
 

Sayın Başkan, Değerli Hazirun, Hanımefendiler, Beyefendiler; 

Sözlerime; Olağan Genel Kurulun Sandığımız, çalışan ve emeklilerimiz için hayırlı olması dileklerimle 

başlamak istiyorum. 

Bugüne kadar Sandığımızın kaynaklarının verimsiz kullanımı ve emeklilerin bazı haklarının 

verilmemesi gibi konularda gerek genel kurullarda gerekse birçok farklı platformda çok şeyler 

söylendi. Sorunlar halen devam ediyor olmakla birlikte bugün bu konulara girmeyeceğim. Ben 

önümüzdeki süreçte sandığımızı ve dolayısıyla bizleri etkileyecek çok önemli gelişmelerin 

yaşanacağını düşünüyorum ve bunları sizlerle paylaşmak istiyorum; 

- Bilindiği üzere Vakıf Katılım Bankası’nın açılışında devlet otoriteleri, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü’nün Vakıfbank'taki yüzde 58,5 hissenin Vakıf Katılım'a aktarılmasını istedi. Bu 

sağlandığında 20 yıllık bir hayalin gerçekleştirilmiş olacağını söylüyorlar,  hayırlı uğurlu olsun.  Bizim 

de bir hayalimiz var; çalışanıyla emeklisiyle tek yürek, tek bilek olarak geleceğimize sahip çıkmak, adil 

ve eşit paylaşım sağlamak ve bunu da sürdürülebilir kılmak. Açılış konuşmasından anlaşılan o ki daha 

önce Meclis’de görüşülmek üzere hazırlanan ve sonra geri çekilen kanun tasarısı yeniden gündeme 

gelecek. Kanun tasarısının neden geri çekildiğini bilemiyorum ama yeniden hazırlanacak taslağın, eski 

taslağın paralelinde ve benzeri olacağını düşünüyorum. Bu nedenle taslakta yer alması olası aşağıdaki 

hususlarla ilgili Sandığımızın yakın takipçi olması gerektiği inancındayım: 

 

- Geri çekilen kanun tasarısında şu düzenlemeler öngörülmüştü; 

 

* "Banka hisselerinden, Vakıflar Genel Müdürlüğünün temsil ettiği mülhak vakıflar hariç  

diğer %58,5 oranındaki payın tamamı, üç ayrı firmaya yaptırılan değerleme çalışması ile belirlenen 

değerlerin ortalaması göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek değer 

üzerinden Hazineye devredilir. Bankanın (C) grubu hissedarlarından Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri 

Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı'nın, yüzyirmi gün içinde Bankaya müracaat etmesi halinde, 

Bakanlar Kurulu tarafından Sandık için tespit edilecek hisse değeri ile Hazine tarafından 

devralınmasına Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.” denilmektedir. Bu kabul 

edilebilir olmaktan uzak bir öneridir. Biz de Sandık hisselerinin Hazine’ye devrini istiyoruz ama Sandık 

hisselerinin de tıpkı VGM hisseleri gibi fiyatlandırılması koşuluyla. Aksi takdirde eşit haklara sahip pay 

sahiplerine farklı fiyat uygulanması dolayısıyla başta SPK’nın olmak üzere birçok kanuna aykırılık 

nedeniyle yasal haklarımızı kullanmamız gerekecek. 

* Tasarıdaki diğer bir düzenlemeye göre; Bankanın mülhak vakıflara ait olan hisseleri ile (C) 

grubu hisselerinden diğer gerçek ve tüzel kişilere ait olanlar da Sandığımız ile aynı koşullarda 

Hazineye devredilebilecektir. Ama bir farkla; bu hisselerin bedelinin Hazine Müsteşarlığınca nakit 

olarak defaten ödenmesi öngörülmektedir. Oysa Sandığımız tarafından devredilecek hisselerin bedeli 

Hazine Müsteşarlığı tarafından özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilmek suretiyle 

ödenecektir. Bu senetlerin vadesinin, faiz oranının ne olacağı konusunda ise bir açıklama yoktur. Bu 

belirsizliği kabul etmek mümkün değildir. Sandık hisse bedelinin diğer vakıflara olduğu gibi nakden ve 

defaten, bu mümkün olamayacaksa en fazla 18 veya 24 ay vadede ve o dönemde uygulanan en 

yüksek devlet iç borçlanma senedi faiz oranı ortalamasından nemalandırılarak ödenmesi talep 

edilmelidir. Bu talep  Sandığımızın sürdürülebilirliğinin olmazsa olmaz koşuludur. Bu konuda Banka ve 



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

göstereceklerini umuyoruz. Tabii ki sadece belirttiğim bu konularda değil, bunların yanında yeni 

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

hassasiyeti göstererek haklarımızı korumalarını bekliyoruz. 

 

Bu hatırlatmanın dışında; tereddütle karşıladığımız diğer bir konu ise şudur; 

 

- Vakfımız Başkanı Sayın Demren’in İzmir’de emeklilerle yaptığı toplantıdan duyumlarımız ve 

faaliyet raporunun 37. Sayfasındaki açıklamalara dayanarak Sandık kaynaklarının getirisi yüksek 

alanlara yatırımlar yapılarak değerlendirilmesi çalışmalarına başlandığını görüyoruz. İlke olarak 

olumlu görünse de yatırım yapılacak sektör ve çözüm ortaklarının seçimi çok büyük önem arz 

etmektedir. Son yıllarda devlet dış borçlarının düşük seyretmesi olumlu olmakla birlikte özel sektörün 

çok büyük bir dış borç yükü altında olduğu ve birçok şirketin iflas erteleme istediği bir dönemde böyle 

bir kararın taşıdığı risk göz ardı edilmemelidir. Çözüm ortağı olarak seçilen ve seçilecek firmaların 

politik ilişkilerden uzak, ürettiği iş, güçlü finansman yapısı, ticari prestiji ve etik değerleri yüksek 

kuruluşlar olmasına özellikle dikkat edilmelidir. Tüm faaliyetler son derece şeffaf bir şekilde ve 

herhangi bir şaibeye fırsat verilmeden sürdürülmelidir. Örneğin; Faaliyet raporunda sözü edilen ve 

Obaköy AŞ.’nin ortak olduğu firma kimdir, neden tercih edilmiştir, ne kadar sermaye ile ortak 

olunmuştur? Proje tamamlandığında Obaköy’ün olacak olan 230 bağımsız bölümün yaklaşık değeri ne 

olacaktır? Bu konuda bir fizibilite çalışması yapılmış mıdır? Mevduat faizlerinin yıllık %10-13 aralığında 

seyrettiği şu günlerde yaptığımız yatırımın geri dönüşü (defaten dönüş olmayacağını da düşünürsek) 

%20 nin altında ise bu riski almaya değer mi? Bu konularda Sandığın internet sitesinde ve faaliyet 

raporunda hiçbir açıklama yapılmamıştır. Diğer yandan kurumumuzda ve iştiraklerinde yeterli 

finansman ve insan gücü kaynağı varken ortaklık riskini taşımaya ne gerek var, bu da ayrı bir sorun..? 

İlla ki inşaat sektöründe yer alınacaksa Vakıf Gayrimenkul Y.O ile işbirliği niye düşünülmez? Banka ve 

Vakfın siz değerli yöneticilerinin üstün bilgi birikiminiz ile bunları düşünmüş ve değerlendirmiş 

olacağınızdan eminiz. Ama daha önce de belirttiğim gibi çalışmaların şeffaf, bilgi akışının zamanında 

ve sağlıklı olarak yapılması bu kaygıları giderecektir. 

 

Bugün itibariyle 15.400 çalışan, 9.390 emekli olmak üzere 24.790 üye ve aileleri ile birlikte yaklaşık 

75.000 kişinin sorumluluğunu ve vebalini taşıdığınızı hatırlatır çalışmalarınızda başarılar dilerim.  

 

Sayın Başkan bu konuşmanın tam metninin tutanağa işlenmesini arz ederim. 

 

Saygılarımla 

 

Serap Çembertaş 

 

 

 

 

 


