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Çağrı 

Türkiye, özellikle AKP iktidarı eliyle hızla karanlığa doğru itilirken bu süreçte en büyük 

bedeli hiç şüphesiz işçi sınıfı ve çalışan kesimler ödüyor. Bu ülkedeki tüm zenginlikleri 

yaratan milyonlarca emekçi, her geçen gün daha fazla yoksulluğa ve çaresizliğe mahkum 

edilmek isteniyor. İşçi sınıfından daha çok çalışması, ama daha azıyla yetinmesi bekleniyor. 

Piyasalar istikrar rüzgarını arkasına alırken, daha fazla sömürü için çalışanların tüm hak ve 

kazanımlarına göz dikiliyor. Milyonların güvencesizliğe ve geleceksizliğe teslim olması ve 

buna ses çıkarmaması isteniyor. Hiç şüphesiz bankacılık ve sigortacılık işkolunda çalışan on 

binlerce emekçi de bu süreçten bağımsız değiller. Banka şubelerinde, plazalarda çalışanlar, 

işçi sınıfının diğer kesimleriyle ortak bir kaderi paylaşıyor. Yaşanan bu dönüşümde Ziraat 

Bankası A.Ş.’de çalışan yirmi binin üzerindeki emekçinin hayatı da geriye dönülmez bir 

biçimde değiştirilmek isteniyor. Zorla imzalatılan anlaşmalar, çalışanlar üzerinde yaratılan 

satış ve pazarlama baskısı, ucuz ve güvencesiz istihdamı kural haline getiren uygulamalar ve 

en önemlisi özelleştirme Ziraat Bankası emekçilerini bekleyen tehlikelere işaret ediyor. Bu 

tehditleri ortadan kaldıracak olansa, ne hükümet yetkililerinin ağzından çıkanlar, ne de banka 

yönetiminin açıklamaları olabilir. Bugün Ziraat Bankası emekçilerinin yaşananlar karşısında 

en çok ihtiyaç duyduğu şey,  ortak bir akıl ve iradeyle bir araya gelmiş örgütlü güçten başkası 

değildir.  

BANK-SEN, baskı ve yıldırma politikaları karşısında kendisini yalnız ve çaresiz hisseden 

tüm Ziraat Bankası emekçilerini örgütlü bir gücü hep birlikte yaratmaya; ortak ve meşru hak 

mücadelesinde birlikte hareket etmeye çağırmaktadır.  

BANK-SEN, Ziraat Bankası emekçilerini geleceğine ve emeğine sahip çıkmaya çağırmakta; 

bunun için temel bir hak olan sendikalı olma hakkını kullanmaya davet etmektedir.  

BANK-SEN, Ziraat Bankası emekçilerini işbirlikçi ve sahte sendikacılığın gölgesinden uzak, 

kendi sınıf sendikasında ortak taleplerle bugünü ve geleceği kazanma mücadelesi vermeye 

davet etmektedir.   
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Sorunlar ve Talepler 

 Özelleştirme politikaları Türkiye’de emekçi sınıflar açısından yıkıcı sonuçlar 

doğurmuştur. Dolayısıyla Ziraat Bankası’nda yaşanan süreç, yalnızca Ziraat çalışanlarını 

değil; tüm emekçileri olumsuz yönde etkileyecektir. Bu yüzden özelleştirmeler 

durdurulmalı; bu yönde atılan adımları engellemeye dönük geniş katılımlı bir mücadele 

örülmelidir.         

 Ziraat Bankası A.Ş.’de farklı sözleşme türüne dayalı olarak çalışmaktan kaynaklanan her 

tür ayrımcı uygulama sonlandırılmalı; tüm çalışanların ortak hak ve kazanımlara sahip 

olması sağlanmalıdır. 

 Ziraat Bankası çalışanlarının yasalardan ve Anayasa’dan kaynaklanan sendika üyesi olma 

hakkını kullanması önündeki her türlü engelleme ve baskı durdurulmalıdır.  

 Zorla ikale sözleşmesi imzalatılması politikası sonlandırılmalı; bugüne kadar bu 

uygulamadan kaynaklanan her tür hak kaybı Ziraat bankası emekçilerine iade edilmelidir.  

 Çalışanlara baskı politikası olarak dayatılan zorla emeklilik, istifa ya da sürgün gibi 

uygulamalar derhal sonlandırılmalıdır. 

 Ziraat Bankası çalışanlarının sadece belli bir bölümünün yararlanabildiği her tür ayni ve 

nakdi sosyal yardım ve hizmetler çalışanların tümüne istisnasız bir şekilde sağlanmalıdır. 

Eşitlik ilkesi, mevcut hak ve kazanımları geriletecek şekilde değil; geliştirecek şekilde 

yorumlanmalıdır.  

 Çalışanlara tahsis edilen servis, yemek, lojman gibi her tür sosyal hizmet, piyasacı ve 

karlılığı esas alan bir anlayışla değil; toplumsal yarar ve çalışanlara karşı sorumluluk 

ilkesi çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu tür hizmetlerin sunumuna karşılık olarak 

çalışanlardan herhangi bir kesinti yapılmamalı; bunun yasal olarak mümkün olmadığı 

durumlarda ise asgari tutar esas alınmalıdır.      

 Verimlilik, karlılık ya da benzer gerekçelerle çalışanların daha fazla satış ve pazarlama 

yapmasını dayatan her tür baskıcı ve yıldırıcı uygulama sonlandırılmalıdır.   

 Ziraat Bankası çalışanlarının yasalardan ya da mevcut uygulamalardan kaynaklanan iş 

güvencesini zayıflatacak ya da ortadan kaldıracak her tür düzenleme terk edilmelidir.  
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 Emekliliği hak edip kendi özgür iradesiyle işten ayrılan çalışanların emeklilik sürelerinin 

hesaplanmasında yaşanan adaletsizlik giderilmeli; farklı sosyal güvenlik kurumlarında ya 

da kamu kurum ve kuruluşlarında geçirilen hizmet süreleri kıdem tazminatı bakımından 

bir bütün olarak ele alınıp hesaplanmalıdır. 

 

Giriş 

Kamu bankalarının özelleştirmeye hazır hale getirilmesi sürecinde yeni hedef Ziraat 

Bankası’nın dönüştürülmesidir. Bu amaçla tıpkı Halk Bankası ve Vakıfbank’ta olduğu gibi bir 

personel politikası izlenmesi ve de bir “halka arz” planlaması yapılmaktadır. Hem Halk 

Bank’ın hem de Vakıfbank’ın borsaya açılmaları ve diğer bir deyişle belirli bir oranlarının 

özelleştirilmeleri anlamına gelen halk arz süreçlerinden önce yaşanan dönüşüm, Ziraat 

Bankası’nda da yaşanmaktadır. Bu amaçla Genel Müdür dahil birçok üst düzey Halk Bank 

çalışanı Ziraat’e geçirilmiş ve bankayı daha verimli ve karlı kılma çalışmalarına 

başlanılmıştır. Şimdilik gerçekleştirilmese de medyaya da yansıdığı kadarıyla yeni yönetimin 

ilk icraatlarından birinin personel servislerini ücretli hale getirmek olacağı söylenmektedir. Bu 

örnek bile Ziraat Bankası personelinin önümüzdeki dönem yaşayacağı zorlukların habercisi 

olmuştur. Raporda da inceleneceği üzere, bankanın “verimliliği”, şube başına düşen personel 

sayısı azaltılarak arttırılmaya çalışılmakta; maaşları görece yüksek tecrübeli personel 

emekliliğe zorlanmakta ve birçok sosyal hak yok edilmek istenmektedir. 

Bu süreçle birlikte Ziraat Bankası’nın kuruluş ve varoluş amacı olan, ülkemizin zirai 

kalkınmasını desteklemek misyonu da terk edilmektedir. Yeni yönetimin yaptığı açıklamalara 

göre bankanın adı değiştirilmek istenmekte ve ZRT Bank, Z Bank gibi isimler 

düşünülmektedir. Burada amaçlanan Ziraat ismini unutturmak ve çiftçiye destek olan banka 

halinden özel bankalarla yarışan banka haline dönüşümün de alt yapısını hazırlamaktır.  

Ziraat Bankası’nın bu dönüşümü ve ardından gelecek olan özelleştirme süreci banka 

personeline olduğu kadar ülke tarımına da zarar verecek ve bu önemli kurumun, yıllık karla 

ölçülemeyecek yararından ülkemiz yararlanamayacaktır.  

 Azalan istihdam oranı, artan iş yükü 

İlk olarak çalışanlarla ilgili olarak genel tabloya bakılacak olursa, Türkiye Bankalar Birliği 

istatistiklerine göre 2002 yılı Aralık ayı itibariyle 1.173 şube ve 23.330 personelle faaliyet 
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yürüten Ziraat Bankası’nın, 2012 yılı Haziran ayı itibariyle 1.506 şube ve 24.116 personelle 

çalışmaya devam ettiği görülmektedir. Tablo ilk bakışta, Ziraat Bankası’nın birçok kamu 

kuruluşunun özelleştirilmesi sürecinde görülenin aksine yapısal bir küçülme sürecine maruz 

kalmadığı yanılsamasına yol açmaktadır. Zira, yaklaşık on yıllık süre içerisinde Banka 333 

yeni şubeyi ve 786 yeni personeli bünyesine katmıştır. Ancak tablo yakından incelendiğinde 

Ziraat Bankası’nda küçülme sürecinin yaşandığı görülmektedir. 2002 yılı itibariyle şube 

başına yaklaşık 19.8 personel hizmet verirken, 2012 Haziran ayında bu oran 16.0’a 

gerilemiştir. Yalnızca Haziran 2011 – Haziran 2012 döneminde ise, şube başına düşen 

personel sayısı 16.52’den 16.0’a gerilemiştir. Şube başına yaklaşık dört kişilik söz konusu 

istihdam kaybı, verimlilik, uluslararası rekabet ve bankacılık standartlarını yakalama gibi 

bildik gerekçelerle açıklanmaktadır. Bankanın 2008-2011 yılları arasındaki faaliyetlerine göz 

attığımızda ise toplam aktiflerin yüzde 53.8, toplam mevduatın yüzde 34.7 ve toplam 

kredilerin yüzde 131.6 oranında arttığı görülmektedir. İş hacminde yaşanan artış, personel 

ortalamasındaki değişimle birlikte değerlendirildiğinde, Ziraat Bankası emekçilerinin sıkça 

dille getirdiği çalışma koşullarının ağırlaşması olgusu gözler önüne serilmektedir.  

Azalan istihdam oranı ile bağlantılı olarak iş yükünde artış yaşanırken, diğer yandan şube 

yapılarındaki değişimle çalışanlar üzerindeki baskı da artmaktadır. Şube kadro yapılarının 

değiştirilmesi ile birlikte maaşlar unvan ve performansa dayalı olarak belirlenmektedir. 

Dolayısıyla daha çok pazarlama yapanın banka içinde yükselme olanağının arttığı ve 

pazarlamanın bankanın önceliklerinden birisi haline geldiği söylenebilir. Bunun en somut 

göstergelerinden birisi, pazarlama ve operasyon bölümlerinin birbirinden bağımsız birimler 

haline getirilmesidir. 

Değişen istihdam statüsü ve güvencesizleştirme  

Ziraat Bankası çalışanlarının karşı karşıya olduğu saldırıların başında mevcut kazanımların 

ortadan kaldırılıp, çalışanların güvencesizleştirilmesi gelmektedir. Bu doğrultuda atılan ilk 

adımlar 1990’lı yıllara kadar uzanmaktadır. Emlak Bankası Eski Genel Müdürü Engin 

Civan’ın 1994 yılında karıştığı ve kamuoyunda “Civangate Skandalı” olarak bilinen yolsuzluk 

olayıyla birlikte kamu bankalarına yönelik haklı eleştiriler, bankacılık sektöründeki 

özelleştirme saldırısının önünü açıp meşrulaştırmak için kullanılmıştır.  

21 Kasım 2000 tarihinde yürürlüğe giren 4603 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, 

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında” 
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kanun bu dönüşümün en önemli aşamalarından biri olmuştur. Söz konusu kanunun ilk 

maddesinde kanunun amacının “T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Türkiye 

Emlak Bankası A.Ş.’nin çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine göre 

çalışmalarını ve özelleştirmeye hazırlanmalarını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmayı” 

sağlamak olduğu belirtilmiştir. Çıkarılan kanunun ardından BDDK'nın verdiği karar ile Emlak 

Bankası Ziraat Bankası’na devredilmiş; bankanın tüm şubeleri 9 Temmuz 2001 tarihinde ilk 

olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. olarak faaliyetlerine devam etmiş ve Emlak Bankası’nın 

tasfiye süreci adım adım gerçekleştirilmiştir.  

4603 sayılı kanunun en önemli sonucu, söz konusu bankaların kamu sermayeli birer anonim 

şirket statüsüne kavuşması ve 4603 sayılı kanun hükümleri dışında 4389 sayılı Bankalar 

Kanunu genel hükümlerine tabi olmalarıdır. Bu durum kamu bankalarında çalışanların iş 

güvencelerinin ortadan kaldırılmasını mümkün kılmıştır. Söz konusu değişiklikle birlikte 

Ziraat Bankası da dahil olmak üzere kamu bankalarında çalışanlar özel hukuk hükümlerine, 

bir diğer deyişle temelde İş Kanunu hükümlerine tabi kılınmıştır. Böylelikle 2003 yılında 

yürürlüğe giren 4857 sayılı yeni İş Kanunu’nun getirdiği esneklik ve güvencesizlik 

uygulamaları, kamu bankalarında çalışan banka emekçileri açısından da geçerli hale gelmiştir. 

4603 sayılı kanuna 2004 yılında yapılan eklemelerle birlikte “631 sayılı Memurlar ve Diğer 

Kamu Görevlilerinin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” 

söz konusu bankalarda çalışanlar için uygulamadan kaldırılmıştır. Bu tablo başta sosyal 

güvenlik hakkı olmak üzere kamu emekçilerinin birçok hakkının gasp edilmesine neden 

olmuştur. 4603 Sayılı Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasıyla, kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihteki mevcut personel hakkında aylık, özlük ve emeklilik hakları açısından tabi oldukları 

mevzuatın uygulanmasına devam edileceği belirtilmiştir. Böylelikle kamu emekçilerinin 

yaşanan dönüşüm sürecini engelleyecek düzeyde güçlü ve örgütlü bir tepki üretmelerinin 

önüne geçilmiştir. Yine söz konusu kanuna eklenen geçici maddelerle emeklilik başvurusunda 

bulunanlara emekli ikramiyelerinin yüzde 30’a varan oranlarda zamlı ödenmesi de benzer bir 

etkiye yol açmıştır. Mevcut düzenleme, Ziraat Bankası emekçilerini sadece sözde 

kazanımlarla sürece ortak etme girişimiyle yetinmemiş; aynı zamanda ciddi bir yıldırma ve 

baskı politikası da hayata geçirilmiştir. 2002 yılında 4603 sayılı kanunda yapılan değişiklikle 

söz konusu bankalarda 31.12.2002 tarihinden sonra özel hukuk hükümlerine tâbi olmayan 

personelin çalıştırılamayacağı hükmü yer almıştır. Ziraat Bankası yönetiminin dayattığı 
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Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmesi’ni imzalamayı reddedenler ise “ihtiyaç fazlası personel” 

olarak başka şehirlere sürülmekle tehdit edilmiştir. Bu durum, özelleştirme saldırılarında 

siyasi iktidarların sıkça başvurduğu “ya güvencesizlik koşullarını kabul et ya da git” ikilemini 

çalışanlara dayatmıştır. Ziraat Bankası yönetiminin çalışanları yıldırma ve aldatma politikası 

bununla da sınırlı kalmadı. Banka emekçilerine kanun yoluyla dayatılan iş sözleşmelerine 

konan maddelerle güvencesizleştirme sürecinin, aslında işçiler lehine bazı avantajlar sağladığı 

iddia edilmektedir. Söz konusu iş sözleşmesinin 5. Maddesi’nde, “Banka, emekliliğini hak 

etmemiş personelin kıdem tazminatını diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bankada geçmiş 

hizmet süreleri toplamı üzerinden ödemeyi kabul ve taahhüt eder” hükmü yer almaktadır. Bu 

madde, banka emekçilerinin farklı sosyal güvenlik kurumlarına geçmeleri durumunda bile, 

kamu kurum ve kuruluşlarında geçirilen hizmet sürelerinin kıdem tazminatı bakımından bir 

bütün olarak ele alınıp hesaplanacağını ifade etmekteydi. Ancak uygulama, banka 

yönetiminin kendi hazırladığı sözleşmeye dahi uymaktan kaçındığını göstermiştir. Birçok 

çalışanın emeklilik süreleri hesaplanırken 2001 yılından önceki süreç, Emekli Sandığı ve 

devlet memurları için esas alınan ilkelere göre hesaplanırken, 2001 yılından sonraki dönem 

için SGK ve işçiler için geçerli olan mevzuat hükümlerine göre hesaplanmıştır. Kamu 

kuruluşlarında geçirilen hizmet sürelerinin ayrı ayrı hesaplanması ise ciddi maddi kayıpları 

beraberinde getirmiştir. Yaşanan kayıplar karşısında banka emekçilerinin hukuk mücadelesi 

de yeni bir aşamaya gelmiş oldu. Açılan bir dava sonucu Kartal 3. İş Mahkemesi’nin 

çalışanlar lehine verdiği karar, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından da onandı ve kesinleşmiş 

oldu. Ancak devam eden diğer davalara emsal teşkil etmesi gereken bu karar, bir hukuk 

skandalını da beraberinde getirmiş oldu.  İşverenin başvurusuyla kesinleşmiş olan mahkeme 

kararı, sözde “karar düzeltme” talebiyle bozuldu. Verilen yeni Yargıtay kararı ise bu sefer 

Ziraat Bankası lehine sonuçlandı. Yaşanan hukuk skandalı sonucunda dava AİHM’ye 

taşınırken bankanın farklı davalarda kullandığı söylem, hukuk mücadelesine indirgenen bir 

mücadelenin sınırlarına ilişkin de ipucu vermektedir. Açılan davaların avukatlarından İzzet 

Otru, idare mahkemesinde Ziraat Bankası aleyhine açılan başka bir davada, bankanın Türk 

Ticaret Kanunu’na tabi özel bir şirket olması sebebiyle İdare Mahkemesi’nde yargılanmasının 

mümkün olamayacağı yönünde savunma yaparak davayı kazandığını; çalışanların tazminatları 

ile ilgili davada ise tam aksi yönde bir savunma yaparak bankanın kamu iktisadi teşekkülü 

olduğunu ileri süren bir tavır takındığını belirtmiştir. Oysa ki 4603 Sayılı Kanun, gerek 

şüpheye yer bırakmayan somut kanun hükümleriyle gerekse kamu iktisadi teşekküllerinin 

faaliyetlerini düzenleyen 233 ve 399 sayılı KHK’ların söz konusu bankalar için uygulamasını 
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ortadan kaldırarak aslında kamu bankası kimliğini artık taşımadığını kendi uygulamalarıyla 

çürütmüş ve kendisiyle çelişkiye düşmüştür.  

Maliye Bakanlığı’nın yakın dönemde Ziraat Bankası’na kestiği ceza ise, bir yandan bankanın 

statüsüne ilişkin kamu kurumlarının birbiriyle çelişen yaklaşımını göstermekte; diğer yandan 

özelleştirme sürecinde gerçekleştirilen dönüşümlerin banka emekçilerine verdiği zararı 

göstermektedir. Basın yayın organlarına da yansıyan olayda, iddialara göre yapılan bir ihbar 

üzerine Maliye Bakanlığı, Ziraat Bankası’na ait dört bin lojmanın durumu incelenmiş ve özel 

hukuk hükümlerinin geçerli olduğu kurumlarda personele düşük bedelle lojman tahsis 

edilemeyeceği belirtilerek vergi cezası kesilmiştir. Yaşanan bu gelişme karşısında ise Ziraat 

Bankası yönetimi, çözümü lojman kiralarını yüzde 900’lere varan oranlarda artırmakta 

bulmuştur. Bu durum, söz konusu lojmanları kullanan sınırlı sayıdaki banka çalışanlarının 

sahip olduğu statüye işaret edilerek banka çalışanları arasında meşrulaştırılmıştır. Oysa ki 

yaşanan yalnızca Ziraat Bankası çalışanlarını değil; başta diğer kamu bankaları olmak üzere 

banka emekçilerini yakından ilgilendirmektedir. Bu gelişme, bir kez daha banka 

emekçilerinin öreceği ortak mücadelenin gerekliliğini gözler önüne sermektedir.  

Güvencesizleştirmede yeni aşama: İkale Sözleşmesi 

Ziraat Bankası’nda yaklaşık yirmi yıldır güvencesizleştirme ve özelleştirme doğrultusunda 

atılan adımlar, Ziraat Bankası yönetiminin yayınladığı genelge kapsamında uygulamaya 

başladığı ikale (anlaşma) sözleşmesi ile yeni bir aşamaya gelmiş oldu. Ziraat Bankası 

Yönetim Kurulu’nun aldığı karar ve 23.07.2012 tarih ve 7573 No’lu genelge kapsamında yaş 

ve hizmet yılı toplamı 84 ve üzerinde olan yetkili ve asistanlar ile yaş ve hizmet yılı toplamı 

90 ve üzerinde olan yöneticiler kendi istekleri ile bankadan ayrılmak istedikleri taktirde, ikale 

sözleşmesi imzalayarak iş sözleşmesini karşılıklı olarak sonlandırabilecekler. Bu durumda 

kıdem tazminatı ve diğer yasal hakların yanı sıra ayrıca 2 maaş ödemenin yapılması söz 

konusu olacaktır. Söz konusu ikale sözleşmesinin en önemli özelliklerinin başında, bir defaya 

mahsus olarak hayata geçirilen istisnai bir uygulama olmayıp bankanın insan kaynakları 

politikasının bir parçası haline gelmesidir. Sözleşme metninde, söz konusu uygulamanın 

“işletmesel bir karar olarak önümüzdeki yıllarda da objektif bir şekilde, istisnasız ve sürekli 

olarak, personel arasında hiçbir ayrım yapılmaksızın devam edileceği” vurgulanarak ifade 

edilmektedir. Ayrıca emekliliğe henüz hak kazanamayan personel için ilgili uygulamanın, 

emekliliğe hak kazanılan tarih itibariyle uygulanacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla genelge ile 
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getirilen uygulamanın sadece hali hazırda emekliliğe hak kazanan personeli etkilemeyeceği; 

Haziran ve Aralık aylarında yapılacak hizmet süresi hesaplamalarıyla her yıl yeni 

mağduriyetler yaratılacağı ve mevcut personelin tasfiyesinin sürdürüleceği söylenebilir. İkale 

sözleşmesi aracılığıyla, Ziraat Bankası çalışanlarına iki maaş tutarında ek ödeme rüşveti teklif 

edilerek iş sözleşmelerinin  “anlaşarak” sonlandırılması dayatılmaktadır. İkale sözleşmesini 

imzalamayanların hizmet sözleşmelerinin ise, İş Kanunu’nun 18. Maddesi kapsamında geçerli 

sebeple feshedileceği belirtilmektedir. Geçerli fesih uygulaması ise yine İş Kanunu’nun 

“Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi” başlıklı 22. Maddesine 

dayandırılmaktadır. Buna göre, işveren çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği işçiye 

bildirimde bulunmak koşuluyla değiştirebilir. İşçinin değişiklik önerisini kabul etmemesi 

durumundaysa işveren değişikliğin geçerli bir sebebe dayandığını veya fesih için başka bir 

geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklayıp bildirim sürelerine uyarak iş sözleşmesini 

feshedebilir. Bu noktada Ziraat Bankası yönetimi, ikale sözleşmesine koyduğu bazı 

maddelerle, sözleşmeyi imzalayan banka emekçilerine çok daha ağır bedeller ödetmek 

istemektedir. Banka yönetimi, ikale sözleşmenin İş Kanunu’nun 22. Maddesi’ne dayandığını 

ve bu anlamda tamamen “hukuka uygun” olduğu iddia etmektedir. Ancak, ilgili kanun 

maddesinde işçilerin fesih nedeniyle dava açabilecekleri hükmü yer almasına karşın, ikale 

sözleşmesinin 3. ve 5. Maddesi, işçinin iş sözleşmesinin sona ermesinden doğan her türlü 

dava hakkının ortadan kalkacağını, işçinin işe iade talebinde bulunamayacağını, aksi halde 

işçiye yapılan ödemelerin iadesinin zorunlu olduğunu belirtmektedir.  Söz konusu sözleşme 

maddeleriyle Ziraat Bankası yönetimi, emekçilerin hukuk yoluyla hakkını aramasına bile 

tahammül edemediğini ve bu seçeneğe başvurulmasını baştan engellemeye kararlı olduğunu 

göstermiştir. Ayrıca, kıdem tazminatı farkları ile ilgili olarak halen AİHM’de devam etmekte 

olan davanın işçiler lehine sonuçlanması durumunda, söz konusu ikale sözleşmesi 

maddelerinin tazminat farkının talep edilmesini olanaksız hale getireceği görülmektedir.  

Genel Müdürlüğün İstanbul’a taşınması  

Ziraat Bankası çalışanlarını yakından ilgilendiren bir diğer gelişme ise, İstanbul Finans 

Merkezi projesi kapsamında Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’a taşınması 

yönünde atılan adımlardır. Şu ana dek genel müdürlük birimlerinin yüzde 70’inin İstanbul’a 

taşınması tamamlanırken bu süreçte önceli ADK, pazarlama, kredi kartları gibi birimlere 

verildi. Basına yansıyan demeçlerde ise hedefin 2015 yılında taşınma sürecinin tamamlanması 

olduğu belirtiliyor. İlk bakışta sadece belli sayıda genel müdürlük çalışanını ilgilendirdiği 
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düşünülen bu proje, aslında tüm Ziraat çalışanlarını yakından ilgilendirmektedir. Bunun 

sebebi söz konusu sürecin sadece fiziksel bir mekan değişikliğinden ibaret olmamasıdır. 

Banka yönetimi, taşınma süreci ile birlikte personel rejiminde istediği dönüşümleri yapmak 

için önemli bir olanağa sahip olmuştur. Banka, bir yandan taşınma gerekçesiyle halen 

çalışmakta olan genel müdürlük çalışanlarının bir kısmını emeklilik veya istifa yoluyla tasfiye 

ederken; diğer yandan yeni genel müdürlük bünyesinde genç ama güvencesiz olarak daha 

olumsuz koşullarda çalışacak bir toplamı bünyesine katmaya hazırlanmaktadır. Geçtiğimiz 

günlerde Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada İstanbul’a 

taşınma projesi ve yeni şubeleşme çalışmaları nedeniyle oluşacak personel ihtiyacının 

karşılanması amacıyla 3 bin 265 yeni personel alacağı bildirilmiştir. Öte yandan personel 

alımında ilk defa lise ve 2 yıllık yüksekokul mezunlarına da çalışma imkanı sunulacak olması, 

daha geniş kesimlere istihdam sağlama kaygısından çok personel giderlerini azaltacak bir 

ucuz istihdam temininden kaynaklanmaktadır. 

Sonuç 

Ziraat Bankası’nda son olarak ikale sözleşmelerin zorla imzalatılmak istenmesiyle gelinen 

aşama, bir yanıyla 2000 yılında çıkarılan 4603 sayılı yasayla başlayan özelleştirme, 

güvencesizleştirme ve çalışanların kazanımlarına dönük saldırgan tutumun devamı 

niteliğindedir. Diğer yandan, söz konusu dönüşümün boyutları ve Ziraat Bankası 

çalışanlarının önüne konulan karanlık tablo, banka emekçilerinin önemli bir yol ayrımına 

geldiğini göstermektedir. Ziraat Bankası yönetimi, piyasa koşullarına uyum sağlayabilen 

rekabetçi bir banka yaratmak ya da banka personelinin yaş ortalamasını düşürmek gibi 

gerekçelerle bir yandan büyük bir tasfiye operasyonu gerçekleştirmekte; bir yandan da genç, 

güvencesiz ve ağır çalışma koşullarına boyun eğen kesimlerin daha yoğun bir biçimde 

istihdam edilmesine öncelik vermektedir. AKP iktidarı eliyle şekillendirilen Türkiye’de 

böylesi bir dönüşümün koşulları da mümkün hale gelmektedir. Ziraat Bankası’nın 2011 yılı 

içinde çeşitli unvanlarla alacağını duyurduğu bin 545 kişilik kadroya 88 bin 206 üniversite 

mezununun başvurması bu tablonun en yalın göstergelerinden birisidir. Asıl sorulması 

gereken soru ise Ziraat Bankası çalışanlarının gelinen yol ayrımında nasıl bir tutum alacağıdır. 

Banka emekçilerinin haklarına dönük saldırılara baktığımızda, hak kayıplarını gizlemek adına 

yönetimlerin çalışanlara sunduğu sözde kazanımların, mevcut hakları daha da geriye 

götürmek için kullanılan bir aldatmaca olduğu görülmektedir. Banka emekçilerinin ortak akıl 

ve iradeyle örgütlü bir mücadeleyi hayata geçirme potansiyeli, bu tür aldatıcı adımları banka 
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yönetimleri ve siyasi iktidarlar açısından daha da önemli bir ihtiyaç haline getirmektedir. Bu 

bağlamda arzu edilen örgütsüz, hak ve kazanımları için mücadele etmekten kaçınan, 

güvencesizliğe boyun eğen, ortak çıkarlar etrafında hareket etme istek ve olanağından 

mahrum bırakılmış Ziraat Bankası çalışanları yaratmaktır. Kritik olansa banka emekçilerinin 

kendilerine biçilmek istenen bu rolü kabul edip etmeyecekleridir. Emeğine ve geleceğine 

sahip çıkan ve sahip olunan statü ve pozisyondan bağımsız olarak ortak bir mücadele örme 

kararlılığı gösteren Ziraat Bankası çalışanları, bu süreci durdurabilecek en önemli güçtür. Bu 

gücün sendikal bir örgütlülük etrafında vücut bulması ise yalnızca Ziraat çalışanlarının değil; 

tüm bankacılık çalışanlarının emek mücadelesine önemli bir güç sağlayacaktır. Dolayısıyla 

Ziraat Bankası emekçilerinin önünde, farklı kesimler arasındaki her tür ayrımı ortadan 

kaldıracak biçimde örgütsüzlük döngüsünü kırma görevi durmaktadır. 


