
Sayın Üyemiz; 
 
Gönüllü üyelik ve emeklilik esaslı tüzel kişilik olan Vakfımızdan son dönemlerde normalin üzerinde 
emekli ve istifa olmuştur. Bu nedenle son Olağanüstü ve Olağan Genel Kurulda alınan ekonomik tedbirler 
kapsamında emekli ve istifa ödemeleriyle ilgili kısıtlamalara gidilmiştir. Kısıtlamalar nedeniyle oluşan 
ödeme sırasının Vakfımız içerisinde huzursuzluk yarattığı ve Vakfımıza hem maddi hem de manevi olarak 
zarar verdiği görülmektedir. 
 
Vakfımız doğrudan; 

 5037 Sayılı Vakıflar Kanunu, 

 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 

 213 Saylı Vergi Usul Kanunu 

 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunlarına uygun olarak faaliyet göstermekte olup denetimi 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı ve kendi iç denetim organları tarafından sürekli 
yapılmaktadır. 

 
Yönetim Kurulu olarak Vakfımızı düzlüğe çıkarmak, üyelerimize olan taahhütlerimizi yerine getirmek için 
tüm tedbirleri alıyoruz. Yönetim kurulu olarak her türlü eleştiriye açığız ancak bu eleştirilerin doğrudan 
yüzümüze yapılmasını tercih ediyoruz. Sayısı sınırlı da olsa bazı kişilerin özellikle sosyal medyada 
Vakfımız hakkında sürekli yalan haber veya karalayıcı tutum ve davranış içerisine girmesi bizleri üzüyor. 
Bundan sonra bu tutum ve davranışların devam etmesi halinde Vakfımız hakkında bilgi ve belgeden 
yoksun her türlü iftira karşısında Vakfımızın tüzel kişiliğini ve üyelerimizin hakkını korumak için yasal 
yollara başvurmak zorunda kalacağız. 
 
Vakfımızın kurulduğu günden beri elde ettiği tüm kazançlarının %99’u Emekli, Burs, Doğal afet, istifa, 
Üyelikten çıkarma ödemelerinde kullanılmıştır. Kalan %1’lik kısım ise zorunlu muhasebe, posta, vergi vb. 
zorunlu idari giderlerden oluşmaktadır. 
 
Vakfımız kurulduğu günden beri yaklaşık 18.000.000 TL (Yeniden değerleme yapılmamış) kazanç elde 
etmiş bunun yaklaşık 15.000.000 TL’sini tekrar üyelerine aktarmıştır. Hali hazırda 3.000.000 TL’nin 
üzerinde aktif kaynak mevcut olup son 4 yıldaki Ülkemizi dolayısıyla Vakfımızı olumsuz etkileyen olaylara, 
artan emekli ve istifalara rağmen yeni KAR PAYI sistemi ve mali disiplinle cari fazla vermektedir. 
Ödemelerle ilgili genel özet aşağıdadır. 
 



 Son 3 ayda emeklilik işlemleri biten üyelerimizin ikramiyeleri ödenmiş olup işlemleri devam eden üye 
sayımız 17 kişiye kadar gerilemiştir. 

 Aktif üyelerimize şeffaf bir şekilde mali raporlarımız ulaştırılmıştır. 

 İstifa eden üyelerimize istifalarını geri çekmeleri için çağrı mektupları gönderilmiş, kısıtlı sayıda dönüş 
olmuştur. 
 

İstifa eden tüm üyelerimizin üyeliğe geri dönerek Vakıf ruhuna uygun şekilde emekli olarak Vakfımızdan 
ayrılmasını tüm içtenliğimizle temenni ediyoruz. 

 

Üyeliğe geri dönmeniz dışındaki hiçbir seçenek maddi ve manevi zararımızı karşılamayacaktır.  
 

Ancak, İstifa eden ve Vakıf üyeliğinden çıkarılan üyelerimizden alacaklarından kısmen feragat etmeleri 
şartıyla yoğun şekilde erken ödeme talepleri gelmektedir. Söz konusu talepleri karşılamak için Vakfımızın 
ekonomik yararı da gözetilerek aşağıdaki ilkeler çerçevesinde tamamen gönüllülük esaslı ve yazılı 
başvuru yapılması şartıyla isteyenlere erken ödeme yapılabilecektir.  

 

1. Yönetmeliğimize uygun şekilde sırası gelenlere ödemeleri yapılacaktır. 
 

2. Sırası kendinden önce olanların herhangi bir şekilde ödeme almaları halinde ödeme sıraları 
öne doğru çekilecektir. 
 

3. Başvuru yapan her üyemize öncelikle istifalarını geri alma çağrısı yapılacak, tereddüt hasıl 
olan konularda yönetmelik çerçevesinde gerekli açıklama, bilgi ve belgeler sunulacaktır. 
 

4. Son olağan Genel Kuruldan sonra istifa edenlerin başvuruları bu aşamada 
değerlendirilmeyecektir. 
 

5. Vakıf Yönetmeliğindeki “Geçici Madde-3” kapsamındaki başvurular ek bilgi ve belge 
taleplerine göre en geç 60 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve hak edilen tutarın tamamı 
ödenecektir. 
 

6. Başvuru yapmak isteyen üyeler Vakıfça talep edilen evrakları sunmaları halinde işlem 
yapılacaktır. 
 

7. Eski yönetmelik kapsamında daha önceki dönemde kredi mahsuplaşması yapanların 
ödemeleri talep etmeleri halinde; kalan alacakları üzerinden %70 kesintiyle yapılacaktır. 
 

8. %50 iade hakkı olanların ödemeleri talep etmeleri halinde yönetmelik kapsamındaki iade 
tutarı üzerinden %15 kesintiyle erken ödenebilecektir. 
 

9. Daha önce üyelikten çıkarılanlar ile %75 ve %100 iade hakkı olanların ödemeleri talep 
etmeleri halinde; toplam yatırdıkları aidat tutarı üzerinden %40 kesintiyle ödenebilecektir. 
 

10. Üyeliğe geri dönüş başvuruları yönetmelik gereği en geç 1 Eylül 2021, erken ödeme 
başvuruları en geç 31.12.2021 tarihine kadar yapılabilecektir. 
 

11. Başvuru yapanların ödemeleri başvuru sırasına göre geçmişe doğru banka ekstreleri ve 
vakfımızca tutulan aidat karteksleri incelenerek ödeme tutarları kesinleştirilerek, ödemeler 
her ayın 15-30 tarihleri arasında belli limitler dâhilinde yapılacaktır. Ödemeler dilekçe sırasına 
göre değil, hali hazırdaki sıraya göre yapılacaktır. 
 

12. Ödeme yapılmadan önce üye telefonla aranacak ve onayı alındıktan sonra ödeme 
yapılacaktır. 

 
metvak@mgm.gov.tr | metvak@hotmail.com | 0312 358 60 06 


