TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI
EMEKLİLİK, MALULEN EMEKLİLİK, ÖLÜM VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ
BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER
YETKİ :
Madde 1Bu yönetmelik “TRT Kurumu Personeli Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı” “Vakıf Senedi” nin
53.maddesi hükmüne göre Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.
AMAÇ:
Madde2Bu yönetmelik, “Vakıf Senedi”nin 4.maddesinin ( e), (g) ve (k) fıkraları ile 40. Maddesinin (a), (b),(c),(d),(e)
ve (f) fıkralarında belirtilen Emeklilik, Malulen Emeklilik, Ölüm ve Sosyal Yardımların usul ve esaslarını belirler.
KAPSAM:
Madde 3Bu yönetmelik “Vakıf Senedi”nin 7. Maddesi hükmüne göre üye olanlar ile 11.maddesinin (b) fıkrasına
göre üyeliklerini devam ettirenlere yapılacak yardımları kapsar.
BÖLÜM II
EMEKLİLİK VE MALULEN EMEKLİLİK YARDIMI
YARDIMA HAK KAZANMA :
Madde 4Vakıftaki üyelik süresi 5 (Beş) yılı geçen (en az altmış ay aidat ödemiş bulunan) üyeler yardıma hak
kazanırlar.
YARDIM MİKTARININ HESAPLANMASINA ESAS UNSURLAR:
Madde 5Emekliye ayrılan, “Vakıf Senedi”nin 11.maddesi uyarınca 60 (altmış) yaşını dolduran, 25 yılı dolan ya da
malul olan üyeye ödenecek yardım Emeklilik yardımıdır.
Emeklilik ve Malulen Emeklilik Yardımının hesaplanmasına esas unsurlar aşağıda tanımlanmıştır.
a) Vakfın Mal Varlığı: Vakfın ve Vakfa bağlı kuruluşların alacak ve borçları ile bankalardaki vadeli – vadesiz
hesaplarının toplam parasal değerini ifade eder.
Ancak; Vakfın ve Vakfa bağlı kuruluşların kesin parasal varlıkları takvim yılı sonu itibariyle çıkartılan
bilançolarla belli olduğundan yıl ortasında başlatılacak uygulamalarda, Vakfın parasal varlığına, takvim yılı başı ile
uygulamanın başlatıldığı ay arasında geçen süredeki her ay için %1 den az %2 den de fazla olmamak kaydı ile ilave
yapılır.
b) Destek Yardım Puanı: Vakıf üyelerinin Vakfa aidat ödedikleri üyelik sürelerine göre belirlenen puandır.
YARDIMIN HESAPLANMASI :
Madde 6Emeklilik ve Malulen Emeklilik Yardımı, Temel Emeklilik Yardımı ile Emeklilik Yardımı Desteğinden ibarettir.

a) Temel Emeklilik Yardımı : Vakfın parasal varlığının tüm üyelerin üyelik yılları toplamına bölünmesiyle bir
üyelik yılı için ödenecek Temel Emeklilik Yardımı miktarı bulunur. Tüm üyelerin üyelik yılları toplamında da,
üyelerin yıldan az süreleri toplama dahil edilmez. Ancak üyeye Temel Emeklilik Yardımı ödenirken bir yıldan
az olan üyelik süresinin ay miktarı orantılı olarak dikkate alınır.
b) Emeklilik Yardımı Desteği : Bir aylık destek yardımı fonu aidatı, Vakıf üyelerinin üyelik yıllarına göre tespit
edilen destek yardımı puanı ile çarpılarak hesap edilir. Bir yıldan az olan süreler için, bir üst yıla göre puan farkının
aylık oranında ilave yapılır.
Emeklilik ve Malulen Emeklilik Yardımı ile Ölüm nedeniyle Emeklilik Yardımının hesaplanmasında üyenin
emekliliğe tabi olduğu kuruluştan emekli olduğu, 60(altmış) yaşını doldurduğu, malul olduğu veya vefat ettiği tarih
esas alınır. Ancak; üyeler isterlerse emekli oldukları tarihten itibaren 60 ay süre ile dışarıdan üyeliklerini
sürdürmek suretiyle emekli olabilirler. Üyelik süresi 25(yirmibeş) yılı dolan üyeler isterlerse emekli olmak için
başvuruda bulunabilirler.
Emeklilik ve Malulen Emeklilik Yardımının yıllara göre miktarları yukarıda belirtilen esaslar kapsamında Genel
Kurulca belirlenir.
Ancak; Genel Kurulda uygun görüldüğü taktirde belirlenen sürelerde üyelik aidatlarının arttırılarak, yıllara göre
Emeklilik ve Malulen Emeklilik Yardımı ile Ölüm nedeniyle Emeklilik Yardımının yeniden belirlenmesi için Yönetim
Kuruluna yetki verebilir.
YARDIMIN ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ :
Madde 7Emeklilik Yardımı emekli olmaya hak kazanan üyelere, bu haklarını belgelemelerinden sonra; 30(otuz) gün
içinde nakden ve def’aten ödenir. Ödemede üyenin emekliliğe tabi olduğu kuruluştan emekli olduğuna dair,
altmış) yaşını doldurduğu veya malul olduğuna dair belgenin aslının Vakfa ibraz edildiği tarih esas alınır. Vakıf
üyeliğin 25 yılı dolan üyelerin emekli olmak istemeleri halinde başvuru tarihi esas alınır.
BÖLÜM III
ÖLÜM YARDIMLARI
YARDIMLARA HAK KAZANMA :
Madde 8Bu yönetmeliğin 3.maddesinde belirlenen Vakıf üyeleri ölüm yardımına hak kazanırlar. Bu yardımların
hangi üyelik sürelerine göre yapılacağı ise 9. Maddenin son fıkrasında belirtilmiştir.
YARDIMLARIN MİKTARI :
Madde 9Ölüm Yardımları; Ölüm Yardımı, Emeklilik Yardımı ve Ekstra Ölüm Yardımının toplamından ibarettir.
a) Ölüm Yardımı : Bu yardımın miktarı Sosyal Yardımlar Fonu Aidatının 500 katıdır.
b) Emeklilik Yardımı : Bu yönetmeliğin 6.maddesi uyarınca belirlenen emeklilik yardımı tutarıdır.
c) Ekstra Ölüm Yardımı : Ölen her bir üye için ölüm olayının vuku bulduğu ayda toplanan Emeklilik Fonu
aidatının %4 ü oranındadır.
Sosyal Yardımlar Fonu Aidatı ve Emeklilik Fonu Aidatı olarak, ölüm olayının vuku bulduğu tarihteki aidat
miktarı dikkate alınır.
Üyelik süresi 1 yıldan az olan üyeler için sadece ölüm yardımı, üyelik süresi 1 yıldan fazla, 5 yıldan az olan
üyeler için Ölüm Yardımı ve Ekstra Ölüm Yardımı, üyelik süresi 5 yıl ve daha fazla olan üyeler için ise ölüm
yardımlarının tamamı ödenir

ÖDEME ŞEKLİ VE SÜRESİ :
Madde 10Ölüm yardımından yararlanabilmek için resmi makamlardan alınacak ölüm raporu veya hükmen gaiplik
kararının aslı veya Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinden birisinin imzası ve aslı görülmüştür ibaresini taşıyan
fotokopisinin ibrazı şarttır.
Bu resmi belgelerin tamamlanmasına müteakip, Ölüm Yardımları;
a)Üye tarafından Ölüm Yardım Beyannamesi tanzim edilmiş ise beyannamede belirtilen kişilere ve belirlenen
oranlarda;
b)Üye tarafından Vakfa Ölüm Yardımı Beyannamesi verilmemiş veya usulüne uygun tanzim edilmemiş ise
kanuni mirasçılarına veraset ilamına göre, en geç 30 gün içerisinde ödenir.
Ödeme, ölüm tarihindeki esaslara göre yapılır.
ÖLÜM YARDIM BEYANNAMESİNİN TANZİMİ :
Madde 11Ölüm Yardım Beyannamesi aşağıdaki şekilde tanzim edilir.
a) Ölüm Yardım Beyannamesi, üye tarafından, üyelik için başvurulduğu tarihte düzenlenir. Bu beyannamede
ölüm yardımlarının kimlere ve hangi oranda ödeneceği yazılı olarak beyan edilir.
b) Üye, imzaladığı beyannameyi kapalı zarf içerisinde Vakfa teslim eder.
c) Usulüne uygun olarak tanzim edilmeyen beyannameler geçersizdir.
ÖLÜM YARDIM BEYANNAMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ :
Madde 12- Üye, Ölüm Yardım Beyannamesini istediği taktirde değiştirebilir.
Üyenin Ölüm Yardım Beyannamesinin değiştirilmesine yönelik yazılı talebi bu yönetmeliğin 11.maddesi
hükmünde belirtilen esaslara göre yerine getirilir.
ÖLÜM YARDIM BEYANNAMESİNİN MUHAFAZASI:
Madde 13- Bu yönetmeliğin 11.maddesine göre tanzim edilen veya bu yönetmeliğin 12.maddesine göre
değiştirilen ölüm yardım beyannamesi kapalı bir zarf içerisinde üyelik dosyasında saklanır.
ÖDEME KARARININ ALINMASI :
Madde 14- Üyenin ölümü halinde, Ölüm Yardım Beyannamesi zarfı Vakıf Yönetim Kurulu’nun huzurunda açılır.
Beyan olunan hak sahiplerine, Ölüm Yardımları hakkında gerekli işlemleri yapmak üzere tebligat yapılır.
Her ne sebeple olursa olsun, ölen üyenin Vakıfta ölüm yardım beyannamesinin bulunmaması, beyannamede
yazılı kişi yada kişilerin ölmüş olmaları yada veraset altında bulunmaları halleri ile beyannamede hak sahibi olarak
gösterilen kişilerin adreslerinin tespit edilememesi durumunda ilgili kanun hükümleri uyarınca işlem yapılır.
BÖLÜM IV
SOSYAL YARDIMLAR
DOĞAL AFET YARDIMI :
YARDIMA HAK KAZANMA :
Madde 15Yasalarla tariflenmiş ve genel hayata etkili doğal afete (Yangın, Deprem, Su, Sel Baskını, Heyelan vb.)
maruz kalarak konutları zarar gören üyeler yardıma hak kazanır. Ancak; doğal afet nedeniyle yardıma hak kazanan
birden fazla Vakıf üyesi aile bireyi oldu taktirde bu yardım ayrı ayrı yapılır.

YARDIMIN MİKTARI :
Madde 16Doğal Afet Yardımının miktarı, Sosyal Yardım Fonu Aidatının 140(yüzkırk) katıdır.
ÖDEME ŞEKLİ VE SÜRESİ :
Madde 17Doğal Afet Yardımından yararlanabilmek için resmi makamlardan alınacak durum tespit tutanağının(Doğal
afet kapsamında olduğu belirtilmiş olacak) aslı veya Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinden birisinin imzası ve aslı
görülmüştür ibaresini taşıyan fotokopisinin ibrazı şarttır.
Bu yardım belge ibrazına müteakip en geç 10 gün içerisinde ödenir.
Ödeme Doğal Afetin meydana geldiği tarihteki esaslara göre yapılır.
DEFİN YARDIMI
YARDIMA HAK KAZANMA :
Madde 18Üye, aile bireylerinden birinin (öz anne ve baba ile eş ile çocuklar) ölümü halinde yardıma hak kazanır.
Ancak; ölüm olayından dolayı yardıma hak kazanan birden fazla vakıf üyesi aile bireyi oldu taktirde bu yardım
üyeler ayrı ayrı yapılır.
YARDIMIN MİKTARI :
Madde 19Defin yardımının miktarı, Sosyal Yardım Fonu Aidatının 95(doksanbeş) katıdır.
ÖDEME ŞEKLİ VE SÜRESİ :
Madde 20Defin yardımından yararlanabilmek için ölüme ilişkin resmi belgenin aslının veya Yönetim Kurulu
üyelerinin birisinin imzası ve aslı görülmüştür ibaresini taşıyan fotokopisinin ibrazı şarttır.
Bu yardım belge ibrazına müteakip en geç 10 gün içerisinde ödenir. Ödeme, ölüm tarihindeki esaslara
göre yapılır.
SAKATLIK YARDIMI
YARDIMA HAK KAZANMA :
Madde 21Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra vuku bulan bir hastalık veya kaza sonucu malulen emekli
olmak durumunda kalan ve üyelik süresi en az 1(bir) yıl olan üyeler yardıma hak kazanır.
YARDIM MİKTARI :
Madde 22Sakatlık yardımının miktarı Sosyal Yardımlar Fonu Aidatının 500(beşyüz) katıdır.
ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ :
Madde 23Sakatlık yardımından yararlanabilmek için sakat olan üye, sakatlığına neden olan kaza ve hastalığa ilişkin
belge ile bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşundan, malulen emekli olduğunu gösterir belgenin aslının veya
yönetim kurulu üyelerinden birisinin imzası ve aslı görülmüştür ibaresini taşıyan fotokopisinin 6 ay içerisinde ibrazı
şarttır.

SAĞLIK YARDIMI :
YARDIMA HAK KAZANMA :
Madde 24Bu yönetmeliğin 3.maddesinde belirlenen üyeler yardıma hak kazanırlar. Ancak; sağlık yardımının ödendiği
yılda üye olanlara ödeme yapılmaz. Bu yardımın hangi esaslara göre yapılacağı 25.maddede belirtilmiştir.
YARDIMIN MİKTARI :
Madde 25Yönetim Kurulu Vakfın mal varlığı ve gelir durumuna göre sağlık yardımının yapılıp yapılmaması, ödeme
tarihi ve miktarı konusunda yetkili kılınmıştır.
BÖLÜM V
SONU HÜKÜMLER
YÜRÜRLÜK :
Madde 26- Bu yönetmelik 15/06/2016 tarihinde yürürlüğe girer. Bu konuda daha önce hazırlanan
yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.
YÜRÜTME :
Madde 27- Bu yönetmelik “ TRT Kurumu Personeli Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı” yönetim kurulu
tarafından yürütülür.

