Bankamızın Sayın Yönetim Kurulu
Başkanı, Bankamızın Sayın Genel
Müdürü, Munzam Sandığımızın Yönetim
Kurulu
Üyesi
ve
BASİSEN
Sendikası’nın
Sayın
Başkanı,
İştiraklerimizin Sayın Genel Müdürleri,
Bankamızın Sayın Genel Müdür
Yardımcıları, Emekli Sandığımız Başkan
Yardımcısı ve BASİSEN Sendikası’nın
Sayın Genel Sekreteri, Bankamızın
Değerli Yöneticileri, Sevgili Konuklar,
Bankamızda yeni işe başlamış genç
arkadaşlarım ve bugün ödüle hak
kazanmış çok değerli üyelerimiz;
Birlik ve beraberliğimizin göstergesi olan
32. Emeğe Saygı Törenine hoş geldiniz.
Şahsım, Genel Merkez ve Şube Yönetim
ve Denetleme Kurulları adına hepinizi
sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Sevgili İş Bankalılar,
Emeğe Saygı Törenleri, herhalde ülkemizde değil, dünyada bile benzerine az rastlanan
etkinliklerden birisidir. Bugüne kadar bu törenlere katılan değerli üyelerimizden aldığımız geri
bildirimlerde: Bankamızın ve Derneğimizin kendilerine verdiği değer ve hatırlanmış olmaları;
çalışmış olduğu dönemlerdeki arkadaşlarıyla bir araya gelerek hatıralarını tazelemiş olmaları;
Bankamız çalışanlarıyla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunabildikleri; Bankamız,
Munzam Sandığımız ve Emekli Sandığımız Yönetim Kurulu Üyelerinden almış oldukları bilgi
nedeniyle çok mutlu olduklarını bizlere iletmişlerdir. Bizler de bu törenleri yapmakla Dernek
olarak büyük gurur duymaktayız.
Bu törenlere bugün itibarıyla 250 üyemizi davet etmiş bulunuyoruz. Ancak; bir takım
nedenlerden dolayı bugün 110 üyemiz törenlere katılarak ödül alacaktır. Emeğe Saygı Törenleri
de “İş Bankalı olmanın ayrıcalığıdır” diye düşünüyorum.
Bugün törenin yapılması için bu tesisi, Genel Merkez ve Şubelerimizin faaliyetini devam
ettirmesi için binalarımızı bizlere tahsis eden ve her türlü desteğini bizden esirgemeyen
Bankamız ve Bankamız yöneticilerine minnettarız, teşekkürlerimizi borç biliriz.
Bizler de desteğini esirgemeyen Bankamızın, İş Bankası Emeklileri Derneği olarak her zaman
arkasında duracağımızı vurgulamak isterim.
Sevgili İş Bankalılar,
Şubat ayında yapılan Şube Genel Kurullarımız ile 27 Nisan’da yapılan Genel Merkez Olağan
Genel Kurulumuzda bizlere güvenerek desteğini esirgemeyen tüm üyelerimize ayrı ayrı

teşekkür etmek istiyorum. Derneğimiz Kurulları olarak bize oy versin vermesin, herkesi
kucaklayacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın.
Bizler doğru bildiğimiz her adımı atmaya devam edeceğiz. Maalesef daha önce de olduğu gibi
şu anda da hakkımızda birçok dedikodu yapılmaktadır. Kim ne derse desin attığımız adımdan
emin olarak yolumuza devam ediyoruz. Söylenenlere kulağımız tıkalı, alnımız da ak, ne
söylerse söylesinler aldırmıyoruz, biz üyelerimizle bildiğimiz yolda ilerlemeye devam
edeceğiz. Seçildiğimiz günden beri de özverili çalışmalarımızla bunu dört aydır
göstermekteyiz.
Dernekçilik gönül ister, emek ister, özveri ister.
Bunu yapabilmek için de bizler bu görevlere talip olduk, sizler de bu güveni gösterdiniz, çok
teşekkür ederiz.
Sevgili İş Bankalılar,
Sağlık yardımlarıyla ilgili birtakım söylentilere defalarca Bankamız yönetimi, Emekli ve
Munzam Sandık Yönetim Kurulu Üyelerimiz cevap vermiş olmasına rağmen halen bu
spekülasyonlar devam etmektedir. Derneğimizin de bunun arkasında durmadığı konusunda da
birçok söylentiler vardır. Bizim elimizden ne zaman sağlık yardımımız alındı da birileri bu
söylentileri yaydıktan sonra tekrar Bankamız tarafından geri verildi merak ediyorum. Biz
emekliler olarak herhalde böyle bir şey yaşamadık. Sağlık yardımlarımız elimizden gidecek
diye yanlış beyanlarda bulunanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum.
Sevgili İş Bankalılar,
Sosyal mecra bizlerin haberleşmesi için güzel bir araçtır. Ancak bunları iyi kullanabildiğimiz
ve birbirimizden güzel haberler alabildiğimiz müddetçe iyidir. Son iki yıldır sosyal mecrada
görüyoruz ki; Bankamız yönetimine, Munzam Sandık ve Emekli Sandığımız yönetimine,
Sendikamız ile Derneğimiz yönetimine olmadık hakaretler edilmektedir. Biz acaba ne yaptık
da bu hakaretlere maruz kalıyoruz, onu da merak ediyorum. Sosyal mecrayı bu yönde mi
kullanacaktık? Biz İş Bankalılar olarak ne zaman birbirimize sevgi ve saygıyı kaybettik. Bizler
bu duruma nasıl geldik? Birkaç kişinin söylemiyle birbirimize olan sevgi ve saygıyı mı
kaybedecektik? Geçmişte yan yana çalıştığımız arkadaşlarla maalesef birbirimize selam
vermeyen kişiler durumuna getirildik. İş Bankalılık bu mudur diye sormaktan kendimi
alamıyorum. Bizler emekliler olarak bu İSEMDER çatısı altında birleşerek seçme ve seçilme
hakkını sonsuza kadar kullanabilmekteyiz. Başka mecralarda başka arayışlar içinde olanların
amacı nedir onu da anlamakta zorlanıyorum.
Sevgili İş Bankalılar,
15 Temmuz gecesi ülkemizde vahim bir darbe girişimi yaşanmış, eli kanlı terör örgütü
ülkesinin silahını kendi vatandaşına doğrultmuş, kendi vatandaşını yaralamış ve öldürmüştür.
Girişim, Cumhurbaşkanımızın, Gazi Meclisimizin, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın ve
halkımızın direnişiyle sonuçsuz bırakılmıştır. Şimdi laik ve demokratik Cumhuriyete sahip
çıkma zamanıdır. İş Bankası Emeklileri Derneği olarak darbelere karşı olduğumuzu belirtmek
ister, ölenlere Allahtan rahmet, yaralı olan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun der, acil şifalar
dileriz.

Bu darbe girişiminden sonra basından ve medyadan Bankamıza Genel Müdür atanması olayını
duymuş bulunmaktayız. Demek ki hâlâ Bankamıza sızma çabası içinde olan bir arayış içindeler.
Bugüne kadar olmamış bundan sonra da İş bankalıların dik duruşu sayesinde olmayacağından
eminiz. Bunun neticesinde, Munzam Sandığımız elindeki Bankamız hisse senetlerine el
konulacağı yazılmaya başlanılmıştır. Buna kim nasıl karar vermiş onu da anlamış değiliz.
Keşke bunları yazanlar açıklasalar da bunları kimler dile getirmiş, hangi örgütün taraftarları bu
hisse senetlerine göz dikmiş biz de anlamış olsak iyi olur diye düşünüyorum.
Sevgili İş Bankalılar,
Ulu Önder Atatürk, 89 yıl öncesinden bugünleri görerek, 1927 yılındaki Nutuk’ta “Gaflet,
delalet ve hatta hıyanet içinde olabilirler” demiştir. Herhalde bunları söylerken de bugünleri
çok iyi düşünmüş ancak Ulu Önder Atatürk’ün söylediklerinin peşinden ülke olarak
gidememişiz. Başımıza ne zaman bir iş gelirse o zaman söyledikleri hatırlanır olmuştur.
Sevgili Atam, kurmuş olduğun Cumhuriyet ve Cumhuriyet’in tek özel sermayeli milli bankası
olan İş Bankası’na içerden ve dışardan gelecek her türlü saldırıya karşı dimdik ayakta
duracağımızdan ve yılmaz birer bekçisi olacağımızdan hiç şüphen olmasın.
Sen rahat uyu.
Sevgili İş Bankalılar,
Sözlerimi burada bitirirken sizlere sevgi ve saygılar sunar, ödüle hak kazanan tüm üyelerimizi
tebrik eder, sağlık ve mutluluk dolu nice güzel günler dilerim.
Yaşasın İş Bankası, yaşasın İş Bankalılar. Sağ olun.

