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            Değerli Hazirun, 

 Kıymetli Misafirler. 
 

             Sizleri saygı ile selamlıyorum. Ben Ferda Barış. 2008 yılında emekli olarak vakfımızın pasif üyeleri 
arasına katıldım. İlk olarak 2012 yılında şimdi de bu yıl emekli üyeleri temsilen delege olarak vakfımızın 
olağan genel kuruluna katılıyorum. Benim bu konuşmam ağırlıklı olarak delege seçim süreçleri hakkında 
olacaktır. 

 Öncelikle hazirunda bulunan siz sayın delegelerimizi ele alalım. Vakıf Senedine göre ilkemiz 100 
üye bir delege ile temsil edilir şeklindedir.  Bu genel kurulda yaklaşık 7.500 emekli üyemiz, 75 delege ile 
temsil edilirken; yaklaşık 14.500 çalışan üyemiz, sihirli formül ile 177 delege ile temsili edilmektedir.  

 Emekli delegelerimizin seçimlerinde gözlenen aksaklıları özetlersek,  
- oy pusulalarının üye adreslerine sağlıklı ulaşmaması,  
- oylama süresinin 4 haftadan 3 haftaya indirilmesi, (2010 7.Nisan-7.Mayıs // 2012 9.Nisan-9. Mayıs) 

                 2014 yılında 8.nisan –2.Mayıs olarak belirlenmiştir. 
- seçim takviminin önceden en azından web sitesinde üyelere duyurulmaması,   
- seçim sonuçlarının emekli üyelere açıklanmaması olarak sayabiliriz. 
 
     Ulaşmayan oy pusulaları için vakfa yapılan başvurular maalesef sonuçsuz kalmıştır. Kişilere 

yeniden gönderim yapılmamıştır.  Seçim takvimi üyelere önceden paylaşılsa ve taleplere olumlu yanıt 
verilse idi daha çok emeklimiz oy kullanabilecek, katılım oranı daha yüksek olabilecekti. 

 
Vakıf Senedimize göre seçim kurulu olarak yönetim kurulu ve denetçilerin seçim kurulu olarak görev 

yapması, dışarından bağımsız gözlemcilerin bulunmaması ve sonuçların açıklanmaması seçim sonuçlarını 
gölgelemektedir.  

 
       Geçen genel kurulda da benzer şikayetler dile getirilmesine rağmen çözümü yönünde adımların 
atılmaması oldukça düşündürücüdür. 

       Tüm bunların yanı sıra oy verilen kişilerin tek tek isimlerinin yazılması yerine listeden işaretleme 
yapılması ve oy pusulalarının optik okuyucularla sayım çözümleri ile daha sağlıklı sonuçların elde edileceği 
tabidir. Gizli oy açık sayım ilkesi çerçevesinde oy pusulalarında oy kullanan üyenin isim bilgisinin açıkça 
yazıyor olması mutlaka yeniden değerlendirilmelidir. Tüm bunları birlikte değerlendirdiğimizde, süreci 

açık oy, gizli sayım yapılmış olarak algılamaktayız. 

Ayrıca; 

- Vakıf senedimizin 24.Maddesinin 5. Maddesi “Her yıl Vakfın aktifini pasifini gösteren bir bilanço 
çıkarmak ve şubelere ve delegelere göndermek” şeklinde düzenlenmiştir.   Delege olarak böyle bir 
bilgilendirme yapılmadığının tutanaklara geçirilmesini talep ediyorum. 

- Vakıf senedimizin 21.Maddesinin son cümlesi “Olağanüstü Genel Kurul kararları Vakıf Yönetim 
Kurulu’nca üyelere duyurulur.”    Şeklinde düzenlenmektedir. Hem bir üye olarak hem de delege 
olarak böyle bir bilgilendirmenin yapılmadığının tutanaklara geçmesini talep ediyorum. 

- Vakıf senedimizin 16.Maddesi “Vakfın Yönetim Kurulu Tarafından, Vakfın iki yıllık hesap durumuna 
ilişkin rapor ve bilanço ile Genel kurul gündemi 17.Maddeye göre üzerlerinde görüşme yapılabilmesi 
için Genel Müdürlük seksiyonlarına Bölge Müdürlüklerine, şubelere ve sair teşkilata ve ayrıca 
emeklilik ve malullük aylığı alanlara gönderilir.”  Şeklinde düzenlenmektedir. Emekli üye olarak 6 
yıldır emekli olduğum dönemde böyle bir bildirimi hiç alamadığımı huzurlarınızda beyan etmek 
isterim. 

Tüm bu bilgilendirme aksaklıklarının hiç olmazsa web sitesine giderilmesi dileği ile sabrınız için teşekkür 
eder, saygılarımı sunarım.                                               

 


