TRT VAKFI
TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL
DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI
SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ
BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER
Yetki
MADDE 1 - Bu Yönetmelik, “ Türkiye Televizyon ve Radyo Çalışanları Sosyal Dayanışma, Tedavi, Eğitim
Yardımlaşması ve Emeklilik Vakfı” Vakıf Senedi gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.
Amaç
MADDE 2 - Bu Yönetmelik, “Vakıf Senedi” nde belirtilen Emeklilik, Malulen Emeklilik, Ölüm ve Sosyal
Yardımların usul ve esaslarını belirler.
Kapsam
MADDE 3 - Bu Yönetmelik, “Vakıf Senedi” hükümlerine göre vakıf üyesi olanlara yapılacak yardımları
kapsar.
BÖLÜM II
EMEKLİLİK VE MALULEN EMEKLİLİK YARDIMI
Yardıma Hak Kazanma
MADDE 4 -Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalıştığı kurum veya kuruluştan emekli olanlardan
vakıftaki üyeliği en az 5 (Beş) yılı dolduran üyeler dilekçe ile vakfa müracaat ederek olabilirler.
Emeklilik yardımının hesaplanmasında dikkate alınacak tarih Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli
olduğu tarihtir. Ayrıca vakıftaki üyeliği 25 (Yirmibeş) yılı dolduran üyeler istekleri halinde vakıftan
emekli olabilirler. Bu durumda olan üyelerin emeklilik tarihleri ise dilekçe tarihleridir.
Yardımın Miktarı
MADDE 5 - Emekliye ayrılan (malulen emeklilik dahil) üyeye ödenecek yardım emeklilik yardımıdır.
Emeklilik Yardımının hesaplanması; Vakfın ve vakfa bağlı kuruluşların bilançosunda pasifte yer alan öz
kaynaklar toplamının, üyelerin üyelik tam yıllarının toplamına bölünmesi sonucu ortaya çıkan tutar,
bir yıllık üyeliğe isabet eden emeklilik yardımı tutarıdır. 30 Kasım bilançosuna ve 30 Kasım tarihindeki
üyelik yıllarına göre hesaplanacak tutar 15 Aralık – 14 Haziran arasında geçerlidir. 31 Mayıs
bilançosuna ve 31 Mayıs tarihindeki üyelik yıllarına göre hesaplanacak tutar 15 Haziran – 14 Aralık
arasında geçerlidir. Yönetim Kurulu bilançolara göre her bir yıla isabet eden emeklilik yardım tutarının
üyelik yıllarına çarpımı sonucu ortaya çıkacak emeklilik yardımlarını tespit eder.
Yönetim Kurulu emeklilik yardımlarını % 5’ e kadar arttırmaya veya eksiltmeye yetkilidir.

Emeklilik Fonu Aidatının Belirlenmesi
MADDE 6 - Emeklilik Fonu aylık aidatının miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.
Yardımın Ödeme Süresi ve Şekli
MADDE 7 - Emeklilik Yardımı, emekli olmaya hak kazanan üyelere, bu haklarını belgelemelerinden
sonra Vakfa emeklilik için müracaat ettikleri tarihler ile Vakfın finansman durumu dikkate alınarak
ayda 30 (otuz) kişiyi aşmamak üzere nakden ve defaten ödenir. Ödemeler ayda bir kez yönetim
kurulunun belirleyeceği tarihte yapılır. Ödeme sonrası vakfa gelen müracaatlar takip eden ay ödenir.

BÖLÜM III
ÖLÜM YARDIMLARI
Yardıma Hak Kazanma
MADDE 8 - Vakıf üyesinin ölümü halinde bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen hak sahiplerine
ölüm yardımı ödenir.
Yardımların Miktarı
MADDE 9 - Ölüm yardımları, ölüm yardımı ve emeklilik yardımı toplamından ibarettir.
1. Ölüm Yardımı : Bu yardımın miktarı, ölüm yardımı fonu aylık aidatının 600 (altıyüz) katıdır.
2. Emeklilik Yardımı : Bu yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca belirlenecek emeklilik yardımı tutarıdır.
Üyenin Vakıftaki üyelik süresi 5 (beş) yılı geçmeden ölümü halinde ölüm tarihindeki en düşük
emeklilik yardımı tutarı ödenir.
Ölüm Yardımı Fonu Aidatının Belirlenmesi
MADDE 10 - Ölüm Yardımı Fonu aylık aidatının miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.
Yardımların Ödeme Şekli ve Süresi
MADDE 11 – Ölüm yardımlarından yararlanabilmek için noterlerce düzenlenen Veraset İlamının
aslının Vakfa ibrazı şarttır. Varislerin yardımlardan yararlanabilmesi için verecekleri dilekçenin bir
tanesinin ekinde Veraset İlamının bulunması yeterlidir. Varisler dilekçe ekinde kimlik fotokopileri ile
dilekçelerinde banka hesaplarını bildirmeleri halinde yardıma hak kazanacaklardır. Ödeme ölüm
tarihindeki esaslara göre yapılır.
Ölüm Beyannamesinin Tanzimi, Değiştirilmesi ve Muhafazası
MADDE 12 - (09 Ağustos 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ille yürürlükten kaldırılmıştır.)
Ödeme Kararının Alınması
MADDE 13 - (09 Ağustos 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ille yürürlükten kaldırılmıştır.)

BÖLÜM IV
SOSYAL YARDIMLAR
DOĞAL AFET YARDIMI
Yardıma Hak Kazanma
MADDE 14 - Yasalarla tarif edilmiş doğal afete maruz kalan üyeler yardıma hak kazanırlar.
Yardımın Miktarı ve Ödeme Şekli
MADDE 15 - Doğal afet Yardımının miktarı, Sosyal Yardım Fonu aylık aidatının 120 (yüzyirmi) katıdır.
Doğal afet Yardımlarından yararlanabilmek için resmi makamlardan alınacak durum tespit tutanağının
veya noterden onaylı bir örneğinin vakfa ibrazı şarttır. Ödeme tutarı afetin meydana geldiği tarihteki
esaslara göre yapılır.

DEFİN YARDIMI
Yardıma Hak Kazanma
MADDE 16 - Üye aile bireylerinden birinin (öz; anne, baba, eş ve çocukları) ölümü halinde yardıma
hak kazanır.
Yardımın Miktarı ve Ödeme Şekli
MADDE 17 - Defin Yardımının miktarı ölüm yardımı fonu aylık aidatının 120 (yüzyirmi) katıdır. Defin
yardımından yararlanabilmek için ölüme ilişkin resmi belgenin aslının ya da noterden onaylı bir
örneğinin vakfa ibrazı şarttır. Ödeme tutarı ölüm tarihindeki esaslara göre yapılır.

TAHSİL YARDIMI
Yardıma hak kazanma
MADDE 18 - Üyelerden her birinin vefatı halinde geride kalan öz veya kanunen evlat edinilmiş olduğu
çocuklarından yalnız birisine aşağıda yazılı hükümler dahilinde fakülte veya yüksekokulları bitirinceye
kadar karşılıksız olarak tahsil yardımı yapılır.
Tahsil Yardımı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan olunan okulların yaz tatiline isabet eden
aylar 4 (dört) ay hariç tutulmak üzere;
a- İlköğrenim ve dengi okullarda okuyanlara ayda; Sosyal Yardımlar Fonunun aylık aidatının 23
(yirmiüç) katı kadar,
b- Lise ve dengi okullarda okuyanlara ayda; Sosyal Yardımlar Fonunun aylık aidatının 34 (otuzdört)
katı kadar,

c- Fakülte ve dengi okullarda okuyanlara ayda; Sosyal Yardımlar Fonunun aylık aidatının 45 (kırkbeş)
katı kadar,
Birinci dönem için 4 (dört) aylık, ikinci dönem için 4 (dört) aylık peşin olarak tahsil
yardımından istifade eden öğrencinin vasisine veya 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş ise kendisine
ödenir.
Tahsil Yardımından istifade edecek olan çocuk veya vasisi Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığına
bir dilekçe ile birlikte aşağıda belirtilen evrakları vermek mecburiyetindedir.
- Nüfus kağıdı tasdikli sureti,
- Okula devam ettiğine dair belge,
- İkametgah İlmuhaberi,
- Veraset ilamının tasdikli sureti,

1. Tahsil Yardımı, çocuğa üyenin ölüm tarihinden itibaren 18. Maddede yazılı hükümler dahilinde
yapılır.
2. Yönetim Kurulu Başkanlığı tahsil yardımından istifade edecek öğrencilerin durumlarını okulların
açılışında, sömestr tatilinde ve okulların kapanışında yazılı olarak okullara sorabilir. Öğrenciler için
vakıfta ayrı ayrı dosya tutulur.
3. Tahsil Yardımı herhangi bir sebepten dolayı ikinci bir çocuğa çevrilemez. Ancak, tahsil yardımından
istifade eden çocuğun ölümü halinde ölen çocuğun okul durumu (okulda sınıfta kalmış olduğu yıllar
nazarı itibara alınmak kaydı ile) bakiye tahsil süresince ailenin ikinci bir çocuğuna teşmiline engel
teşkil etmez,
4. Tahsil Yardımı aşağıda yazılı sebepler dahilinde durdurulur;
- 25 (Yirmibeş) yaşını ikmal etmiş olmak,
- Birinci sömestr sonunda devamsızlık süresini muteber bir mazereti olmadan doldurmuş olmak,
- Sınıfta kalmak,
- Tahsil Yardımından istifade etmeye başladığı tarihten sonra tahsil süresi içinde 2 (iki) yıl sınıfta
kalmak,
5. Özel okullarda okuyanlar, herhangi bir yerden burs alanlar, yatılı okullarda okuyanlar ve kanunen
evlatlıktan reddedilenler tahsil yardımından istifade edemezler.
6. Tahsil yardımından istifade edecek çocuk sayısı birden fazla olduğu takdirde ailenin göstereceği
çocuk yardımından istifade eder.
7. Sınıfta kalan öğrenci müteakip yıl bir üst sınıfa geçtiği takdirde yardımdan istifadeye hak kazanır.

8. Öğrencinin iki yıldan birinde kalış sebebi sıhhi sebeplerden ileri geldiği okulca muteber addedilen
sağlık raporu ile tevsik edildiği takdirde müteakip sene bir üst sınıfa geçtiğinde yardıma devam edilir.
Bu durum öğrenciye 25 (yirmibeş) yaşından sonra yapılmasını sağlamaz.
9. Birinci sömestr sonunda devamsızlık süresi dolmuş öğrencinin almış olduğu okulca muteber rapor
devamsızlık müddetini keseceğinden öğrenciye yardım okulun yaz tatiline kadar ödenir.
Sosyal Yardım Fonu Aylık Aidatının Belirlenmesi
MADDE 19 - Sosyal Yardımlar Fonu aylık aidatının miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.
Yürürlülük ve Yürütme
MADDE 20 - Bu Yönetmelik 15.Haziran.2004 tarihinde yürürlüğe girer. Bu konuda daha önce
hazırlanmış olan Yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulu
tarafından yürütülür.

