
Değerli Dostlarımız; 

Paydaşı olduğumuz, Vakıfbank Personeli Özel Güvenlik Vakfı(ÖSGV)’nın gelirlerinin 

arttırılmasına yönelik bir süredir uğraşlar veriliyordu. Bilindiği üzere Vakfımızın gelir/gider 

durumu zaman zaman emekli maaşlarımıza artışına izin vermiyordu. Üyelerimizin ortak 

menfaatleri doğrultusunda derneğimiz bünyesinde Vakfımızın gelirlerinin arttırılmasını 

sağlayabilecek çalışmalar araştırılmaya başlandı. Bunlardan en önemlisi Banka prim 

katkısının yeniden oluşturulmasını sağlamaktı. 

Derneğimiz; Genel başkanı Ertan Ergin ile benim tanıklılığımdaki dönemde(2015-2017) bu 

konuyu hep ama hep gündemde tuttu ve takip etti. Maaş artışları neden olamıyor? Neler 

yapılabilir? Prim gelirleri nasıl artar?, Prim gelirlerin dışında nasıl gelir elde edilebilir? 

Düşüncelerimiz Vakıf yetkililerine, Banka yetkililerine ilettiğimiz gibi zaman zaman sizlerle 

de paylaştık. Israrla takipçisi olduk. Elbette Vakıf yönetimi ve yöneticileri de bu konular da 

yadsınamayacak emek/çaba harcadılar. Hatta isimlerini bilemediğimiz kimi dostlarımız da bu 

çabalara destek vermişlerdir muhakkak. Elbette son söz Banka Yönetim Kuruluna aitti. VB 

Genel Müdür Sn. Mehmet Emin Özcan’ın son derece olumlu değerlendirmesi ile karar çıktı 

nihayet. 

Neler yaptık kısaca hatırlayalım: 

• T. İş Bankasının Munzam Sandık kesintilerine ilişkin yargı süreci Anayasa mahkemesince 

karar bağlanınca 17.Eylül.2015 tarihinde derneğimizce konu Vakfımızın gündemine taşınmış 

banka katkısının oluşturulması çalışması talep edilmişti.  

• 01.Haziran.2016 yılında Vakfımızın Olağan genel kurulunda ivedilikle banka katkısının 

başlatılması önerilmiştir.  

• 2017 yılında yeni VB Genel müdürümüzün Vakıflarımızın gelirlerinin arttırılmasını 

önemseyen ifadesi ile Ağustos ayında yapılan Vakıf YK’nda konu gündeme alınıp çalışmalara 

hız verildi. 

• 6.Kasım 2017 tarihinde Vakıf Başkanımız tarafından VB Genel Müdürüne sunum yapıldı. 

• 6.Aralık.2017 tarihinde de VB Yönetim kurulunca değerlenip karar bağlanmış olduğu 

bilgisini edindik. 

Şimdi Olağanüstü genel kurul sonrasında vakıf senedi değişikliği ile sürecin tamamlanmasını 

bekliyoruz. 

Vakıflarımıza soluk aldıracak bu adımı son derece önemli ve değerli buluyoruz. Bu adıma 

rağmen Gelir-Gider dengesinin sağlıklı bir seviyeye ulaşması için biraz zaman gerektiği de 

muhakkak. Uzun vadede biz üyelerine ayrıcalıklı olanaklar sağlayacak olan munzam 

sandığımızın çok daha iyi koşullara kavuşmasını sağlamak; tüm gerek çalışan gerekse emekli 

tüm paydaşlarımız ile Vakıf yöneticilerinin, Vakıf Yönetimlerinin ve Bankamız 

yöneticilerinin ortak amacı olmalı. Unutmayalım ki, bir gün elimizde sadece munzam 

sandığımız kalacak. 

Banka katkısının 01.01.2018 tarihinden itibaren yeniden tesisini sağlanmasında emeği geçen, 

başta  

VB Genel Müdürü Sn. Mehmet Emin Özcan, 

Vakfımız YKB Sn. Osman Demren,  

Vakfımız Başkanı Sn.Mehmet Uzulu,  

Onursal Başkanımız Sn. Ertan Ergin; olmak üzere, 

VB Yönetim kurulu üyelerine,  



Vakfımız ÖSGV Yönetim Kurulu üyelerine ve  

Vakfımız Yöneticilerine  

özetle herkese ama herkese çok teşekkür ediyoruz. 

Nice güzel haberler vermek dileği ile.  

Saygılarımla. 
Ferda BARIŞ  


