
 

Yönetim Kurulumuzun Sayın Başkanı, 

Sayın Genel Müdürümüz, Yönetim 

Kurulumuzun Saygıdeğer Üyeleri, Genel 

Müdür Yardımcıları, Derneğimizin Sayın 

Başkanı ve Saygıdeğer Yönetim Kurulu 

Üyeleri, Sevgili Sendikacı Arkadaşlarım 

ve ödül almaya hak kazanan  

Değerli Dostlarım ve Değerli Eşleri, 

sizlere 43 bini aşan BASİSENli adına en 

içten sevgi ve saygılarını sunuyorum... 

 

Bu anlamlı ve güzel gecede sizlerle 

birlikte olmaktan büyük mutluluk 

duymaktayım... Altı gün sonra, yani 26 

Ağustos’ta hep birlikte Bankamızın 92. 

kuruluş yıldönümünü kutlayacağız. 
  Artık bir asrı tamamlamaya sayılı yıllar kaldı. Bankamızın tarihinin yarısından fazlasına tanıklık etmiş bir 

kardeşiniz olarak, şunu söyleyebilirim: Bugünlere kolay gelinmedi… 

 

Sevgili İş Bankalılar, Türkiye 15 Temmuz’da bir felaketin eşiğinden döndü... Cumhurbaşkanımızın, 

hükümetimizin, siyasi partilerimizin ve halkımızın kararlı ve onurlu duruşu bu çılgın ve acımasız kalkışmayı 

önledi. Ama 15 Temmuz kalkışması başarılı olsa idi; büyük bir olasılıkla Cumhuriyetin temelleri ortadan 

kaldırılacak, ülkemiz yönetiminde farklı bir rejim hâkim olacaktı… Hepimizi Allah korudu… 

 

Geçmişteki darbelerden en çok emekçiler çekmiştir. Ayrıca başta sendikalar olmak üzere demokratik örgütler 

ile ulusal kuruluşlar fazlasıyla nasibini almıştır. Doğal olarak İş Bankası ve İş Bankalılar derinden 

etkilenmiştir. Yaşadığımız bir ilk değildi, ülkemiz birçok kez darbe dönemleri gördü… Sonuçları ülkemiz ve 

demokrasimiz için tam bir yıkım oldu. Bizler İş Bankalılar olarak dün de barıştan, demokrasiden ve 

özgürlüklerden yana olduk... Bugün de, yarın da olacağız. Bizler inanıyoruz ki, insan olarak da, yurttaş olarak 

da, bir arada olmak için, şirket veya kurum olarak varlığımızı sürdürmek için hava gibi, su gibi hukuk 

devletine ve demokrasiye ihtiyacımız var. İş Bankalıları bu düşüncelerinden kimse saptıramaz; demokrasi 

çizgisinin, hukuk anlayışının dışına çıkaramaz. 

 

Sevgili İş Bankalılar, İş Bankası, son yıllarda üzerinde oyunlar oynanmak istenen, ele geçirilmek istenen 

tarihi bir miras olarak karşımızda duruyor… Bu mirasa, Cumhuriyetimize ve demokrasiye sahip çıktığımız 

gibi gözümüz gibi bakmalıyız… İçimizden ve dışımızdan bazı çevreler bizler ve halkımızı kasıtlı olarak 

bölmeye çalışmaktadır. Bu tür oyunlara hiç kimse gelmemelidir. İş Bankası kolay kurulmamıştır. İş 

Bankası’na emek verenlere ve Atatürk’e minnet borcumuz var... 

 

Sevgili İş Bankalılar, İş Bankası kolay kurulmamış, zorluklar içinde kurulmuştur. 

Bankanın kuruluşuyla ilgili bir anı: Bankamızın kuruluş yıllarını görmüş ve yaşamış Gazeteci, yazar ve 

siyasetçi Ercüment Ekrem Talu yazılarında banka kuruluşunu şöyle anlatıyor: “Gazi Mustafa Kemal Paşa 

Türkiye’de Cumhuriyet idaresini yeni kurmuştu. Şahıslarına, seciyelerine, kabiliyetlerine en çok güvendiği 

arkadaşlarını sık sık toplar, tasarladığı yeniliklere dair görüşlerini alırdı. O meclislerden birinde ben de 

bulundum. O akşamki mecliste Mahmut Celal beyefendi de vardı. Gazi’ye derin bir hürmet ve muhabbet ile 

bağlı bulunan bu çok vatanperver, aynı zamanda pek mütevazı zatı Gazi de İstiklal davası yolundaki 

hizmetlerinden ve yüksek meziyetlerinden dolayı sever ve sayardı. Gazi bir aralık kendisine sordu: 

- “Sana iki yüz elli lira versem de münasip göreceğin şekilde işletsen, fırkaya ve davamıza faydalı olsa ne 

dersin?” 

- “Hay, hay efendim.” 

- “Ne düşünürsün?” 

Bir dakikalık kısa bir vakitten sonra, Celal Bey cevap verdi: -“Milli bir banka kuralım Paşam.” Gazinin 

hayretle dolan çelik bakışları hepimizin üzerinde dolaştı. 

- “Banka mı? Bu kadar az para ile banka kurulur mu?” 

- “Bu para temel teşkil eder. Gitgide yüksek himaye ve alakanızla nemalanır artar. Kıymetli eseriniz olur.” 

- “Peki, burada kimleri çalıştırırsın?” 

- “Bizim gençleri yetiştiririz.” 

- “Yapabilirler mi?” 

- “Benim imanım var efendim…” 



İşte o zaman kabiliyetlerine iman eyledikleri Türk gençleri Gazi’yi ve Mahmut Celal Bey’i mahcup 

etmemişler. Bütün dünyada itibarı kökleşmiş bulunan müesseseyi bugünkü duruma yükseltmişlerdir. İş 

Bankası tüm İş Bankalıların ve sizlerin, inancı, azmi ve fedakârlığıyla bu seviyeye gelmiştir. Başta Atatürk 

olmak üzere, 92 yıllık İş Bankası tarihine emek vermiş tüm İş Bankalılara şükran borçluyuz. 

 

Sevgili İş Bankalılar, Bankacılık sektörü zor bir dönemden geçiyor. Bir taraftan uluslararası finans sisteminin 

halen atlatamadığı kriz, bir taraftan uygulanan ekonomi ve faiz politikaları, bir taraftan da bankacılık 

kesiminde etik değerlerin hiçe sayıldığı rekabet ortamı; Bankamızı daha dikkatli hareket etmeye, 

çalışanlarımızı daha özverili olmaya, emeklilerimizi de daha sorumlu davranmaya zorluyor. Bu zor ve 

çalkantılı dönemi geçmişte olduğu gibi yine “Türkiye’nin Lider Bankası” olarak geride bırakmak için; 

Hepimiz; daha dikkatli, daha özverili ve daha sorumlu olmak zorundayız… Bunları yaptığımız takdirde, 

Bankamızı yarınlara güçlü bir şekilde taşıdığımız gibi Çalışanlar ve Emeklikler olarak hepimizin 

sıkıntılarının geride kaldığını göreceğiz… Bizler; yani Banka Yönetimi, Munzam Sandık,  

Emekliler, Çalışanlar ve Sendika olarak hepimiz; tüm sorunların, yaşadığımız sıkıntıların ve olası risklerin 

farkındayız. Günlük sıkıntı ve sorunlarımız elbette ki önemlidir; bunlar olacaktır ama çözümleri de 

bulunacaktır… Şöyle düşünüyorum; önemli olan Bankamızın bekasıdır, gerisi teferruattır. Bankamız var 

olduğu sürece çözülmeyecek hiçbir sorunumuz yoktur… 

 

Sevgili İş Bankalılar, İş Bankası bankacılığın mabedidir... Bu kutsal mekânda bireysel hesaplara, 

kırgınlıklara, kısır çekimlere yer yoktur ve olmamalıdır. İş Bankası’nda hizmetin pazarlığı olamaz. Ancak 

hizmetin yarışı ve rekabeti olur. Artık gün; bireysel düşünceleri, kısır çekişmeleri, hoşa gitmeyen karar ve 

tutumları bir tarafa bırakma günüdür. Artık gün; İş Bankalılık kültürünün ve ruhunun, küllenmiş közünü 

yeniden ateşleme günüdür. İş Bankalılar çalışanı, emeklisi dulu yetimi ve bütün kurumları ile tehlikelere karşı 

güçlü olmak zorundadır. 

Güçlü olmanın kaynağı: Bütünlüktür, dayanışmadır. Dedikodu ve yalan haberlerle bu bütünlüğü bozmak 

isteyenlere itibar edilmemelidir.  

 

İş Bankalılık kültürü, bu Bankanın omurgasıdır. Omurgası olmayan varlıklar ayakta duramaz. İş Bankası 

kültürü, İş Bankalılar tarafından paylaşılan inançlar, anlayışlar, değerler ve kurallar bütünüdür. Güçlü 

kurumlar ayakta durmak ve varlıklarını sürdürmek için geleneklerini yaşatmak zorundadır. Bu nedenle, 92 

yıllık mirası, İş Bankası kültürünü kimsenin reddetmeye, bozmaya, tahrip etmeye kimsenin hakkı yoktur. 

 

Sevgili İş Bankalılar, son dönemlerde, sosyal medya üzerinden organize olmuş bazı kişilerin, İş Bankalılık 

duruşuna yakışmayacak şekilde; Bankamıza, Bankamız Yönetimine ve Sendikamıza karşı sosyal medya 

üzerinden sürdürdükleri haksız ithamlarla dolu kampanyalar malumunuzdur. Seviye düzeyi düşük ve etik 

olmayan bu olumsuz davranışlar; Bankamıza olduğu kadar, emeğe ve sendikalı topluma yapılmış bir saldırı 

anlamına gelmektedir. Bizler hak arama mücadelesine her zaman saygılıyız. Bu bağlamda demokratik ve 

kanuni yolları kullanmak herkesin en doğal hakkıdır. Ancak yapılan bu eylemler, artık samimi ve iyi niyetli 

hak arama anlayışının dışına çıkarak, öç alma, nefret ve hakaret söylemlerine dönüşmüştür. Ayrıca 

Bankamızın imajına zarar vermektedir... Bizler, demokrasi içinde ifade özgürlüğünün gerçekleşmesini ne 

kadar çok savunuyor isek, bu özgürlüğün kişilere, kurumlara, emeğe ve sendikal örgütlülüğe karşı saldırıya 

dönüşerek bir itibarsızlaştırmaya ve hak ihlallerine yol açmasına da o kadar karşıyız. Buna asla izin 

vermeyiz… 

 

Sevgili İş Bankalılar, Sizce eleştiri nedir? Saldırı mıdır? Tahlil etmek ve yol göstermek midir?  Eleştirinin 

amacı ne olmalıdır? Değiştirmek, düzeltmek midir? Yoksa yıpratmak, karalamak veya yıkmak mıdır? İş 

Bankalılar olarak, birlikte aynı duyguları, aynı sorunları paylaşanların birliği ve dayanışması sadece eleştiren, 

muhalefet eden değil, aynı zamanda yol gösteren, katkıda bulunan, çözüm üretendir. Ancak içimizdeki bazı 

kişilerin amaçlarının, ne olduğu soru işaretidir. Kuşku uyandırıcıdır. Kurumlar adına tehdittir, sabotajdır. 

Yapılanlar eleştiri midir? Yoksa rakip işletmeler ve birileri adına taşeronluk mudur?  Ya da Bankada görev 

yaptığı süre içerisinde haksızlığa ve mağduriyete uğradığına inanarak,  kırgınlığının öcünü mü almaktır. 

Bizim anladığımız eleştiri, bu gerekçelere dayanmaz.  Bizim anladığımız eleştirinin özünde, duygusallığa yer 

yoktur. Bizim anladığımız eleştirinin özünde; öfkeye, kişisel hesaplara ve bastırılmış kıskançlıklara yer 

yoktur.  Gizli pazarlıklar yoktur. Bizim anladığımız eleştiri: Samimiyettir, gerçekçiliktir. Karşılıklı uygarca 

tartışma ve konuşma ve yol gösterme demektir.  İkna metodunu bütün kurallarıyla işletmek demektir...  İş 

Bankası’nın özünde ve sermayesinde var olan “kolektif inancı“ bütün benliğimize yansıtmalıyız. Eğer ortak 

akla, kolektif bilince, inanarak aklımızı ve kalplerimizi yan yana koyarsak, daha büyük başarılara İmza 

atacağımız kesindir… Tüm İş Bankalılar; çalışanı, emeklisi, dulu ve yetimiyle bu kolektif inancın birer 



parçasıdır. Sorumluluk hepimizindir... Geleceğimizin yegâne teminatı olan “İş Bankası Munzam Sandığı”nı 

en iyi şekilde korumak ve başarılı kılmak hepimizin ortak sorumluluğudur.  

 

Sandıklarımız kurulduğu ilk günden bugüne kadar aktüeryal ve fon yönetimi açısından en iyi şekilde 

yönetilmektedir. İş Bankası Çalışanları, Emeklileri ve Aile Bireylerinin tek güvencesi olan Sandıklarımız, 

hiçbir kişi ve çevrenin mutsuzluklarına ve kırgınlıklarına alet edilemez.  

İş Bankası’nı başarıya taşıyanlar, bu uzun ve engebeli yolda daima risk alanlar, iş yapanlar, üretenler ve 

çalışanlar olmuştur… Emeklilerimize düşen en büyük görev, bir büyük olarak; olgunluk, anlayış ve hoşgörü 

içinde tecrübelerini genç kuşaklara anlatmak, Bankanın değerlerine sahip çıkmak olmalıdır. 

 

İş Bankalılar olarak bizler;  birbirimize inanalım... Birbirimizi sevelim… Birbirimize güvenelim... 

İnanıyorum ki, 

Zorluğu - kolaylık, 

Çalışmayı - başarı,  

Karanlığı - aydınlık,  

Sabrı - zafer takip edecektir... 

Endişeniz olmasın bu yol; aydınlığa ve başarıya giden yoldur… 

Çünkü bu toplum, İş Bankası’nın kuruluşundan bu yana; her dönemde; sevginin, saygının,  vefanın, 

üretkenliğin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın simgesi olmuştur. Bu güzel değerleri bozmak isteyenlere asla 

fırsat vermeyeceğiz. 

 

Sevgili İş Bankalılar, İş Bankalı olmak bir ayrıcalıktır… Çünkü bu Banka, gelenekleri olan ve çalışanına 

değer veren bir bankadır… Bu Banka; Çalışanı ve emeklisine en büyük serveti olarak bakmaktadır…  Bu 

Banka, ülkesinin ve ulusunun çıkarlarının yanındadır…  Çalışan ve emeklilerin işinde ve evinde huzurlu, 

yarınlarından umutlu olması bu Bankanın ve Sendikanın en temel amacıdır… Hepimiz bu temel amaç için İş 

Bankası çatısı altındayız… O nedenle dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda gün birlik ve beraberlik 

günüdür… 

 

Sevgili İş Bankalılar, ben konuşmamı daha fazla uzatmak istemiyorum ama bir parantez açarak sağlık 

yardımları konusunda birkaç kelimeyle açıklama yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bu konuda geçmişte 

değişik toplantılarda da açıklamalarda bulundum. En son  

15 Ocak 2015 tarihinde BASİSEN Web Sitesi’nden şu duyuruyu yaptırdım: 

“Değerli İş Bankalılar, son zamanlarda sosyal medyada ‘bir grup’ tarafından, ‘sağlık yardımlarıyla ilgili 

olarak’ kesinlikle doğru olmayan ve ‘kasıtlı’ olarak yazılar yayınlanmaktadır. Şurası iyi bilinmelidir ki İş 

Bankalıların sağlık yardımları ve ilaç giderleri, bugün olduğu gibi gelecekte de İş Bankası tarafından 

karşılanacaktır.  

Bunun aksini düşünmeye ve uygulamaya kimsenin gücü yetmeyecektir! 

Tüm İş Bankalıların bilgilerine sunulur.” 

Saygılarımla, 

Metin Tiryakioğlu 

Genel Başkan 

 

Bunun yanı sıra konuyla ilgili olarak İdare Meclisi Başkanı Sayın Ersin Özince ve Genel Müdür Sayın Adnan 

Bali imzasıyla da 27 Mayıs 2016 tarihinde tüm çalışanlar ile emeklilerimize birer mektup gönderildi. Buna 

rağmen bazı kesimler hâlâ sağlık yardımları konusunda spekülasyonlarını sürdürmeye devam etmektedirler. 

Şahsım adına yapılan açıklamada da, Banka Yönetimince çalışan ve emeklilerimize gönderilen mektupta da 

“sağlık yardımlarının kaldırılmasının Bankanın gündeminde olmadığı”nın açıklanması karşısında bunun 

tekrar tekrar gündeme getirilmesi iyi niyetle bağdaşmamaktadır. 

 

Buradan bir kez daha dile getiriyorum: Eğer kafalarda böyle bir şey olduğunu hissedersek; tüm İş Bankalılar 

olarak eylem yapmak ve sonuna kadar mücadele etmek, şahsımın ve arkadaşlarımın boynunun borcudur. 

Buradan bu hakkımızı namusumuz gibi sonuna kadar koruyacağımıza da söz veriyoruz. 

 

Sevgili İş Bankalılar, bu duygu ve düşüncelerle, sözlerime burada son verirken, eşleriniz ve sevdiklerinizle 

birlikte Allah'tan hepinize güzellikler, sağlık, mutluluk ve nice uzun yıllar diliyorum. Hepinize sevgi ve 

saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. 


