
 

 

 

Derneğimizin Değerli üyeleri,  

Hepimizin paydaş olduğu Vakıflarımız için emekli üyeleri temsil etmek üzere delege /temsilci seçimleri mayıs ayında 

tamamlandı. Çağrımıza uyarak, seçimlere katılan, oy kullanan sizlere teşekkür ediyoruz. 01.Haziran.2016 tarihinde de 

genel kurullarımız yapıldı. Bu yazımızda sizlere hem genel kurullar hakkında bilgi vermek hem de Genel Başkamızın 

mesajını sizlere iletmek istedik. Vakıflarımızın mali tablolarını ve kısa genel kurul özetini diğer sayfada bulabilirsiniz. 

Detaylı bilgiyi derneğimizin Facebook     (https://www.facebook.com/groups/vbemdergenelmerkezi/ )  sayfasından 

erişebilirsiniz.  

Vakıflarımızın yönetimde görev alan arkadaşlarımızı kutluyor, başarılar diliyoruz.  Genel kurullarımızda dile 

getirilen soruların çözümüne tanık olacağımız bir dönemin başarı ile tamamlayacağını ümit ediyoruz.  

Değerli  Emekli Kardeşlerim; 

Emekli Sandığı ve ÖSGV'nin olağan ve olağanüstü Genel Kurulları 01.06.2016 tarihinde sorunlarımızın 

rahatlıkla dile getirildiği bir ortamda yapıldı. Bu genel kurulda görüşülenler yeni tespitler değildi, konular 

geçmişten bu güne gelen gündemimizde yer alan, Vakıfla yaptığımız aylık mutat görüşmelerimizde de 

vurgulanan ve akabinde yazılı olarak Bankamıza ve Vakıflarımıza verilen metinlerde yer alan hususlardır. 

Genel Kurulda yaptığım açılış konuşmasında özetle ''Emeklilerimizin maaşlarının iyileştirilmesi, sağlık ile 

ilgili koşulların günün şartlarına uygun hale getirilmesi, emekli çocuklarının bankada işe alınması” hususları 

dile getirilmiştir. Çözümü için geçmişte uyguladığımız metot ve tavır ne ise bu gün ve yarın içinde aynen 

geçerlidir. 

Tüm dünyada sorunlar ancak masada karşılıklı görüşme ve tartışmaların sonunda amaca ulaşır. Ben ve 

arkadaşlarım bu prensiple bu tavrımızla ve kararlılıkla hak ve hukukumuzun gerçekleşmesi için her türlü 

barışçıl yolu denemeye devam edeceğiz. Önemli olan bu amaçtan sapmadan görevi ifa etmektir. Kişiler 

gelip geçicidir, hiç bir görev ve makam ebedi değildir. 

Derneğimizin kurucusu ve başkanı olarak yüklendiğim görevleri yalnız üyelerimiz için değil, ayrım 

yapmaksızın Bankamız emeklileri adına yapmaya çaba göstermekteyim. 

Delege seçimlerinde adaylar temsilcisi olduğu listeler adına faaliyetlerini seçim takviminde yapar ve 

sonlandırır, neticede yine hepimiz bir arada banka emeklileri olarak aynı gaye ve amaç için birlikte hareket 

ederiz, temsil ederiz ve buna özen gösteririz 

Vakıfbank’ın cefakar ve fedakar emeklileri; 

''Biriniz, birimiz için değil HEPİMİZ için varız.'' Bankamız emeklilerinin sorunu hepimiz için müşterektir. Tüm 

gücümle, VAKIFLAR BANKASI, ESV-ÖSGV ve Sizlere hizmet için varım. Muhalif grup diye bir tanımlamayı 

doğru bulmuyorum, fikir ve yöntem ayrılığı olabilir, ancak anlamsız ve dedikoduya varan duyumlardan 

yorum yaparak ayrışmak davamıza ve ortak çıkarlarımıza engel olmaktadır. Unutmayalım ki biz bir 

Vakıfbank ailesiyiz. 

Sizleri temsilen ESV Yönetim Kurulu üyeliğine Genel Kurula sizlerin seçtiği delegelerin oylarıyla seçildim. 

Görevimi Osmanlıca da çok değer verdiğim bir deyimle tanımlamak ve bu prensibe uygun bir şekilde 

yapacağımı belirtmek isterim: 

''Şerefül mekan, bil mekin'' (Makamın şerefi, orada oturanla kaimdir.) 

 

Emekli kardeşlerimin Ramazan Bayramınızı kutlar, aileniz ve sevdiklerinizle mutlu ve huzurlu 

geçirmenizi diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.. 

  Ertan ERGİN 
Genel Başkan 



Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık  

Yardım Sandığı Vakfı (ESV) 

 
ESV Gelir Gider Tablosu 

  2014 2015 

Emekli Prim Gelirleri 185.186.926,38 210.372.874,45 

Sağlık Prim Gelirleri 124.104.955,39 141.131.345,33 

Diğer Faaliyet Gelirleri 205.222.359,03 253.753.386,39 

Gelir Toplamı 514.514.240,80 605.257.606,17 

Emekli Giderleri 228.020.804,51 258.961.949,96 

Sağlık Giderleri 74.032.144,99 87.222.527,51 

Genel Yönetim Giderleri 11.671.637,99 12.672.222,58 

Gider Toplamı 313.724.587,49 358.856.700,05 

KAR 200.789.653,31 246.400.906,12 
 

ESV Bilanço 

  2014 2015 

Dönen Varlıklar 1.972.997.918,45 2.205.569.760,36 

Duran Varlıklar 743.358.405,20 757.221.956,04 

Aktif Toplam 2.716.356.323,65 2.962.791.716,40 

Kısa Vadeli Yab. Kaynak 115.211,71 149.698,34 

Öz Kaynaklar 2.716.241.111,94 2.962.642.018,06 

Pasif Toplam 2.716.356.323,65 2.962.791.716,40 

   Nazım Hesaplar 1.677.074.943,79 1.887.060.343,24 

Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı (ÖSGV) 

ÖSGV Gelir Gider Tablosu 

 
2014 2015 

Prim Gelirleri 30.837.397,04 33.224.676,17 

Olağan Faaliyet Gelirleri 105.689.450,06 125.874.970,34 

O. dışı Faaliyet Gelirleri 13.660,61 174.917,54 

Gelir Toplamı 136.540.507,71 159.274.564,05 

Genel Yönetim Giderleri 2.578.336,88 2.626.258,05 

Amaca Yönelik Giderler 48.946.097,28 53.951.686,94 

Gider Toplamı 51.524.434,16 56.577.944,99 

KAR 85.016.073,55 102.696.619,06 
 

ÖSGV Bilanço 

 
2014 2015 

Dönen Varlıklar 1.070.165.790,46 1.171.149.542,32 

Duran Varlıklar 146.198.468,90 150.123.370,62 

Aktif Toplam 1.216.364.259,36 1.321.272.912,94 

Kısa Vadeli Yab. Kaynak 158.841,97 170.877,09 

Öz Kaynaklar 1.216.205.417,39 1.321.102.036,45 

Pasif Toplam 1.216.364.259,36 1.321.272.913,54 

   Nazım Hesaplar 39.123.226,50 369.515.499,08 



ESV GENEL KURUL NOTLARI 01.06.2016 

Genel kurul  öncesi VB Genel.Müdürü Sn. Halil AYDOĞAN konuşmasında Başarılı bir performans gösteren 

Bankamızın; 919 şube 3 de yurtdışı şubesi ile büyümeye devam ettiğini ifade etti. İstanbul Üsküdar da yapılan 

Vakıfbank Spor Sarayının yakında hizmete gireceğini, bu Spor Tesisindeki sosyal tesislerin hem emeklimize hem 

çalışanlarımıza hizmet vereceği belirtti. Çalışan ve emeklinin kaynaşmasına vesile olacağını ve ancak birlik ve 

beraberlik içinde hareket edilebilirse başarılı olunabileceğini belirtti.  

Vakıflarımızın YK Başkanı Sn.Osman DEMREN konuşmasında:; 
 

 Banka sandıklarının devrinin Bakanlar kurulu yetkisinde olduğu belli bir tarihin olmadığı, şu an içinde 
gündemde olmadığı ancak bizim her şeye hazırlıklı olmamız gerektiğini, 
 

 Sandıkları daha güçlü hale getirmek için kaynakları, gelirleri artırmamız gerektiği, faizleri kontrol 
edemediğimizden yatırımlara yönelmemiz gerektiği,  
 

 Mevcut kayıtlı Gayrimenkullerin değerlendirilmesine çalışıldığı eskiyenlerin yenilendiği, 
 

 Yapılacak olan yatırımların Obaköy AŞ. Üzerinden yapma kararı alındığı, iştirakimizin 56 milyon TL olan 

sermayesinin 183 milyon TL ye çıkartıldığı ve ÖSGV’ nin şirketteki hisse oranının % 70’ e çıkarıldığını,: 
 

1. * İstanbul Fikirtepe’ de inşaat projesine girildiği 550 milyon hasılat beklendiği, 200 milyon civarında bir yatırım 
planlandığı, 

2. * Çayyolu’ndaki ESV. Arazisini Obaköy AŞ’ ye devredildiği, orada da bir inşaat projesi gerçekleştirileceği, 

3. * İstanbul Başıbüyük ’ te bir inşaat projesi üretmeyi planladıklarını,  
4. * Güneş enerjisi yatırımı için görüşmelerin sürdüğünü kısa sürede kendini amorti edecek 5-6 yıl gibi projelerle 

ilgilendiklerini, buna benzer yatırım girişimlerinin devam edeceğini belirterek 
 

Büyük risk taşıyan işlere girmek istemediklerini, temkinli ve dikkatli hareket ettiklerini söyledi. 
 

 Vakfımızın Web sitesinin yenileneceğini , Bilançolar, tablolar ve emeklilerin bilgilerine siteden ulaşılabileceğini, 
her şeyin şeffaflık içinde olacağını belirtti.  

 

Toplantıya 81 çalışan delege, 41 emekli delege ve 3 tabii delege’den, 124 delege katılımı (Dernek listesinden seçilen 

delege sayısı 13) ile olağan genel kurulda en yaşlı üye sıfatıyla Dernek Başkanımız Ertan ERGİN’in açılış konuşması 

sonrasında divan oluşturuldu. 

Gündem maddelerinde 4. Mad. Sonrası Faaliyet raporu ve bilanço hakkında derneğimiz listesinden seçilen 

delegelerimiz Niyazi DEMİREL ve Ferda BARIŞ söz aldılar ve kürsüden Genel Kurul’a hitap ettiler.(Bu bölümde başka 

söz alan çalışan ya da emekli delege olmadı.) 

Derneğimiz Genel Başkan Yardımcısı Niyazi Demirel konuşmasında ESV Vakfımızın  Aktüeryal fazla verdiği (2014 

1.399.093,587 TL;  2015 1.464.034.370 TL) verdiğine dikkat çekerek Aktüeryal dengenin çok olumlu olduğu tespitini 

ifade etmiştir. Ayrıca emekli primi ile sağlık priminin toplamı, emeklilerimize yapılan maaş ödemesi ve sağlık 

giderlerinden sonra her yıl artı olduğu dikkate alınarak emeklilerimizin 2002-2005 yılları arasında almadıkları maaş 

artışlarının telafi edilmesi gerektiğini bu konuda vakıf yönetiminin olumlu girişimde bulunması halinde müspet 

sonuç alacağı görüşünde olduğunu katılımcılarla paylaşmıştır. 

Derneğimiz Genel Sekreteri Ferda BARIŞ; 2 yıllık faaliyet dönemini objektiflik, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri açısından 

değerlendirerek, bilgilendirmelerin zamanında ve yeterince yapılması, güncel vakıf senedine tüm üyelerini erişiminin 

sağlanması, vakıf-aylığı-muadil aylık ikileminin giderilmesi, anlaşmalı eczanelerin yaygınlaştırılması, 7/24 hizmet 

verecek çağrı merkezi / canlı destek uygulamalarının uygulamaya alınması gerekliliğine dikkat çekmiştir.  

 ESV’de emeklilerimizi yeni dönemde temsil edecek emekli Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri 

Ertan ERGİN – M.Feyiz GÜVEN – Yakup OKATAN  >>>   Emekli Denetçi - Zeynal KOÇ   

Olarak belirledi.  Çalışmalarında başarılar diliyoruz. 

 

Dilek ve temenniler bölümünde yine derneğimiz listesinden seçilen delegelerimiz Serap ÇEMBERTAŞ ve Tarık 

ÖZCAN söz aldılar ve kürsüden Genel kurula hitap ettiler.( Bu bölümde de söz alan başka bir delege olmadı.) 



Derneğimiz İstanbul Şubesi Başkanı Sn. Tarık Özcan; Vakıfımızın adeta biriktirme sandığına dönüştüğüne dikkat 

çekerek aşağıdaki taleplere çözüm bulunması gerektiğini ifade etti: 

 provizyon sistemi üniversite hastaneleri ile aile hekimlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmalı, 

 Kaldırılan Mesken kredilerine yasal mevzuata uygun alternatif bir oluşturulmalı, 

 Delege seçim süreci daha şeffaf yönetilmeli, 

 Emekli maaşları içi promosyon çalışması yapılmalı,  

 Geçmişte yaşanan hak kayıplarının giderilmesi yönünde adımlar atılmalı. 

 

Derneğimiz İstanbul Genel Merkez Delegesi  Sn. Serap Çembertaş; konuşmasında iki hususu gündeme getirmiştir. 

Vakfımızın sahibi olduğu T. Vakıflar Bankası TAO hisse paylarının satışı söz konusu olabileceğini; bu konuda  Banka 

ve Sandık yöneticilerinin devlet kademeleri ile var olan iyi ilişkilerini de kullanarak gerekli çabayı göstereceklerini olası 

yeni taslakta Sandığımız ve üyelerimizin aleyhine olabilecek olası tüm düzenlemeler için de gerekli hassasiyeti 

göstermelerini ve tüm üyeler olarak haklarımızın korumasını beklediğimizi belirtmiştir. Diğer konu ise Vakfımızı 

iştiraklerinden OBAKÖY firmasına seçilen/seçilecek olan çözüm ortakları için rasyonel ve objektif kriterlerle yapılan 

çalışmalarının üyelere zamanında ve sağlıklı olarak yapılması istemidir. 

En son kapanış ve teşekkür için Osman DEMREN söz aldı ve Olağan Genel Kurul sonlandırıldı. 

Vakfın Olağanüstü genel kurulu yapıldı. Olağan Genel kurul süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. 

 

ÖSGV GENEL KURUL NOTLARI 01.06.2016 

01.06.2016 öğleden sonra önce olağanüstü Genel Kurul yapıldı. Olağan Genel kurul süresi  2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. 

Daha sonra Olağan Genel Kurula geçildi. 

Vakfın başkanı Osman DEMREN açılış konuşmasını yaptı. Aktüeryal durumda 678 milyon teknik açık olduğu, Faiz 

haricinde alternatif yatırım araçlarına yöneldiklerini, iştiraklerimizden  OBAKÖY’e dair bilgileri tekrarladı. 3 yıl sonraki 

Genel Kurulda bu projelerle karlılığı arttırarak teknik açığı kapatmayı ve emeklilerimize refah düzeyini yükseltecek 

maaş ödemeyi amaçladıklarını, teknik açığı kapatmadan maaşlarda ekstra bir iyileştirme yapılamayacağı projeler 

başarıyla gerçekleşirse teknik açığın kapatılması sonrası emekli maaşlarının 1500 TL seviyelerinde olması için 

çalışacaklarını belirtti.  

37 emekli, 81 çalışan, 3 tabii temsilciden 118 temsilcinin katıldığı (Dernek listesinden seçilen temsilci sayısı 15)  

Olağan genel kurulda  Faaliyet raporu ve bilançolar müzakeresinde derneğimiz listesinden temsilci seçilen Niyazi 

DEMİREL söz aldı. Sandık bilançosu ile ilgili değerlendirmeleri yaptı. Borçlanma ile emekli olan 

arkadaşlarımızın mağduriyetlerine değindi bu konuda yeni yönetimin çözüm üretmesi talebini iletti. 

. 

ÖSGV’de yeni dönemde emeklileri temsil edecek Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri;  

Nurten ALPER - Erdoğan AKGÜL  >>> Emekli denetçi - Adnan ÖZKAN 

Olarak belirledi.  Çalışmalarında başarılar diliyoruz. 

Dilek ve temenniler bölümünde Ferda BARIŞ söz aldı yapılan ve yapılmayan işlerle ilgili görüşlerini dile getirdi, 

mağdur durumda olan emeklilerimizin sorunlarına çözüm üretilmesini talep etti, mevcut zam verme 

maddesinin değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. 

Daha sonra Vakıf YK Başkanı Sn. Osman DEMREN’in teşekkür konuşması ile toplantı sonlandırıldı. 

 

SON SÖZ:  01.06.2016 tarihine kadar yazılı ilettiğimiz tüm taleplerimiz sadece Vakfın 

bilgisinde idi. Şimdi tüm delegeler bilgilenmiş olup tüm taleplerimiz de genel kurul 

tutanağına geçmiştir. Çözüm için adım atılmasını bekliyoruz. 


