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Saygıdeğer üyelerimiz,   

 

Met-Vak Yönetim Kurulu olarak, Vakfın son durumunu ve yaşanan gelişmeleri 

sizlerle paylaşmak istedik… 

 

Vakfın maddi durumunun iyileştirilmesi gayesiyle 2018 Kasım ayından bu yana 

aidat ve kredi geri dönüşlerinden elde edilen gelirler bankacılık sisteminde 

değerlendirilmektedir. Birikimlerimiz 4. Olağanüstü Genel Kurulda sunduğumuz mali 

beklentilerimize benzer şekilde büyüyerek artmaktadır. 2019 yılı sonunda emeklilik 

fonu payları ayrılarak kâr payları hesaplanacak ve birikimlerinizin değerlendirilmesine 

devam edilecektir.  

Ekim 2019 itibariyle aktif üye sayımız 500 civarındadır.  Emeklilikler nedeniyle 

üye sayımızda eksilme olduğu gibi, çok daha fazlası istifalar nedeniyle azalmaktadır. 

Hâlihazırda istifa ve çıkarılmalar nedeniyle ödeme sırasında bekleyen kişi sayısı 90 

civarında olup, uygulanan geri ödeme takvimine göre (her ay iki istifa ödemesi) 

ödemeleri Temmuz 2023 sonrasına kadar sarkmaktadır.  

Vakfımıza ait Karayel şirketi tarafından işletilen havuzlu bahçe ve halı saha 

tesislerinin kiralama süresi Eylül ayında sona ermiş, idare bu alanlara kurumun ihtiyacı 

olduğu gerekçesiyle yeniden kiralanmasına müsaade etmemiştir.  Bu durum kurum 

çalışanlarımız ve üyelerimiz arasında “vakıf çöküyor mu?” algısına ve istifaların 

artmasına neden olmuştur. Oysa durum bundan oldukça farklıdır; 

 Kasım 2018 de başladığımız mali disiplin kuralları hassasiyetle uygulanmaya 

devam edilmektedir,  

 Geçmişten bu yana Vakfın ana gelirlerini üye aidatları ve kredi nemaları 

oluşturmaktadır. Şimdi de aidatlarınız bankacılık sisteminde ve altın 

hesabında değerlendirilmektedir, 

 Karayel şirketinin dolaylı katkıları dışında Vakfa yılsonu kârı olarak para 

aktarımı geçmişte hiç olmamıştır, yeniden kiralanamadığı için  2019 dan sonra 

da olamayacaktır, 

 Aidat gelirlerimiz düzenli değerlendirildiği ve kazanılan gelir oranında emekli 

yardımı ödendiği müddetçe vakıf son üyesine kadar emekli edebilecektir, 

 2 yılda bir yaptırmakla mükellef olduğumuz Aktüerya denetimi 2019 Temmuz 

ayında tamamlanmıştır. Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Ana Bilim Dalından 

Öğretim üyesi Denetçiler tarafından hazırlanan rapora göre; 

o Şirketten hiç pay aktarılmayacağı öngörüsüyle sadece üye aidatları ve 

nema vb. gelirler göz önüne alınarak yapılan aktüer hesaplamalarında, 

vakfın son üyesine kadar herkesi emekli edebilecek mali güçte olduğu, 

o Mali disiplinin başarıyla uygulanması gerektiği, 
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o Emekli yardımlarının enflasyon karşısında korunması için 

iyileştirilmeler yapılabileceği, 

o Hiç yeni üye katılmasa dahi sistemin kendisini sürdürebileceği ve son 

üyesine kadar emekli edebileceği vurgulanmıştır. 

 Enflasyon karşısında birikimlerin korunabilmesi için 2020 de yapılacak Genel 

Kurul öncesinde sayın hocalarımızla ön çalışma yapılarak güncelleme önerileri 

Genel Kurula sunulacaktır, 

 Önümüzdeki süreçte daha önceden kiralanan ve altyapıları Vakfımız tarafından 

kurulan alanların tamamı ya da bir kısmının yeniden kiralanabilmesi için 

girişimlerimiz devam edecektir. Bu durumun gerçekleşmesi halinde 

sağlanabilecek ilave maddi katkı üyelerimize karşı olan taahhütlerin yerine 

getirilmesinde kolaylık sağlayacaktır. 

 Aktüerya denetim raporu ekte bilginize sunulmuştur. 

Sonuç olarak, uzun yıllardır gelecek için aidatlarını vakıf hesabında biriktiren 

ve yüzlerce üyenin piyasa şartlarına göre oldukça kârlı yardımlarla emekli olmasını 

fonlayan üyelerimizin kendi gelecek emekliliklerini de garanti altına alabilmeleri 

gayesiyle bir dizi değişiklikler yaptığımız ve bu durumun öncekine göre 

beklentilerimizi neredeyse yarı yarıya azalttığı doğrudur. Toplanan tüm aylık aidatın 

iki kişiye ödenmesine indirgenen eski yapının daha fazla sürdürülemeyeceği aşikârdı. 

Tüm üyelerimizin emekliliğini güvenceye almak için yapılan değişikliği ve bazı 

alanların yeniden kiralanamıyor olmasını “vakıf battı, dışarıya dünya kadar borçları 

var!” şaiyasına dönüştüren, üye olmadığı halde üyelerimizi ayrılmaya kışkırtan art 

niyetlileri izanınıza havale ediyoruz.  

Biz birlikte bir gücüz! Herkes bireysel olarak kendisini kurtarmak adına istifa 

ederse, vakıf da kendisini fesih etmiş gibi olacaktır. Böyle olunca hiç kimse de 

birikimlerini alamayacaktır. Zira, Vakıf Senedine göre fesih halinde “…vakfın bütün 

mameleki ile benzer bir vakfa devredileceği…” hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, 

beklemeye aldığımız emeklilerimiz ve istifa sırasında bekleyen üyelerimize olan 

ödemeler dışında vakıf ve şirketinin hiçbir borcu yoktur. 

Birlik ve beraberlik içinde bu zor dönemi atlatabileceğimize ve olağan şartlarda 

mali beklentilerimizin tutturulabileceğine inanıyor, bu sürecin yüz akı ile 

sürdürülebilmesi için gayret ediyoruz. 

Daha iyi gelişmeler ve haberlerle sizlerle buluşmak ümidiyle tüm üyelerimize 

ve sevdiklerine sağlık, huzur ve başarı dolu bir ömür dileriz.  

Saygılarımızla. 

 

Met-Vak Yönetim Kurulu 

 


