kolay
açılır. Kumral saçlara, ela gözlere ve açık tene sahip
olup çillenmeye meyillidir. SPF 50 + (50 faktör ve
üzeri) ürünlerle başlayıp biraz bronzlaşınca SPF 35
25 (25 – 35 faktör) ürünler kullanabilirler.

Tip 6 Yanmazlar, tenleri ve gözleri siyahtır.
Zenciler ve koyu tenli ırklar bu gruba girerler.
SPF- Sun Protective Factor (Güneş Koruyucu
Faktör) olan ürünler
kullanabilirler.

Tip 3 Hafif yanar, genellikle bronzlaşır ve uzun
süre kalıcı değildir. Açık kahverengi gözlü, koyu
kumral veya kahverengi saçlı, kumral tenli, çok az
çillenir. SPF 30 (30 faktör) olan ürünlerle başlayıp
biraz bronzlaştıktan sonra SPF 15 20 (15 – 20
faktör) olan ürünler kullanabilirler.
Tip 4 Çok nadiren yanar, her zaman iyi

84

Hepimizin tatil planları yaptığı bir dönemdeyiz.
Kış boyu güneş yüzü görmemenin acısını çıkarmak
üzere en güneşli plajı, en güzel kumsalı, en iyi
havayı herkes kendince farklı yerlerde arıyor.

Ancak herkesin derdi ortak: bir an önce
bronzlaşabilmek; tatil yerlerine beyaz peynir
kıvamında gitmemek ve dönüşte yine beyaz
dönmemek. Ancak özellikle bayanların bu
bronzlaşma, bronz kalma tutkusu yanlış bilgiler
sebebiyle çok ağır sağlık problemlerine yol
açabiliyor. Gözlüklerimizi takıp çantalarımızı
almadan önce gelin bronzlaşma nedir görelim.
Bronzlaşma, güneşten (ya da solaryum)
kaynaklanan ultraviyole ışık ile deri renginin
(özellikle açık ciltlerin) doğal bir fizyolojik cevap
ile kararmasıdır.

Günde Ne Kadar Su İçilmeli

Bir günde ne kadar su içilmeli sorusu kulaktan
dolma bilgiler veya bilimsel olmayan yöntemlerle
cevaplanmaktadır. Sağlıklı bir yetişkinin 1 günde
ortalama 8 veya 9 bardak su tüketmesi önerilir. Ancak
1 günde içmeniz gereken doğru su miktarını bilimsel
yöntemlerle hesaplayarak bulabilirsiniz.
Çünkü içilmesi gereken su miktarı kişiden kişiye,
bulunulan ortama veya yapılan işe göre değişmekte.
Soğuk bir iklimde daha durağan bir çalışma tarzı olan

Derinin koyulaşması, ultraviyole ışığa maruz kalan
deri hücreleri içine melanin pigmentinin salınımı
ve miktarının artması ile olur. Artan melanin
pigmentleri derinin yüzeyine taşınarak cildin
önce kızarıklık formunda daha sonra bronzlaşma
formunda bir cevap vermesine neden olur. Melanin,
melanosit denen hücrelerce üretilir ve vücudu UV
ışınları emerek korur. Bronzlaşma diğer bir tarifle
melanin artışı ultraviyole ışık maruziyetinde cildin
korunması üzere verilen bir tepkidir. Zannedildiği
gibi bronz bir cilt sağlıklı olmayı değil cildin
gereğinden fazla güneş ışığına maruz kaldığını
ve kendini korumak üzere rengini koyulaştırmayı
seçtiğini gösterir.
Güneş ışığı hem Ultraviyole A (UV-A) hem
Ultraviyole B (UV-B) ışınlarını içerdiği için hem
cildin alt katmanlarına nüfuz edebilir hem de
kızarıklık ve bronzlaşmaya neden olabilir.
UV-A ışını yıl boyunca ve gün içinde değişik
saatlerde, mevsimlerde veya hava koşullarında
değişmeksizin etkili olmaktadır. UV-B ışını yaz
aylarında ve yüksek rakımlı yerlerde daha yoğundur.
Bu nedenle yüksek rakımlı yerlerde yaşayan ya da
kayak gibi sporlarla uğraşan kişilerin her zaman
daha dikkatli olması daha iyidir.
Her insanın cilt rengi ve cilt tipi aynı olmadığı
için herkesin güneşe karşı aynı tepkiyi vermesi
beklenemez. Genellikle açık cilt rengine sahip
olanlar koyu cilt rengine sahip olanlara göre daha
fazla yanar, daha zor bronzlaşır. Dolayısıyla
güneşten koruyucu ürünlerin kullanımında da her
zaman cilt rengi göz önünde bulundurulmalıdır.

Sağlık

Nasıl Sağlıklı Bronzlaşırım?

biri ile sıcak iklimde kas gücü ile çalışan bir kişinin
günlük su ihtiyacı çok farklıdır.

Günde nekadar su içilmeli
1 kişinin günlük su ihtiyacı pek çok farklı
etkene bağlıdır: Kişinin sağlık koşulları, günlük
aktiviteleri ve yaşadığı iklim.
Her ne kadar herkese hitap eden standart bir formül
olmasa da, herkesin kendi vücudunun ihtiyacı olan
sıvı miktarını bilmesi 1 günde ne kadar su tüketmesi
gerektiğinin saptanmasında yardımcı olacaktır.
Yetişkinlerde bu miktarın vücut ağırlığının %3’üne
yakın olması gerekir. Yani 100 kg olan bir kişi
günde 3 litre, 50 kg olan bir kişi ise günde ortalama
1.5 litre su tüketmelidir. 0.03 çarpanını kilonuz ile
çarparak ortalama su ihtiyacınızıbulabilirsiniz.
Suyun Sağlığa Faydaları
Su; insan vücudunun başlıca kimyasal bileşeni olup,
vücut ağırlığının %60’ını oluşturur. Vücuttaki bütün
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sistemler suya bağlıdır. Örneğin su organlardaki
toksinleri vücut dışına atar, hücrelere besin taşır ve
kulak, burun, boğazda bulunan dokular için nemli
bir ortam sağlar.
Su eksikliği dehidrasyona yol açabilir. Dehidrasyon,
vücuttaki normal fonksiyonları sürdürmek için
yeteri kadar su tüketilmeyen durumlarda görülür.
Hafif dehidrasyon vücudun enerjisini tüketebilir ve
kişinin yorgun düşmesine sebep olabilir.
Ne Kadar Suya İhtiyacınız Var?
Her gün nefes alıp verme, terleme, idrar yapma
ve bağırsak hareketleri sırasında su kaybedilir.
Vücudun gerektiği gibi çalışabilmesi için
kaybedilen suyun içecek ve su içeren besinler
tüketilerek yerine konması gerekir.
Genel olarak doktorlar ılıman iklimde yaşayan
sağlıklı bir yetişkinin 1 günde ortalama 8 veya 9
bardak su tüketmesini önerirler. 1 günde içmeniz
gereken su miktarını en genel olarak aşağıdaki
şekilde hesaplayarak bulabilirsiniz:
Yerine koyma yaklaşımı: 1 günde yetişkinler
tarafından çıkarılan idrar miktarı ortalama 1,5
litredir (yaklaşık 6,3 bardak). Solunum, terleme ve
bağırsak hareketleri sırasında da 1 günde hemen
hemen 1 litre (yaklaşık 4 bardak) su kaybedilir.
Yiyecekler genellikle vücuda alınan toplam sıvı
miktarının %20’sini sağlar. Dolayısıyla günlük
normal beslenme ile birlikte günde 2 litre (8
bardaktan çok az daha fazla) su veya diğer
içeceklerden tüketilirse kaybedilen sıvı yerine
konulabilir.
Günde 8 bardak su: Diğer bir yaklaşım ise günde
8 bardak su içmektir. 200-250 ml su bardağı
ile günde 8 bardak su yaklaşık 1.6 – 2 litredir.
Günde 8 bardak dolusu sıvı tüketimi bilimsel
olarak kanıtlanmış olmasa da birçok insan kolay
uygulanabilir olması nedeni ile bu uygulamayı
tercih eder. Geri sayım yaparak bu yöntem kolayca
ve yanlışsız uygulanabilir.
Diyetle ilgili öneriler: The Institute of Medicine
(İlaç Enstitüsü) 1 günde erkeklerin kabaca 3
litre (yaklaşık 13 bardak), bayanların ise 2.2 litre
(yaklaşık 9 bardak) içecek tüketmelerini tavsiye
ediyor.
Yukarıda belirtilen yaklaşımlar bir yana
bırakıldığında, eğer yeterli miktarda sıvı
tüketiliyorsa ve nadiren susuzluk hissediliyorsa
ve günde 1.5 litre (yaklaşık 6.3 bardak) veya daha
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fazla renksiz veya açık sarı renkte idrar üretimi
varsa; vücuda alınan sıvı miktarı büyük bir ihtimalle
yeterlidir. Eğer kişinin vücuduna aldığı sıvı miktarı
konusunda tereddütleri varsa bir doktora veya
diyet uzmanına danışmalıdır. Alınması gereken
su miktarının saptanması konusunda yardımcı
olacaklardır.
Su İhtiyacını Etkileyen Faktörler
Tüketilmesi gereken toplam sıvı miktarı günlük
aktivitelere, yaşanan iklime, sağlık koşullarına
ve eğer gebelik veya hamilelik varsa, buna göre
değiştirilmesi gerekebilir.
Egzersiz;
Eğer egzersiz yapılıyorsa veya terlemeye yol açan
herhangi bir aktivite ile uğraşılıyorsa, kaybedilen
sıvının telafi edilmesi için ekstra su tüketmeye
ihtiyaç duyulur. Kısa süreli egzersizlerde
ekstradan 400 ila 600 ml (yaklaşık 1.5 ila 2.5
bardak) su tüketmek yeterlidir ancak 1 saatten fazla
süren ağır egzersizlerde (örneğin marathon koşmak)
daha fazla sıvı tüketmek gerekir. İlave olarak ne
kadar suya ihtiyaç duyulacağı egzersiz sırasında
ne kadar terlendiğine, yapılan egzersizin türüne
ve süresine bağlıdır. Uzun süreli ağır egzersizler
sırasında sodyum içeren sporcu içeceklerinden
tüketmek en iyisidir. Bu sayede terleme sırasında
kaybedilen sodyumun yerine konması sağlanır ve
yaşamı tehdit edici olabilen hiponatremi gelişme
ihtimali azaltılmış olur. Ayrıca egzersiz bittikten
sonra da kaybedilen sıvının yerine konulmasına
devam edilmelidir.
Çevre;
Sıcak ya da nemli havalar terlemeye yol açabilir
ve ilave sıvı tüketimini gerektirir. Ayrıca kışın
kapalı alanlardaki ısınmış hava da cildin nemini
kaybetmesine yol açabilir. Bunun ötesinde 2,500
metre’den (8,200 feet) daha yüksek olan irtifalar
idrar yapımında artışı tetikleyebilir ve daha hızlı
solumaya sebep olabilir; bu da vücuttaki sıvı
rezervinin çoğunun tüketilmesi demektir.
Hastalıklar veya sağlık koşulları, ateş, kusma,
ishal varlığında vücut ekstra sıvı kaybeder.
Bu durumlarda daha fazla su içmek gerekir.
Belirli durumlarda doktorlar ağız yoluyla alınan
rehidrasyon solüsyonlarından tüketilmesini tavsiye
edebilir. Ayrıca idrar kesesi enfeksiyonu veya idrar
yollarında taş bulunması gibi belirli durumların
gelişmesi halinde daha fazla sıvı tüketimine
ihtiyaç duyulabilir. Diğer taraftan kalp yetmezliği,
belirli türdeki böbrek, karaciğer veya böbrek üstü
bezi hastalıkları gibi belirli durumlar su atılımını

Gebelik veya emzirme dönemi;
Bebek bekleyen veya bebek emziren kadınların
hidrat kalmaları için ekstra su içmeleri gerekir.
Özellikle emzirme döneminde yüksek miktarda
sıvı alınmalıdır.

dehidrasyon başlamış olur. Dolayısıyla susamadan
önce su içmek daha sağlıklı bir alışkanlıktır. Bunun
ötesinde yaşlandıkça vücudun dehidrasyonu
hissetme ve beyne susama sinyali göndermedeki
duyarlılığı daha düşük seviyelere iner.

Sağlık

bozabilir ve hatta böyle durumlar vücuda alınan
sıvı miktarının sınırlandırılmasını gerektirebilir.

The Institute of Medicine (İlaç Enstitüsü)
hamile bayanlara günde 2.3 litre (yaklaşık 10
bardak), bebek emziren bayanlara ise 3.1 litre
(yaklaşık 13 bardak) sıvı tüketmelerini tavsiye
ediyor.

Diğer yandan aşırı derece susama ve idrar
yapımındaki artış ciddi bir rahatsızlığın belirtileri
olabilir. Eğer kişiler bu belirtilerden herhangi birini
kendilerinde görürse doktorlarına bildirmelidir.
Dehidrasyondan korunmak ve vücudun ihtiyacı
olan sıvının alındığından emin olmak için içecek
seçimi sudan yana yapılmalıdır. Çoğu sağlıklı
yetişkinler aşağıdaki ipuçlarını takip edebilir:

Diğer Su Kaynakları;

·

Suya her zaman erişebiliyor olmak iyi bir
fikir olsa da sıvı ihtiyacını karşılamak için
sadece içeceklere bağlı olmak gerekli değildir.
Tüketilen besinler de sıvı ihtiyacının önemli bir
bölümünün karşılanmasına destek olur. Besinler
toplam tüketilen suyun ortalama olarak %20’sini
karşılarlar. Örneğin karpuz, domates gibi pek çok
meyve ve sebzenin ağırlığının %90 veya daha
fazlası sudan oluşmaktadır.
İlave olarak, süt ve meyve suyu gibi içeceklerin
bileşimlerinin de büyük bir kısmı sudan
oluşmaktadır. Hatta bira, şampanya ve kafeinli
içecekler de –kahve, çay veya soda gibi- katkıda
bulunabilir, ancak bu içecekler günlük sıvı
tüketiminin ana bölümünü oluşturmamalıdır. Su en
iyi seçenektir çünkü kalorisizdir, pahalı değildir ve
kullanıma hazırdır.
Sağlıklı Olarak Hidrat Kalmak
Yalnızca susadığınızda su içmeniz gerektiğine
karar vermek genellikle iyi bir fikir değildir.
Susadığınız anda zaten vücudunuzda hafif

Her yemekle birlikte ve yemek aralarında
bir bardak su içilmelidir.
·
Egzersiz öncesinde, sonrasında ve egzersiz
sırasında yeterli sıvı takviyesi alınmalı, susuz
kalınmamalıdır.
·
Sosyal toplantılarda alkollü içecekler yerine
soda veya maden suyu tüketiniz.
Her ne kadar nadir olarak görülse de çok fazla su
tüketimi de görülebilmektedir. Böbreklerin aşırı
suyu dışarı atmada başarısız olduğu durumlarda
kan seyrelir, bu da kanda bulunan sodyum
konsantrasyonunun düşmesine yol açar ve
hiponatremi meydana gelir. Marathon koşucuları
gibi sporcular hiponatremi açısından yüksek risk
altındadırlar.
Gerek çok su tüketmek gerekse yeteri kadar su
tüketmemek sağlığa zararlı durumlardır. Kişilerin
günlük olarak tüketmeleri gereken sıvı miktarını
kendi koşullarına göre hesaplamaları ve gereken
durumlarda ilgili değişiklikleri yapmaları sağlıkları
ve vücut işleyiş düzenleri açısından büyük önem
taşır.
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VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Vefat

Bireysel Bankacılık
Satış Koordinasyonu Müdürlüğü
Yetkili
Çağdaş ACER’i 28 Nisan 2014 tarihinde
Elim bir trafik kazasında kaybettik.
Merhuma Allah’tan rahmet,
Kederli ailesi’ne, yakınlarına ve tüm
VakıfBank Camiası’na başsağlığı dileriz.

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
VakıfBank Güneşli Kurumsal Şubesi Yetkili
Sn. Dilar TEKBAŞ’ı 21 Mart 2015 tarihinde mevcut
hastalığı sonrası kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
20 Ocak 1976 Doğumlu,
5 ve15 yaşlarında iki erkek çocuk annesiydi.
Merhuma Allah’tan rahmet,
Kederli ailesi’ne, yakınlarına ve tüm
VakıfBank Camiası’na başsağlığı dileriz.

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
VakıfBank Alanya Şube
Müdürümüz
Sn. Engin YILDIZ’ı
26 Nisan 2015 tarihinde yaşanan elim bir olay sonucunda
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Merhuma Allah’tan rahmet,
Kederli ailesi’ne, yakınlarına ve tüm
VakıfBank camiası’na başsağlığı dileriz.

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
VakıfBank Merkezi Operasyon İşlemleri Müd.(Bursa)
Müdür Yardımcısı
Sn. Metin TOPRAK’ı
26 Nisan 2015 tarihinde yaşanan elim bir olay sonucunda
12 Mayıs 2015’te kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Merhuma Allah’tan rahmet,
Kederli ailesi’ne, yakınlarına ve tüm
VakıfBank camiası’na başsağlığı dileriz.

88

