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Sayın Emeklimiz; 
 

Çalışma hayatında en önemli kriter Kariyer için terfi etmek, refahımız için aldığımız ücrettir. 
Çalışırken tayin, terfi ve işten atılma endişeleri özgürce kendimizi ifade etme isteğimizi engelleyen 
bariyer olarak karşımıza çıkmaktadır. Emekliliğimizde ise kriterimiz iyi bir sağlık hizmeti alabilmek, 
maddi ve manevi haklarımızın korunduğundan endişe duymayacağımız bir sosyal güvenlik kurumu 
özlemidir. Bu kurum da ortak paydaş olduğumuz ESV ve ÖSGV sandıklarımızdır. 
 
Biz emekliler için en önemli konu sandıklarımızın nasıl yönetildiği, kaynaklarını nasıl kullandığı, yetki 
kullanmada ne kadar bağımlı ve ne kadar özerk olduğudur. Bu konulara müdahil olacağımız, 
kendimizi ifade edeceğimiz ve yönetimde bizi temsil edecek emekli yönetim kurulu üyelerini 
seçeceğimiz yer Haziran ayında yapılacak olan Sandıklarımızın Olağan Genel Kurullarıdır. 
 
Sandık seçimlerinin önemini ve ilk defa oy kullanacak emeklilerimizi seçim süreci hakkında 
bilgilendirmek istiyoruz: 
 

** Emekli üyelerimiz mektupla oy kullanmaktadır. Oy pusulasının ulaşması, adres bilgisinin güncel 
olmasına bağlıdır. Değişen adresler mutlaka sandıklarımıza zamanında bildirilmelidir.  
 

** İki aşamalı yapılan seçim için ilk oylama Mart ayında diğeri ise Nisan ayında gerçekleşmektedir.   
 

A- Emeklilerimize Mart ayı içerisinde Sandıklarımızca Delege/Temsilci adaylarını belirlemek 
üzere boş listeler (oy pusulası) gönderilecektir. 

B- Emeklilerimiz boş listelere delege/temsilci sayısı kadar seçmek istedikleri adayları yazıp 
sandıklarına gönderecektir. 

C- Gönderilen listeler tasnif edilip adaylar aldıkları oy sayısına göre sıralanacaktır. 
 
Bu süreç aday adaylarının belirlendiği birinci etaptır.  
 
Belirlenen aday adaylarından delege sayısının üç katından oluşan listeler Sandıklarımız tarafından 
tekrar emeklilerimize gönderilecektir. Bu listelerde yer alan isimlerde delege sayısı kadar isim yazılıp 
tekrar sandıklarımıza gönderilecek ve Genel Kurullara katılacak ve emeklileri temsil edecek 
delegelerin belirlenmesi tamamlanacaktır. 
 
Değerli emeklilerimiz;  
 
Emekliliği en güzel yanlarından biri de çalışma hayatındaki unvanlarımızdan, iş streslerinden, terfi 
ihtiraslarından arınmış olarak amaç ve çıkarlarımızın ortak olduğu bir paydayı paylaşan bir topluluk 
olmamızdır. Derneğimizin amacı, paydası ortak olan bu topluluğun organize olmasını sağlamaktır. 
 
2000’li yıllardan itibaren gerçekleşen Sandık Genel Kurulları sonrası Vakıf yönetiminde emekli 
temsilcisinin sayısının arttırılması, Vakıf fonlarının yönetimi ve nemalandırılması konusunda emekli 
temsilcisi olan yönetim kurulu üyesinin mutlaka onayının aranması şartı dışında ciddi bir kazanım 
olmamıştır. Bunun dışında hak kayıpları, mağduriyetler, mevcut kazanımlarda erozyona uğramalar 
devam etmiştir. Bu durum seçimlerde belirleyeceğimiz delegelerle ve yönetim kuruluna seçeceğimiz 
temsilcileri belirlerken ne kadar özenli davranmamız gerektiğinin göstergesidir. 
 



‘’ BERABER OLURSAK YAPABİLİRİZ ’’ ilkesini benimsersek gerçekleştirilemeyecek hiçbir şey yoktur. 
Derneğimizde bu doğrultuda her seçim döneminde ortak delege listesi yayınlayarak destek 
istemektedir. Emeklinin seçtiği ve emekliyi temsil eden bir sivil toplum örgütü olarak kendi 
menfaatlerimiz için birlikte olmayı başarmalıyız. 
 

Aramızda listelerde yer alması gereken çok değerli emeklilerimiz var. Gönül hepsini yazmak ister, 
maalesef oluşan listeler belli bir sayıyla sınırlıdır, bu nedenle herkesi listeye almak mümkün 
olmamaktadır. Listelerde adını göremeyen arkadaşların durumu değer verildi, değer verilmedi 
ölçüsüne indirgememelidir. Ayrıca henüz derneğimize üye olmamış duyarlı emeklilerimizin de 
birikim ve hizmetlerinden faydalanmak istiyoruz. Bu nedenle derneğimize üye olmalarını bekliyoruz. 
 

Destek istediğimiz delege adaylarımızı tanıyorum- tanımıyorum, severim-sevmem, çalışırken iyiydi-
kötüydü, vs. kriterleri ile değerlendirmek seçim sonunda parçalanmaya ve temsilde zafiyete sebep 
olmaktadır. 
 

Üyelerimizin oyu ve güveni ile seçilen dernek yönetiminin hazırlamış olduğu delege listesindeki 
isimlere güvensizlik ve kuşkuyla bakıp protesto etmek için seçimler doğru zaman değildir. Zaman 
birlik ve beraberlik zamanıdır. Zamanı gelince Dernek yönetimleri eleştirilebilir, değiştirilebilir. 
8000 üzeri emeklisi olan bir camiadan 3300 kişi derneğe üye oluyorsa ve geçen seçimde 2550 
emeklimiz oy kullanıyorsa önümüzde kat edilecek çok yol var demektir. 
 

Yaşlı-Genç, teknolojiyi kullanan-kullanamayan, birbirini tanıyan-tanımayan, bir topluluğun organize 
olabileceği ve menfaat birlikteliğini sağlayabileceği tek çatı dernek çatısıdır. Bu çatıya destek 
olmadan mucize beklemek haksızlık olur. 
 

KİMLER SEÇİLMELİ; 
 

Süreçleri bilen, fikir üretebilen, sorgulayan, zaman ve mesai harcayabilen emeklilerimiz ile bu 
konularda sorumluluk almış emeklilerin sorunlarına muhatap olup girişimlerle çözüm üretmeye 
çalışan ve tüm konulara hakim olan deneyimli dernek yöneticileri delege olarak bu kurullarda 
mutlaka yer almalıdır. Yönetici arkadaşlarımızın önerdiği diğer arkadaşlarımızla birlikte delege 
seçilmelidir. Bu kriterler çerçevesinde geçmişte oluşturulan listelerimizde yer alan ve seçilen 
delegelerin Genel Kurullara baktığımızda sorunları kürsülerde dile getiren, eleştiren, fikir üreten, 
ortak önergelere imza atan, Genel Kurul salonunda varlıklarını hissettiren yine derneğimizin 
önerdiği delegeler olmuştur.  
 

ORTAK LİSTE 
ORTAK GÜÇ 
DOĞRU SONUÇ OLACAKTIR. 
 

DERNEĞİNİZİ İZLEMEK İÇİN www.vbemder.org veya Facebook/VBEMDER-GENEL-MERKEZİ sayfasını 
kullanabilir, şubelerimizden bilgi alabilirsiniz. 
                                       
Katılımın yüksek olacağını umduğumuz seçimlerimizin tüm camiamıza hayırlı olması dileğiyle. 
 

                        Saygılarımızla, 
                                                                                                        Vakıfbank Emeklileri Derneği  
                                                                                                        Genel Merkezi Yönetim Kurulu 
          
     
 
             Ertan ERGİN           Ferda BARIŞ 
            Genel Başkan          Genel Sekreter 
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