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NC BÖLÜM
Umumi Hükümler
Kurulu :
Madde : 1
Akbank T.A. . taraf ndan Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre, bu
senette yaz gayelerle "AKBANK T.A. . MENSUPLARI TEKAÜT
SANDI I VAKFI" adl bir Vak f kurulmu tur. Tüzel ki ili i haiz olan
Vakf n çal ma Merkezi stanbul'dur.
bu Vak f Senedinde :
Sand k deyimi : AKBANK T.A. . MENSUPLARI TEKAÜT
SANDI I Vakf ,
Banka deyimi :
a) Akbank T.A. .'ni
b) Aksigorta A. .'ni
c) Akbank T.A. . Mensuplar Tekaüt Sand

Vakf tüzel ki iliklerini,

Sosyal Güvenlik Kurulu lar deyimi ise :
T.C. Emekli Sand , Sosyal Sigortalar Kurumu, Ba -Kur, 506 say
Kanunun geçici 20'inci maddesine tabi sand klar ile 2925 ve 2926
say yasalara göre ç kar lm Tar m çileri Sosyal Sigortalar Kanunu
hükümlerine tabi kurulu lar ve bundan böyle kanunla kurulacak
kurumlar ,
ifade eder.
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Sand

n Gayesi :

Madde : 2
Sand n gayesi, bu vak f senedinde belirtilen esaslar dairesinde
üyelerine, e ve çocuklar na ve di er hak sahiplerine yard mlar
sa lamakt r.
Yard mlar; i kazalar , meslek hastal klar , hastal k, anal k, emeklilik,
malullük ve ölüm hallerini ve mesken sahibi olmayan üyelere mesken
temini için özel yönetmeli indeki artlarla mesken edinme yard
konular kapsar. 506 say Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20.
maddesi hükümlerine intibak ettirilmi olan bu sand k taraf ndan
üyelerine ve di er hak sahiplerine temin olunan yard mlar Sosyal
Sigortalar Kanunu ve bu kanunun de iklik ve ekleri ile sa lanan
yard mlardan daha az olamaz.
Bu vak f senedi hükümleri ile Sosyal Sigortalar Kanunu ve bu kanuna
göre ç kar lan tüzük hükümleri aras nda, yap lan yard mlar yönünden
bir çeli me olursa, vak f senedi hükümleri yerine ad geçen kanun ve
tüzük hükümleri uygulan r ve gere inde Sosyal Güvenlik Bakanl
n
mevzuat esaslar dahilinde verece i kararlara uyulur. Bu gibi hallerde
gerekli tadilat yapmak ve tatbikat sa lamakla sand k dare Heyeti
yükümlüdür.
Sand k Üyeleri :
Madde : 3
Sand ktan;
A) Akbank T.A. .'nde bir hizmet akdine dayanarak çal an bütün
personel ile,
B) Aksigorta A. .'nde hizmet akdiyle çal an personel ve,
C) Akbank T.A. . Mensuplar Tekaüt Sand
akdine dayanarak vazife görenler,

kadrosunda bir hizmet

faydalan r.
Sand ktan faydalanacak olan personel (a
daki maddelerde "üye"
diye an lacakt r) i e al nmakla kendili inden sand k üyesi olur.
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Sand ktan Faydalanamayacak Olanlar :
Madde : 4
Di er Sosyal Güvenlik Kurulu lar na aidat veya prim ödemekte
olanlarla, buralardan emeklilik veya malullük ayl almakta olanlar bu
Vak f Senedi hükümlerinden yararlanamazlar.
Sand
zdan ya
k ayl almakta iken Banka'da tekrar çal maya
ba layanlar n ya
k ayl klar n ödenmesine devam olunur.
Bunlardan, prime esas kazançlar üzerinden sosyal güvenlik
destekleme primi kesilip kesilmeyece i veya kesilecekse ne miktar
üzerinden kesilece i hususlar yla 3279 say kanuna mütenaz r sair
hususlar Sand k dare Heyeti Karar ve Banka dare Meclisi onay ile
belirlenir.
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NC BÖLÜM
Sand n Gelirleri
Aidat ve Kar

klar:

Madde: 5
Sand

n daimi gelirleri unlard r:

A) A DATLAR
1. Sand k üyelerine banka taraf ndan ödenen ayl k kazanç vasf
haiz her türlü istihkaklardan kesilecek “Emeklilik, Malullük ve
Ölüm” yard
aidat ve “Sa k Yard
Aidat ”. ( bu aidat
nisbetleri, 506 say kanun ve bunu tadil eden kanunlarla tespit
edilen nispet ve miktarlarda olmak üzere Sand k dare Heyetinin
teklifi ve Banka dare Meclisinin onay ile tespit edilir.)
2. Emekli olanlara verilecek ikramiyeler için:
a) Üyelerin Sand kla ilgilendirilmesini müteakip ilk tam ayl k
kazanç tutar üzerinden kesilecek %25 nispetindeki giri aidat ,
b) Üyelerin aidat tevkifat na esas te kil eden ayl k kazançlar nda
art oldu unda ilk aya ait art n tamam ,
c) Tavan art fark n tamam .
Ancak, (b) ve (c) f kralar nda belirtilen aidat kesintisine esas
ayl k kazançlarda meydana gelen ilk aya ait art lar ile tavan
art farklar n miktar ve nispetlerinin -aktüer mütalaas na
müsteniden- ayr ayr s ra kadar indirilmesi veya (b) ve (c)
kralar nda belirtilen azami miktarlara ç kar lmas Sand k dare
Heyetinin teklifi ve Banka dare Meclisinin onay ile belirlenir.
3. Kanunla kurulu di er Sosyal Güvenlik Kurulu lar ndan
malullük veya emeklilik ayl almakta olanlar n Sand a tabi
yerlerinde çal maya ba lamalar halinde, prime esas
kazançlar üzerinden Sosyal Sigortalar Kanunu ile belirlenen
oranda kesilecek Sosyal Güvenlik Destek Primi.
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B) KAR ILIKLAR
1. “Emeklilik, Malullük ve Ölüm” yard
ile “Sa k”, “
Kazalar ve Meslek Hastal ” ve “Anal k” yard mlar aidat
kar klar . ( bu kar klar n nispet ve miktar , 506 say
kanun ve onu tadil eden kanunlarla tespit edilen nispet ve
miktarlarda olmak üzere Sand k dare Heyetinin teklifi ve
Banka dare Meclisinin onay ile tespit edilir.)
2. %25 giri aidat kar

,

3. Ayl k art aidat tamam

n kar

,

4. Tavan art aidat tamam

n kar

,

5. Vak f Senedi hükümlerine göre emekli olanlara verilecek
ikramiyeler için, her y l personele ödenen emeklili e esas ayl k
kazançlar n senelik tutarlar üzerinden tefrik olunacak %2
nisbetindeki ek tahsisat.
Ancak, (3) ve (4)’üncü f kralarda belirtilen “Kar klar” ile
(5)’inci f krada belirtilen “Ek Tahsisat” ’ n, miktar ve
nispetlerinin -Aktüer mütalaas na müsteniden- ayr ayr s ra
kadar indirilmesi veya (3), (4) ve (5)’inci f kralarda belirtilen
azami miktarlara ç kar lmas Sand k dare Heyetinin teklifi ve
Banka dare Meclisinin onay ile belirlenir.
6. Kanunla kurulu di er Sosyal Güvenlik Kurulu lar ndan
malullük veya emeklilik ayl almakta olanlar n Sand a tabi
yerlerinde çal maya ba lamalar halinde, prime esas
kazançlar üzerinden Sosyal Sigortalar Kanunu ile belirlenen
oranda ayr lacak Sosyal Güvenlik Destek Primi
veren
kar
.
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Tevkifatla lgili Sair Hükümler:
Madde:6
a) Ayba ndan sonra hizmete girenlerin primleri k stelyevm
istihkaklar üzerinden tevkif edilir. % 25 giri aidat ise müteakip
ayda ve tam istihkak üzerinden kesilir.
Giri aidat kesildi i ay ba ka tevkifat yap lmaz.
b) Ayl k art fark kesildi i ay için tevkifat bir ay evvelki istihkak
üzerinden yap r.
c) Sand kla ili i kesildi i halde birikmi aidatlar geri almam
olanlardan, tekrar sand kla ilgili bir göreve al nd klar takdirde %
25 giri aidat kesilmez.
d) 5’inci maddeye göre üyelerin bir ay içinde ödeyecekleri her türlü
aidat ile bankaca ayr lacak kar klar n hesab na esas tutulan ayl k
kazançlar n alt ve üst s rlar Sosyal Sigortalar Kanunu ve bu
kanunu tadil eden kanunlarla tespit edilmi ve edilecek
mebla lard r.
Sözü geçen üst s r üzerindeki k mlar aidat ve kar k hesab nda
nazara al nmaz. Aidat tevkifat na esas ayl k kazanç tutarlar n
asgari haddi ise günün “Asgari Ücret” tutar r. Asgari ücretin
alt nda ayl k kazanc olanlar n, ücretsiz çal anlar n aidatlar asgari
ücret üzerinden hesaplan r. Bunlara ait aidat ve kar k farklar
Banka taraf ndan kar lan r.
e) Do um, ölüm ve evlenme yard mlar , yolluklar, k dem, ihbar ve
kasa tazminatlar , ayni yard mlar, tabii afet yard , giyecek, tahsil
ve mesken yard mlar , yol paralar , avans niteli indeki ücretler ile
Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl nca miktarlar y llar

itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamlar aidat
kesintisine tabi tutulmaz ve Bankaca da kar k ayr lmaz.
f) Aidatlar, ayl k ve ücret bordrolar nda gösterilmek suretiyle banka
taraf ndan tediye s ras nda Sand k hesab na kesilir.
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Çe itli Gelirler :
Madde : 7
Sand

n di er gelirleri unlard r:

1- Sand k servetinin i letilmesinden elde edilen gelirler,
2- Gerçek ve tüzel ki iler taraf ndan sand a yap lacak ba

lar,

3- Di er müteferrik gelirler.
Gelirlerin Sand a Maledilmesi :
Madde : 8
Sand k nam na yap lan her türlü tevkifat ve bankaca tefrik olunan
kar klar, yap ld klar tarihten itibaren 15 gün zarf nda ve tahsil
edildikleri valörle sand k hesab na geçirilmek üzere sand n tesbit
edece i banka ubesine gönderilir. Bu hükme riayet etmeyen ube
muhasebecileri veya bu i i yapmakla vazifelendirilmi memurlar
sand a %5 gecikme zamm ödemeye mecbur tutulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Müddetleri
Fiili Hizmet :
Madde : 9
Fiili hizmet müddeti prim ödemek suretiyle geçen süredir.
Ba lanacak ayl klara veya yap lacak toptan ödemelere esas tutulacak
fiili hizmet müddetleri a
da gösterilmi tir.
A) ç Hizmetler:
ç hizmet, aidat ödemek suretiyle bankada geçen süredir. Çe itli
nedenlerle sand k kapsam na dahil edilmeyen ve “iç borçlanma” ile
hizmetlerini ihya etmi olanlar n bu süreleri de iç hizmetten say r.
B) D Hizmetler:
Di er Sosyal
hizmetlerdir.

Güvenlik

Kurulu lar na
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tabi

olarak

geçen

C) Daha evvel di er bankalarda ve i yerlerinde veya askerlikte geçen
primsiz hizmetlerini borçland rmak suretiyle d hizmet olarak
kabul ettirmi olan üyelerin haklar sakl r.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sand n daresi
Sand

n dare Organlar :

Madde : l0
Sand

n dare organlar unlard r:

A) Umumi Heyet
B) dare Heyeti
C) Murak plar
Bu organlar n intihap ekilleriyle vazife ve mes'uliyetleri a
maddelerde tasrih edilmi tir:

daki

Umumi Heyet :
Madde : 11
Umumi Heyet 3'üncü maddede tasrih olunan Akbank T.A. . ve
Akbank T.A. . Mensuplar Tekaüt Sand
ve Aksigorta A. .
Mensuplar taraf ndan seçilecek delegelerden terekküp eder.
Delege seçimleri a

da yeralan hükümlere göre yap r:

A) Akbank T.A. . Umum Müdürlük üniteleri ve ayn vilayet hudutlar
dahilinde bulunan ubeleri, Akbank T.A. . Mensuplar Tekaüt

Sand
ve Aksigorta A. . birer seçim bölgesi olarak kabul
edilmi tir.
Bu seçim bölgelerinden :
- 25-100 üyesi bulunanlar bir delege,
- 101-250 üyesi bulunanlar iki delege,
- 250'den fazla üyesi bulunanlar üç delege seçerler.
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Bölgelerin seçim merkezleri Sand k dare Heyetince tesbit olunur. Üye
say ne olursa olsun adedi 25'den a
olan seçim bölgeleri de birer
temsilci ile en yak n seçim merkezinde yap lacak delege seçimine
tirak ederler. Umum Müdürlük, bütün üniteleri ile bir tek seçim
bölgesidir. stanbul Vilayeti dahilindeki ubeler bulunduklar mahal
itibariyle ( stanbul, Beyo lu ve Anadolu Yakas olmak üzere) üç seçim
bölgesine ayr lm r.
B) Umumi Heyet Toplant lar ndan en az on gün evvel ve üç senede bir
defa olmak üzere, seçim yap lacak ünite müdürünün riyaseti alt nda
Banka mensuplar n i tirakiyle yap lacak toplant da, Sand k dare
Heyetince tanzim ve gönderilmi olan raporun okunmas
müteakip Umumi Heyete i tirak edecek delege veya delegeler gizli
reyle, ittifak olursa, aç k reyle seçilir. Toplant lar n muteber
olabilmesi için o seçim bölgesine ba
üyelerin en az dörtte
üçünün toplant ya i tirak etmesi laz md r. Bu ço unluk mevcut ise
toplant aç r. Aksi halde ertelenerek en geç 3 i günü içinde
yap lacak toplant da kararlar mevcudun ço unlu u ile al r.
Seçimlerde en çok rey alanlar delege seçilmi olurlar. Delegeler
toplant da bulunmayanlar da temsil ederler. Delegelerin Sand a
dahil azalar aras ndan seçilmi olmalar artt r. Delegelerin
seçimini müteakip gere i kadar toplant yap larak ileri sürülmü
teklif, tenkid ve temennilerden ço unlukla kabul olunanlar tesbit
olunur.
C) Seçim merkezlerindeki toplant larda o bölgeye tabi üyelerin adedini
ve seçilen delegelerin ald klar rey adedini ve Umumi Heyete
gönderilen delegelerin temsil etmekte olduklar rey adedini ve
üyelerin Sand k dare Heyeti raporu hakk nda mütalaa ve arzular
gösterir bir tutanak ile delegelerin kimlerden ibaret oldu una dair
birer mazbata tanzim olunur. Mazbatalar reis ve seçilen iki katip
taraf ndan imzalan r.
D) Emekliler; ikametgahlar na en yak n seçim bölgesindeki delege
seçimine kat rlar.
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Umumi Heyette Rey Sahibi Olanlar :
Madde : 12
Her delege, seçildi i bölgeye mensup üyelerin tamam temsil eder.
Bir seçim merkezinden seçilmi delegeler temsil ettikleri oylar
mü tereken kullan rlar. Oylar mü tereken kullanmak istemezlerse
müstakilen oy kullanabilirler. Buna göre temsil edilen oy adedi o
merkezden seçilmi delege adedine bölünür. Bu bölüm neticesinde bir
oy artarsa bu oy o seçim merkezinde en fazla oy alan delege taraf ndan,
bu oylarda da bir e itlik varsa Bankada en k demli delege taraf ndan
kullan r.
Bir seçim bölgesinden birden fazla delege seçilmi olmakla beraber
toplant ya tek delege icabet etmi se, bu delege temsil etti i merkezin
oylar n tamam
tek ba na kullan r. 3 delege seçilmi olmakla
beraber toplant ya 2 delege icabet etmi se temsil edilen oy adedi 2'ye
bölünür. 1 oy artmas halinde yukar daki hüküm uygulan r.
Umumi Heyet'e seçilen delegeler görevlerini bizzat yapmak zorunda
olup ba kalar na vekalet veremezler.
Umumi Heyet Toplant lar :
Madde : 13
Umumi Heyet toplant lar n geçerli olabilmesi için Sand k üyeleriyle
emekliler tutar n yar ndan fazlas n temsil edilmi olmas artt r.
Toplant larda Banka dare Meclisi mümessilinin huzuru artt r.
Bu nisab has l olmazsa toplant 15 gün sonraya talik edilerek haz r
bulunacaklarla toplant ya ba lan r.
a) Umumi Heyet toplant lar , dare Heyeti Reisi veya Reisi ad na dare
Heyeti üyelerinden biri taraf ndan aç r. Toplant aç ld ktan sonra
haz r bulunanlar n ço unlu u ile bir Reis, bir Katip ve reyleri
ralamakla görevli iki ki i seçilir. Bu suretle te kil edilen Reislik
Divan önce delegelerin mazbatalar
ve toplant n bu senet
hükümlerine uygun oldu unu tetkik ile neticeyi haz r bulunanlara
tebli eder.
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b) Sand k dare Heyetinin ve murak plar n haz rlam olduklar
raporlar okunur. Bunlar n okunmas ndan sonra her delege kendi
seçim merkezinin rapor hakk ndaki mütalea ve isteklerini ve varsa
ahsi görü ve temennilerini sözlü veya yaz olarak bildirir.
c) Umumi Heyetçe aksine karar verilmedikçe kararlar, aç k oyla
al r.
Umumi Heyetin Vazife ve Selahiyeti :
Madde : 14
Umumi Heyet sand ktan faydalanacaklar n hak ve menfaatlerini
gözeten ve bu vak f senedi hükümlerinin uygulanmas
murakabe
eden bir heyettir. Umumi Heyet en az üç y lda bir defa toplan r.
Toplant günü dare Heyeti taraf ndan tesbit edilerek, bir ay önce bütün
banka üniteriyle adresleri Sand kça bilinen emeklilere yaz ile bildirilir.
Umumi Heyet bu Vak f Senedi hükümlerince kendisine tahsis edilen
leri yapar. Bu i lerin ba calar :
a)

dare Heyeti ve Murak plar n raporlar ve bu raporlara ili ik o
toplant n yap ld devreye ait hesap durumunu tetkik ve tasdik
etmek,

b) dare Heyetine iki asil ve iki yedek üye ile iki asil ve bir yedek
murak p seçmek,
c) Akbank T.A. . dare Meclisinin önceden muvaffakat almak ve
toplant da sand k üye ve emeklilerinin dörtte üçü temsil edilmek
art yla vak f senedi hükümlerinin de tirilmesine ve 98.madde
hükümleri uyar nca sand n fesh ve tasfiyesine ve tasfiye ekline
dair karar vermek.
Kararlar:
Madde : 15
Umumi Heyette kararlar haz r bulunanlar n yar ndan fazlas n ve
yukar daki maddenin "c" f kras na taalluk eden hususlarda üçte iki
ço unlu un iltihakiyle ittihaz olunur. Reylerde e itlik olursa Reisin
bulundu u taraf üstün tutulur. Toplant da al nan kararlar n zapt
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yap larak Reislik Divan taraf ndan imza edilir. Zab tlar n tasdikli iki
sureti dare Meclisini temsilen haz r bulunan kimseye verilir. Umumi
Heyet kararlar Banka dare Meclisinin tasvibiyle tekemmül eder.
Delegelere Ait Masraflar :
Madde : 16
Umumi Heyete kat lmak üzere seçilen delegelere ücret verilmez.
Bunlar n seyahat masraflar , seyahatler için Bankaca kabul edilen
usuller dahilinde Banka taraf ndan verilir. Delegeli e seçilen üyeler bu
görevi kabule mecburdurlar.
dare Heyeti :
Madde : 17
Sand kla ilgili bütün i ler be ki ilik bir dare Heyeti taraf ndan
yürütülür. dare Heyeti, biri Reis di eri Reis Vekili olmak üzere üçü
Banka dare Meclisi taraf ndan, ikisi de Sand k Umumi Heyetince
üyeler aras ndan seçilen kimselerden kurulur. dare Heyeti üyeleri üç
sene için seçilir; süresi bitenlerin tekrar seçilmeleri mümkündür.
Birden fazla olmamak art yla emekliler de Umumi Heyet karar ile
dare Heyetine seçilebilirler.
Umumi Heyetçe dare Heyetinin asil üyelerinden ba ka iki de yedek
üye seçilir.
dare Heyetinde aç lacak üyeliklere yedeklerden en fazla oy alanlar s ra
ile geçerler. Banka dare Meclisince seçilenlerden aç lacak üyeliklere
yenileri yine Banka dare Meclisi taraf ndan seçilir. Banka dare
Meclisi diledi i zaman seçti i Sand k dare Heyeti üyelerini
de tirebilir. Sand k dare Heyeti üyelerine ödenecek ücret Umumi
Heyet taraf ndan tesbit edilir.
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dare Heyeti Toplant

:

Madde :18
dare Heyeti gerekti i zaman ve ayda en az bir defa Akbank T.A. . i
merkezinde toplan r. Toplant da al nan kararlar Noterlikçe tasdikli
deftere kaydedilerek, haz r bulunanlar taraf ndan imza edilir.
Kararlarda muhalif kalanlar, muhalefet sebebini karar n alt na kay t ve
imza mecburiyetindedirler.
dare Heyeti en az dört üyenin kat lmas yla toplan r ve ço unlukla
karar verir. Toplant n yap labilmesi için dare Heyeti Reisinin veya
Reis Vekilinin mevcudiyeti artt r. Oylar n e itli i halinde, Reisin oyu
karar sa lar.
dare Heyetinin Vazife ve Selahiyetleri :
Madde : 19
dare Heyeti Sand
eder. dare Heyeti
mes'uliyeti alt nda
de muvafakatiyle
ba ca:

n mallar , gelirlerini ve bütün muamelat idare
Sand n i lerini yürütmek gayesiyle ve kendisinin
olmak üzere Akbank T.A. . Umum Müdürlü ünün
icab nda bir Müdür tayin edebilir. dare Heyeti

a) Sand n Mahkemelere ve resmi ve hususi
müesseselere ve üçüncü ah slara kar temsil eder.

makamlara,

b) Her sene sand n aktif ve pasifini gösterir bir bilanço ve hesap
durumu hakk nda bir rapor tanzim ederek Sand kla ilgili olanlara
bildirilmek üzere banka ünitelerine gönderir.
c) Üç senede bir toplanacak olan Umumi Heyete sunulmak üzere,
Sand n durumunu gösteren müfredatl bilanço ve dare Heyetinin
çal malar gösteren bir rapor haz rlar.
d) Sand n mevcut ve ilerde vücut bulacak servetini i letmek veya
kendi ihtiyaçlar için kullanmak üzere Sand n tüzel ki ili i
nam na gayrimenkul mallar alabilece i gibi icab nda bu mallar
satabilir. Üzerlerinde her türlü haklar tesis edebilir.
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Bu kararlar n ittifakla al nmas artt r. Ancak gayrimenkul mallar n
al m ve sat nda Akbank T.A. . dare Meclisinin muvafakatini
almak artt r.
e) Kanuni hükümlere intibak etmek suretiyle gayrimenkul mallar
mukabilinde para ikraz ve istikraz yolu ile ipotek almaya ve
yapmaya selahiyetlidir.
f) Her türlü Esham ve Tahvilat ve k ymetli madenler alabilir.
g) dare Heyeti di er hususlarda sand k servetinin ne suretle
de erlendirilece ini tayin ve tesbit eder. Cari i lerin s hhatli
yürütülmesi için gerekli tedbirleri al r.
bu maddenin "d", "e" ve "f" f kralar nda yaz muamelelerin ticari
mahiyeti haiz olmamas laz md r. Sand k dare Heyeti karar na göre
Sand
her türlü taahhüt alt na sokan sözle melerin, vesikalar n
dare Heyeti Reisi veya Reis Vekili ile üyelerden birisi taraf ndan
imzalanm olmas laz md r. Bunlar n d nda kalan günlük i lere
ait evrak n kimler taraf ndan imza edilece i dare Heyetince tesbit
olunur.
dare Heyetinin Mes'uliyetleri :
Madde : 20
dare Heyeti toplu olarak ve her bir üye ayr ayr deruhte ettikleri
vazifelerde kendi i lerini yapan tedbirli ve basiretli bir kimse gibi
çal mak mecburiyetindedir. dare Heyeti üyelerinin sorumlulu u
Anonim irket dare Meclisi üyelerinin sorumlulu u hakk ndaki
kanuni hükümlere tabidir.
Sand

n Tefti ve Murakabesi :

Madde : 21
Sand n bütün muamelat
tefti ve murakebe etmek ve Umumi
Heyete kar sorumlu olmak üzere ikisi Sand k Umumi Heyeti ve di eri
de Akbank T.A. . dare Meclisi taraf ndan seçilen üç ki ilik bir
murakabe Heyeti vard r. Murak plar n sand k üyelerinden veya
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emeklilerden olmas artt r. Murak plar münferiden veya birle erek
hareket etmek suretiyle bu vak f senedinde yaz
hükümlerin
uygulanmas na ve gerek sand n ve gerekse mensuplar n bütün
haklar n korunmas na nezaret ederler. Murak plar, bu senet
hükümlerine ayk olarak emeklilik veya toptan ödeme gibi sand ktan
faydalanma haklar ndan birine veya dul ve yetimlerin hukukuna
herhangi bir ekilde tecavüz edildi ini görürlerse, keyfiyeti dare
Heyetine, Bankaya ve ilk toplanacak Umumi Heyete yaz olarak
bildirmek mecburiyetindedirler. Murak plar, her üç y lda bir toplanacak
olan Umumi Heyete bir rapor vererek, Sand n muamelat , mali
vaziyeti ve plasmanlar hakk nda bilgi vermek mecburiyetindedirler.
Murak plar Heyeti veya Banka dare Meclisi lüzum görürlerse Umumi
Heyeti fevkalade toplant ya resen davet edebilirler. Murak plar
hakk nda bu maddede yaz olanlar d nda Anonim irket murak plar
hakk ndaki kanuni hükümler uygulan r.
Banka dare Meclisi lüzum gördü ü hallerde ve anlarda tefti ve
murakabe maksadiyle Banka Müfetti lerini veya mensuplar
da
vazifelendirebilir ve umumi ihtisasa mütevakk f hususlarda bilirki ilere
de ba vurabilir.
Teknik Bilanço :
Madde : 22
dare Heyeti, bir mütehass s (Aktüer) vas tasiyle her be senede bir
veya Bankan n talebi üzerine daha önce sand k servetinin ve hesabi
durumunun, riyazi ihtiyatlar sistemi üzerine müesses bir teknik
bilançosunu yapt rmak mecburiyetindedir. Bu teknik bilançoyu
yapt rmaktan maksat, sand n serveti ile sand k lehine tahakkuk
edebilecek menfaatlerin halihaz r k ymetlerinin, Sand n bu vak f
senedi gere ince üzerine alm oldu u kesinle mi ve gelece e ait
taahhütlerini kar lamaya kafi gelip gelmedi ini ve gerekli tedbirleri
tesbit etmektir. Teknik bilançonun bir nüshas Banka dare Meclisine
sunulmak üzere Banka Umum Müdürlü üne ve ikincisi de ilk
toplanacak sand k umumi heyetine verilir. Teknik bilançoda bir aç k
görüldü ü takdirde, sand k üyelerinin bu vak f senedinde yaz
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nisbetler dahilinde sand a vermekte olduklar aidat ve i tirak hisseleri,
sand k umumi heyeti karar ve Banka dare Meclisinin muvaffakatiyle
ayl k veya ücretlerin %5'ini geçmemek üzere münasip miktarda
artt labilir. ayet bu art a ra men aç k kapat lmazsa ve aç n
kapat labilmesi için Banka taraf ndan yeni ve munzam bir yard m
derpi edilmezse, Sand n gelece e ait mükellefiyetleri aç n
kapat lmas na medar olacak nisbette indirilebilir. Emekliye ayr lm
olanlar n ayl klar ndan yap lacak indirim, ayl n hiçbir veçhile
%10'unu geçemez. Dul ve yetim ayl
alanlar n müktesep haklar
aleyhine de iklik yap lamaz. Teknik bilanço bir servet fazlal irae
etti i takdirde bu fazlal n sand k umumi taahhüdat n k ymeti
haz ras n %20'ye kadar olan k sm ileride muhtemel aç klara kar k
olmak üzere ihtiyat olarak muhafaza edilir. %20'yi a an fazlal k ile
sand n mükellefiyeti her üyenin alakas nisbetinde artt labilir.
dare Masraflar :
Madde : 23
Sand k i leri Bankan n i merkezinde te kil olunan bir Büro taraf ndan
tedvir olunur. Memur ve dare Masraflar , Banka dare Meclisince
lüzumlu görüldü ü müddetçe Bankaca kar lan r.
BE NC BÖLÜM
Emeklilik Yard
Sa lanan Yard mlar :
Madde : 24
Emeklilik halinde üyeye sa lanan yard mlar unlard r:
a) Emeklilik ayl

ba lanmas ,

b) Toptan ödeme yap lmas ,
c)

kramiye verilmesi.
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Emekli Ayl

Ba lanacak Haller :

Madde : 25
Üyenin emeklilik ayl ndan yararlanabilmesi için gereken esas ve
artlar a
da gösterilmi tir.
A) Kad n ise 58, erkek ise 60 ya
gün veya,

doldurmu olmas ve en az 7000

B) Kad n ise 58, erkek ise 60 ya
doldurmu olmas , herhangi bir
Sosyal Güvenlik Kurulu una en az 25 y l önce prim veya aidat
ödemeye ba lam bulunmas ve en az 4500 gün,
prim veya aidat ödemesi artt r.
C) 50 ya
dolduran ve erken ya land
tespit edilen üye de,
yukar daki (A) veya (B) f kralar nda belirtilen di er artlarla emekli
ayl na hak kazan r.
D) Sakatl nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanm
durumda olan üyelerden;
a) I. derece sakatl
b) II. derece sakatl
c) III. derece sakatl

olanlar en az 3600 gün,
olanlar en az 4000 gün,
olanlar en az 4400 gün,

aidat veya prim ödemi olmalar ve herhangi bir Sosyal Güvenlik
Kurulu una;
I. derece sakatlar en az 15 y l,
II. derece sakatlar en az 18 y l,
III. derece sakatlar en az 20 y l
önce prim veya aidat ödemeye ba lam olmalar kayd yla ya lar ne
olursa olsun, emeklilik ayl ndan yararlan rlar. Ancak; bu gibilere
Sand k taraf ndan sa k kontrolü muayenesi yapt labilir.
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E) Sand a tabi olarak ilk defa çal maya ba lad
tarihte malul
say lmay gerektirecek derecede hastal k veya ar zas bulundu u
tespit edilen ve bu nedenle malullük ayl ndan yararlanamayan
üyeler de ya lar ne olursa olsun en az 15 y l önce herhangi bir
Sosyal Güvenlik Kurulu una prim veya aidat ödemeye ba lam
bulunmak ve en az 3600 gün malullük, emeklilik ve ölüm aidat
ödemi olmak art yla emeklilik ayl ndan yararlan rlar.
F) 18 ya ndan önce Malullük, Ya
k ve ölüm sigortalar na tabi
olanlar n sigortal k süresi, 18 ya
doldurduklar tarihte
ba lam kabul edilir. Ancak bu tarihten önceki süreler için ödenen
Malullük, Ya
k ve Ölüm aidatlar prim ödeme gün say lar n
hesab na dahil edilir.
1.4.1981 tarihinden önce Malullük, Ya
k ve Ölüm sigortalar na
tescil edilmi olanlar hakk nda i bu f kra hükmü uygulanmaz.
Emeklilik Ayl

Tahsisi:

Madde: 26
25. maddede belirtilen artlar yerine getirerek emeklilik ayl
ba lanmas na hak kazanan üyelerden;
A) Sand a tabi olarak 1.1.2005 tarihinden önce çal maya ba lam
olanlara ba lanacak ayl klarda Vak f Senedinin Geçici 15. maddesi
hükümleri,
B) ste e ba
üyelikten emekli olacaklar ile 2829 say Kanun
hükümlerine göre Sand ktan emekli olacaklara ba lanacak
ayl klarda,
C) Sand a tabi olarak ilk defa 1.1.2005 (dahil) tarihinden itibaren
çal maya ba layanlara ba lanacak ayl klarda,
ise, 506 say Sosyal Sigortalar Kanunu ile onu tadil eden kanunlar n
hükümleri aynen
uygulan r.
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ALTINCI BÖLÜM
Malullük Yard
Sa lanan Yard mlar:
Madde : 27
Üyelere sa lanan malullük yard mlar unlard r:
a) Adi malullük ayl

ba lanmas ,

b) Vazife malullü ü ayl

ba lanmas ,

c) kramiye verilmesi.
Malullük Say lacak Haller :
Madde : 28
A) Adi Malullük:
a) Tam te ekküllü devlet hastanelerinin sa k kurullar nca
düzenlenecek raporla çal ma gücünün en az 2/3’nü yitirdi i tespit
edilen,
b)

kazas veya meslek hastal
en az % 60’ kaybeden,

üyeler bu sand k hükümleri bak

sonucu meslekte kazanma gücünün
ndan adi malul say rlar.

Sand a tabi olarak ilk defa çal maya ba lad
tarihte malul
say lmay gerektirecek derecede hastal k veya ar zas bulundu u,
önceden veya sonradan, yeterli belgelerle tespit edilen üyeler bu
hastal k veya ar zas sebebiyle malullük yard mlar ndan faydalanamaz.
Ancak, bu gibi üyelerden evvelce ödenmi bulunan ayl klar geri
al nmaz.
Sand k, malullük ayl ba lanm olan üyenin kontrol muayenesini her
zaman isteyebilir. Bu durumda raporun sonucuna göre, malullük ayl
oran artt labilir, azalt labilir veya ayl k kesilebilir.
B) Vazife Malullü ü:
kazas veya meslek hastal
göremezlik halidir.

sonucu meydana gelen sürekli i
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Adi Malullük Ayl :
(Faydalanma artlar ve Hesaplanmas ) :
Madde: 29
Adi malullük ayl

ndan faydalanabilmek için;

a) 28’inci maddeye göre adi malul say lmak,
b) En az 5 y l önce aidat (prim) ödemeye ba lam olmak ve bu
sürenin her y için ortalama 180 gün veya toplam 1800 gün
emeklilik aidat veya primi ödemi bulunmak artt r.
Malullük ayl

ba lanmas na hak kazanan üyelerden;

-

Sand a tabi olarak 1.1.2005 tarihinden önce çal maya ba lam
olanlara ba lanacak ayl klarda Vak f Senedinin geçici 15. maddesi
hükümleri,

-

1.1.2005 (dahil) tarihinden itibaren çal maya ba lam olanlara
ba lanacak ayl klarda ise, 506 say Sosyal Sigortalar Kanunu ile
onu tadil eden kanunlar n hükümleri aynen

uygulan r.
Vazife Malullü ü Ayl
(Faydalanma art ve Hesaplanmas )
Madde:30
Vazife malullü ü ayl
ba lanmas için asgari bir hizmet müddeti
aranmaz. Ancak üyenin i kazas veya meslek hastal
sonucu
meslekte kazanma gücünün en az yüzde on azald
n tespit edilmesi
art olup, bu durumda;
a) Vazife malullü ü sebebiyle sürekli ve tam i göremezli e u rayan
üyeye 74’üncü maddenin (B) f kras na göre tespit olunacak günlük
kazanc üzerinden hesaplanacak ayl k kazanc n %70’i vazife
malullü ü ayl olarak ba lan r.
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Üyenin i kazas veya meslek hastal sonucu ölümü halinde de
yukar daki ekilde bulunacak mebla , hak sahiplerine ba lanacak
ayl klara esas te kil eder.
b) Sürekli k smi i göremezlikte ise üyeye ba lanacak olan ayl k, tam
göremezlik halindeki ayl k gibi hesaplanarak bunun malullük
derecesi nispetindeki tutar kendisine verilir. Malullük dereceleri
tam te ekküllü bir devlet hastanesi sa k kurulundan, Sosyal
Sigortalar Kanunu ile ilgili tüzük hükümlerince uygulanan “ i
kazas ve meslek hastal sonucu sürekli i göremezlik hallerinin
meslekte kazanma gücünü ne oranda azaltaca ” hakk ndaki
esaslara uygun olarak verilecek raporla tayin edilir.
Sand k ve üye, her zaman malullük hali ve derecelerinin tekrar kontrol
muayenesine tabi tutulmas
istemek hakk na sahiptirler. Kontrol
muayenesi sonunda verilecek rapora göre malullük durumunda
de iklik oldu u tespit edilirse, vazife malullü ü ayl , rapor
tarihinden sonraki ay ba ndan ba lanarak artt r, eksiltilir veya
kesilir.
Hem malullük ve hem de emeklilik ayl
ba lanmas na hak
kazananlara bu ayl klardan yüksek olan , ayl klar e it ise yaln z
emeklilik ayl ba lan r.
YED NC BÖLÜM
Ölüm Yard
Hak Sahibi Kimseler ve Sa lanan Yard mlar :
Madde : 31
Üyenin ölümü halinde hak sahibi kimseleri olan, e i, çocuklar , ana ve
babas na sa lanan yard mlar unlard r.
a) Ayl k ba lanmas ,
b) Toptan ödeme yap lmas ,
c) Ölen üye için cenaze masraf kar
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verilmesi.

e, Çocuklara, Ana ve Babaya Ayl k Ba lanacak Haller :
Madde : 32
1- En az be y l önce aidat ödemeye ba lam olan ve bu sürenin her
için ortalama 180 gün veya toplam 1800 gün emeklilik aidat
ödemi olanlardan ölenlerin,
2- Hizmet y 5 y ldan az olsa bile, vazifeden do ma sebeplerle
ölenlerin veya ayn sebeplerden do ma kaza ve yaralanmalar
üzerine tedavi ve ameliyat s ras nda ölenlerin (i kazas ve meslek
hastal sebebiyle ölüm),
3- Emekli, adi malullük veya vazife malullü ü ayl
alanlardan
(ayl a müstehak duruma girip de henüz tahsis muamelesi
yap lmam olanlar dahil) ölenlerin,
ve Çocuklar na, ana ve babas na bu senet hükümlerine göre ayl k
ba lan r.
Ayl

n Hesaplanmas :

Madde : 33
Emeklilik veya malullük ayl ba land ktan ya da ba lanmas na hak
kazand ktan sonra ölen üyenin hak sahiplerine ba lanacak ayl n
tespitinde, üyenin almakta oldu u veya ba lanmas na hak kazanm
bulundu u ayl k esas tutulur.
En az 5 y l önce bir Sosyal Güvenlik Kurulu una aidat veya prim
ödemeye ba lam olan ve bu sürenin her y için ortalama 180 gün
veya toplam 1800 gün emeklilik aidat veya primi ödemi bulunan
üyenin ölümünde hak sahiplerine ba lanacak ayl n tesbitinde ise;
üyenin Sand a tabi olarak 1.1.2005 tarihinden önce çal maya
ba lam
olmas halinde, Vak f Senedinin geçici 15. maddesi
hükümleri, 1.1.2005 (dahil) tarihinden itibaren çal maya ba lam
olmas halinde, 506 say Sosyal Sigortalar Kanunu ile onu tadil eden
kanunlar n hükümleri çerçevesinde ba lanacak ayl esas al r.
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ve Çocuklara ayl k ba lanmas :
Madde : 34
Ölen üyenin ayl k ba lanmas na hak kazanan kimselerine a
hükümlere göre ayl k ba lan r:
1- Ölen üyenin 33’üncü madde gere ince tespit edilecek ayl

daki
n:

A) Dul e ine % 50’si, ayl k alan çocu u bulunmayan dul e ine % 75’i,
B) Çocuklardan her birine % 25’i, ancak üyenin ölümü ile anas z ve
babas z kalan veya sonradan bu duruma dü enlerle ana ve babalar
aras nda evlilik ba lant bulunmayan, yahut üye olan baban n
ölümü tarihinde evlilik ba lant
bulunmakla beraber, analar
sonradan evlenenlerin her birine % 50’si,
oran nda ayl k ba lan r.
2- Üye taraf ndan evlat edinilmi , tan nm veya nesebi düzeltilmi
yahut babal hükme ba lanm çocuklar yla, üyenin ölümünden
sonra do an çocuklar , ba lanacak ayl ktan yukar da belirtilen
esaslara göre yararlan rlar.
3- Hak sahibi e ve çocuklara ba lanacak ayl klar n toplam bunlara
esas tutulan ayl n tutar geçemez. Bu s
n a lmamas için
gerekirse, hak sahibi kimselerin ayl klar ndan orant
olarak
indirimler yap r.
4- Üyenin dul e i evlenirse ayl kesilir. Ayl n kesilmesine yol açan
evlenme son bulunca ayl k yeniden ba lan r. Sonraki e inden de
ayl k almaya hak kazanan dul e bu ayl klardan yaln z fazla olan
ödenir.
5- Ölüm ayl
ba lanmas na hak kazanan ana ve babalar n
ölümlerinde her ikisinden de yetim ayl
ba lanmas na hak
kazanan çocuklara ayl klardan yüksek olan n tamam , eksik
olan n da yar ba lan r.
6- Hak sahibi kimselere ba lanacak ayl klar, hak sahibi bir ki i ise,
Sosyal Sigortalar Kanunu ile tespit edilen alt s r ayl
n %
80’inden, iki ki i ise % 90’ ndan az olamaz. Ancak, hak sahibine
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(1)’den fazla ayl k ba lanmas halinde, bu hüküm sadece ilk ba lanan
ayl a tatbik olunur.
Çocuklar :
Madde : 35
Bu senette yaz çocuklardan, Türk Medeni Kanununa göre bu vasf
haiz veya iktisap etmi olanlar anla r.
Erkek Çocuklar:
Madde : 36
Üyenin ölüm tarihinde 18 ya
doldurmam erkek çocuklar na bu
Vak f senedi hükümlerine göre ayl k ba lan r. Ölüm tarihinde orta
renimde ise 20 ya , yüksek ö renimini yapmakta ise 25 ya
doldurmam erkek çocuklara da ayl k ba lan r.
Sonradan ö rencilik s fat
kazanan ve ö rencili i devam eden
çocuklara da yukar da yaz ya lar dahilinde kalmak üzere ö rencilik
fat kazand klar tarihi takibeden ayba ndan itibaren ayl k ba lan r.
Ba lanan ayl klar, çocu un 18 ya , orta ö renimde ise 20 ya ,
yüksek ö renimde ise 25 ya
doldurdu u tarihe kadar devam eder.
Doktora yapmak için geçen müddetler yüksek ö renim say r.
Üyenin çal amayacak durumda malul bulunan ve Sosyal Güvenlik
Kurulu lar na tabi çal malar ndan dolay gelir veya ayl k almayan
çocuklar , ya lar ne olursa olsun, ölüm tarihini takip eden ayba ndan
itibaren, 18 ya ndan küçük çocuklar gibi ayl ktan faydalan rlar.
z Çocuklar :
Madde : 37
Evli bulunmayan ve Sosyal Güvenlik Sözle mesi akdedilmi
ülkelerdekiler de dahil olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurulu lar na tabi
bir i te çal mayan, buralardan gelir veya ayl k almayan k z
çocuklar na ya lar ne olursa olsun ayl k ba lan r. Evlenenlerin
ayl klar kesilir. Evlenme dolay yla ayl
kesilmi olanlardan
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sonradan bo anan veya dul kalanlara da yine yukar da belirtilen artlar
haiz olmalar kayd yla evlili in zail oldu u tarihi takip eden ay
ba ndan itibaren yeniden ayl k ba lan r.
Üyenin çal amayacak durumda malul bulunan ve Sosyal Güvenlik
Kurulu lar na tabi çal malar ndan dolay gelir veya ayl k almayan k z
çocuklar na da ayl k ba lan r.
Üyenin Ölümünden Sonra Do an Çocuklar :
Madde : 38
Ölüm tarihinde gebe olan dulun sonradan do urdu u çocu a do um
gününü takip eden ay ba ndan itibaren ayl k ba lan r. Buna göre ölüm
tarihinde ayl a müstehak dul ve yetimlere ba lanan ayl klarda, do an
çocuk nazar itibara al nmak suretiyle gereken düzeltme yap r.
Ölümden sonra mahkemece babal hükmolunan çocuklar hakk nda
da ayn hükümler tatbik olunur.
Gaiplik Halinde Hak Sahibi Kimsenin Ayl klar :
Madde : 39
Sand k üyeleri ile kesenekleri geri verilmemi veya vazife malullü ü
ayl kesilerek bankada bir vazifeye tayin edilmemi durumda olup da
mahkemece gaipliklerine hükmolunanlardan fiili hizmet müddetleri 5
l ve daha fazla bulunanlar n hak sahiplerine, hükmün
kesinle mesinden sonra müracaatlar halinde gaipli in ba lad na
hükmolunan tarihi takip eden ay ba ndan itibaren bu senette yaz
hükümler dairesinde ayl k ba lan r ve gaipli in geçmesi halinde
ba lanan ayl klar, gaipli in geçti inin belirdi i tarihi takip eden ay
ba ndan itibaren kesilir. Gaipliklerine hükmolunanlar n fiili hizmet
süreleri 5 y ldan az olanlar n hak sahiplerine toptan ödeme yap r.
Gaiplikleri geçenlerden bir y l içinde bankada bir vazifeye tayin
edilenler üye durumlar tekrar iktisap ederler ve gaiplikleri s ras nda
hak sahiplerine ödenmi ayl klar n veya toptan ödemenin toplam ,
ödenen vergilerle birlikte adlar na borç kaydedilerek ayl k veya
ücretleri tutar ndan emekli, adi malullük veya vazife malullü ü ayl
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ba lanmas nda bu ayl klardan ve ölümü halinde de hak sahiplerine
ba lanacak ayl klardan %10 kesilmek suretiyle tahsil olunur.
Yukar daki f krada yaz müddet içinde bankaca bir vazifeye tayin
edilmeyenlerin Sand kla ilgileri kesilir ve Sand kta birikmi
keseneklerin faizsiz toplam , hak sahiplerine ödenen toplam ndan fazla
ise, fazlas toptan kendilerine ödenir. Noksan ise, fark aranmaz.
Gaiplikleri geçenlerin emekli, adi malullük veya vazife malullü ü
ayl
ba lanmas na hak kazanm
durumda olanlar hakk nda
yukar daki f kra hükmü tatbik edilmeyip, istediklerinde kendilerine
müstehak olduklar ayl klar ba lan r ve adlar na kaydedilen borçlar
ayl klar ndan kesilir. Emekli ve adi malullük veya vazife malullü ü
ayl klar ndan birini almakta iken gaipliklerine hükmolunanlar n hak
sahiplerine ayl k ba lan r. Gaiplikleri geçenlerin kendi ayl klar n
ödenmesine ba lan r ve gaiplikleri s ras nda hak sahiplerine ödenen
ayl klar n toplam emekli ayl klar toplam ndan eksik ise fark ayr ca
kendisine toptan ödenir.
Harpte gaip olma sebebi ile T.C. Emekli Sand
hak sahiplerine bu madde hükmü tatbik olunmaz.

ndan faydalanacak

Ana ve Babaya Ayl k Ba lanmas :
Madde : 40
Üyenin ölümü tarihinde e ine ve çocuklar na ba lanmas gereken
ayl klar n toplam , üyeye ait ayl ktan a
olursa, artan e it hisseler
halinde, Sosyal Güvenlik Kurulu lar na tabi olarak çal mayan veya
buralardan her ne ad alt nda olursa olsun gelir veya ayl k (2022 say
kanuna göre ba lanan ayl klar hariç) almayan ana ve babas na verilir.
Ancak bunlar n her birinin hissesi üyeye ait ayl n %25’ini geçemez.
Üyenin ölümü ile e ine ve çocuklar na ba lanabilecek ayl klar n
toplam , üyeye ait ayl ktan a
de il ise, ana ve baban n ayl k
ba lama haklar dü er.

- 26 -

Cenaze Masraf Kar

:

Madde : 41
kazas veya meslek hastal sonucu ölen üye ile bankada çal makta
veya malullük veya emekli ayl almakta iken ölen üyenin e ine, e i
yoksa hak sahiplerine, üye bankada çal rken ölürse aidat tevkifat na
esas ayl k kazanc n iki misli tutar nda, emekli veya malullük ayl
almakta iken ölürse emekli veya malullük ayl
n 2 misli tutar nda
cenaze masraf kar
ödenir. Ölüm, üyenin i ten ayr ld
tarihi
takip eden bir sene içinde vuku buldu u ve bu müddet içinde üyenin bu
kabil yard mlardan faydalanan bir müessesede çal mad
sabit
oldu u takdirde, ilgililere yine cenaze masraf kar
ödenir.
Emekli ve malul üyelerin e ve çocuklar n ölümü halinde de dare
Heyetince azami iki y lda bir Temmuz ay nda tesbit edilecek esas ve
miktarlar üzerinden cenaze yard
yap r. Cenaze masraf kar
n
tediyesinde, ölüm vakas n usulen tevsiki ve vukuat tesbit eden
belgenin ubece tasdikli bir suretinin Sand a gönderilmesi laz md r.
Bu tediyenin yap labilmesi için ayr ca selahiyet al nmas na lüzum
yoktur.
SEK

NC BÖLÜM

Emeklilik, Malullük ve Ölüm Yard mlar yla lgili
Mü terek Hükümler
Toptan Ödeme :
Madde : 42
Üyelere yap lan toptan ödeme:
A) Sand a tabi olarak çal makta iken i inden ayr lan ve emeklilik
ayl ba lanmas na hak kazanamayan:
a) 58 ya

doldurmu kad n üyeye,

b) 60 ya

doldurmu erkek üyeye,

c) 50 ya

doldurmu ve erken ya lanm bulunan üyeye,
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B) Adi malul durumunda olmalar na veya vazife malullüklerinin
kalkmas dolay yla ayl klar kesildikten sonraki zamanda adi
malul durumuna girmelerine ra men, 29. maddenin (b) bendindeki
artlar yerine getiremediklerinden ayl a hak kazanamayanlara,
kendilerinin ödedi i malullük, emeklilik ve ölüm aidatlar ile banka
tirak hisselerinin toplam ve geçmi hizmet y llar için ödedikleri
munzam aidat n y ll k toplam ”toptan ödeme” eklinde verilir.
Dul ve Yetimlere Yap lan Toptan Ödeme :
Madde : 43
Ölen üyenin hak sahibi kimselerinden hiçbiri Vak f Senedi
hükümlerine göre dul ve yetim ayl
ba lanmas na hak
kazanamad klar takdirde a
daki hükümler uygulan r:
1) Ölen üyenin kendisinin ve bankan n ödedi i malullük, emeklilik ve
ölüm yard mlar aidat ve i tirakleri toplam ile geçmi hizmet
llar nda ödenen munzam aidatlar n y ll k toplam n;
A) Dul e e % 50’si, toptan ödeme alacak durumda çocu u
bulunmayan dul e e % 75’i
B) Çocuklardan:
a) 18 ya
veya orta ö renim yapmas halinde 20 ya , yüksek
renim yapmas halinde 25 ya
doldurmam yahut ya lar ne
olursa olsun çal amayacak durumda malul bulunan çocuklarla,
evli olmayan k z çocuklar n her birine % 25’i,
b) (a) f kras nda belirtilen ve üyenin ölümü ile anas z ve babas z kalan
veya ana ve babalar aras nda evlilik ba lant bulunmayanlar n
her birine % 50’si,
toptan ödeme eklinde verilir.
2) Üye taraf ndan evlat edinilmi , tan nm veya nesebi düzeltilmi ,
yahut babal
hükme ba lanm çocuklar da yap lacak toptan
ödemeden yukar da belirtilen esaslara göre yararlan rlar.
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3) Hak sahibi e veya çocuklara yap lacak toptan ödemelerin toplam ,
toptan ödenecek miktar geçemez. Bu s
n a lmamas için
gerekirse, hak sahibi kimselerden hisseleri oran nda indirimler
yap r.
4) Üyenin ölümü tarihinde e ine ve çocuklar na yap lacak toptan
ödemenin toplam , toptan ödenecek miktardan a
olursa artan
it hisseler halinde, Sosyal Güvenlik Kurulu lar na tabi olarak
çal mayan veya buralardan her ne ad alt nda olursa olsun gelir
veya ayl k (2022 say kanuna göre ba lanan ayl k hariç) almayan
ana ve babas na verilir. Ancak bunlar n her birinin hissesi %25’i
geçemez.
5) Yukar daki esaslara göre toptan ödeme yap ld ktan sonra kal nt
olursa, üyenin ölümünden sonra do acak çocuklar ile nesebi
düzeltilecek veya babal
hükme ba lanacak çocuklar na da bu
madde hükümlerine göre toptan ödeme yap r.
6) Mahkemece gaipliklerine hükmolunanlardan hizmet müddetlerinin
yetersizli i nedeniyle ayl k ba lanamayan üyelerin hak sahiplerine,
yaz istekleri üzerine yukar da yaz esaslar dahilinde toptan
ödeme yap r.
kramiye :
Madde : 44
A) Sand a prim ödemek suretiyle geçen müddetleri (birle tirmeler
hariç) 25 y doldurup emekli ayl ba lanacak olanlara emeklilik
ayl na esas ortalama ayl k kazanc n 13 kat , emeklilik
ikramiyesi olarak ödenir. Prim ödemek suretiyle geçen hizmet
müddetleri 25 y a an üyelerin emekliye ayr lmalar halinde,
birinci paragrafta belirtilen esaslara göre ödenecek 13 adet
tutar ndaki ikramiyeye, 25 y ldan fazla prim ödenmi her tam y l
için bir adet ikramiye daha ilave edilir. Ancak ikramiyelerin adedi
18'i geçemez. Bankadaki hizmeti - d
borçlanmalar ve
birle tirmeler hariç - en az 15 y l olmak ve emeklilik hakk
kazan p emeklili ini talep etmi bulunmak kay t ve art yla; prim

- 29 -

ödenmi süresi 25 y ldan az olanlara da her eksik tam y l için bir
ikramiye adedi indirim yap larak, ortalama ayl k kazanç esaslar na
göre emeklilik ikramiyesi ödenir.
Bu esaslara göre primi ödenmi
ödenecek emeklilik ikramiyeleri a
Primi Ödenmi
Hizmet Süresi
30 Tam Y l
29 "
"
28 " "
27 " "
26 " "
25 " "
24 " "
23 " "

kramiye
Adedi
18
17
16
15
14
13
12
11

hizmet müddetleri itibariyle
daki tabloda gösterilmi tir :

Primi Ödenmi
Hizmet Süresi
22 Tam Y l
21 " "
20 " "
19 " "
18 " "
17 " "
16 " "
15 " "

kramiye
Adedi
10
9
8
7
6
5
4
3

B) (A) f kras ndaki hükümler ayn esaslar çerçevesinde Malullük
ayl ba lanacak olanlara da uygulan r.
C) kramiye hakk kazanm bulunanlardan görevde veya aç kta iken
ölenlerin ikramiyeleri bu vak f senedi hükümlerine göre ayl a hak
kazananlar aras nda, ayl k oranlar na uygun olarak da
r.
D) Evlenme sebebiyle yetim ayl
kesilen k z çocuklara, Evlenme
kramiyesi ad ile bir def'a için almakta olduklar ayl klar n
(Sosyal Yard m Zamm hariç) iki y ll ödenir.
E) Emeklilik ikramiyelerinin hesaplanmas nda "iste e ba
olarak geçen süreler dikkate al nmaz.

üye"

Ayl klar n Tesbiti ve tiraz Hakk :
Madde : 45
Emeklilik, malullük ve ölüm ayl
ba lanmas için gereken artlar
yerine geldi inde, Sand k dare Heyeti’nce görevlendirilecek Sand k
yetkilileri ba lanmas gereken ayl k miktar
tespit ve ilgililere
bildirmek zorundad r. Tespit edilen ayl klara itiraz olanlar, tebligat
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tarihinden itibaren bir y l içinde Sand k dare Heyeti’ne yaz ile
ba vurduklar nda, ba lanan ayl klar yeniden incelenerek sonuç
kendilerine yaz olarak bildirilir.
Ayl klar n Ba lang

:

Madde : 46
Emeklilik veya Malullük ayl klar , ayl a hak kazanm olmak ve i ten
ayr lm bulunmak kayd yla yaz istek tarihini takip eden ayba ndan
itibaren ba lar. Bununla beraber, malullük ayl
ba lanmas nda,
maluliyeti belgeleyen raporun tarihi, ayl k talep tarihinden sonraki bir
tarih ise, ayl n ba lang , rapor tarihini takip eden ayba r.
Ancak; hastal k sebebiyle geçici i göremezlik ödene i almakta olan
üyenin emeklilik veya malullük ayl , geçici i göremezlik ödene i
verilme süresinin sona erdi i tarihten sonraki ay ba ndan ba lar. u
kadar ki; ba lanacak ayl k, üyenin almakta oldu u geçici i göremezlik
ödene inin ayl k tutar ndan fazla ise, aradaki fark birinci paragrafta
belirtilen tarihten ba lanarak verilir.
Üyenin ölümünde hak sahiplerine ba lanan ayl klar da ölüm tarihini
takip eden ay ba ndan itibaren ba lar.
Ayl klar n Ödenmesi:
Madde : 47
Maluliyet, emeklilik ve ölüm halinde ba lanacak ayl klar için
kullan lacak belgeler ve ödemelerin ekilleri Sand k dare Heyetince
verilecek kararla belirtilir. Ödemeler hak sahiplerine veya vekillerine
veya kanuni mümessillerine yap r. Ayl klar her ay ba nda pe in
olarak ödenir. Pe in ödenen ayl klar ölüm vukuunda geri al nmaz.
Sand ktan al nacak ayl klar hiçbir kimseye devir ve temlik edilemez.
Edilse dahi Sand kça muteber say lamaz. Vak f Senedinde yaz
bulunan hak sahiplerinden gayri hiçbir mirasç sand ktan hak iddia
edemez. Her ne suretle olursa olsun istihkaklar ndan fazla yap lan
ödemeler, alakal lar n sonraki istihkaklar ndan resen kesilmek suretiyle
geri al r. Emekli ayl ile ölüm halinde hak sahiplerine ba lanan
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ayl klar Banka ubelerinin bulundu u yerlerde ödenir. Kendilerinin
istemleri halinde ba ka yerlerde yap lan ödemeler için Sand kça ihtiyar
olunan masraflar istihkaklar ndan mahsup edilmek suretiyle tahsil
olunur.
Aidat ve

tiraklerin Geri Verilmesi :

Madde : 48
Bankadaki görevinden herhangi bir sebeple ayr lmas nedeniyle
Sand kla ilgili üyeli i sona eren ki ilere Sand ktaki birikmi primleri
geri verilmez ve toptan ödemeleri yap lmaz.
Ancak; evlenme dolay yla i lerinden ayr lan kad n üyelere kendi
emeklilik aidatlar yla banka taraf ndan bu Vak f senedi hükümlerine
göre ödenen emeklilik aidat kar
toplam n yar yaz talepleri
üzerine toptan ödeme eklinde verilir. ten ayr ld klar tarihten itibaren
bir sene içinde evlenmi olan veya evlendikten sonra bir sene içinde
ten ayr lan kad n üyeler, evlenme dolay yla i ten ayr lm say rlar.
Daha önce kesenek, prim veya toptan ödemelerini ald ktan sonra di er
kurumlardan birinde sigortal olanlar n ald klar paralar,
1- stekleri üzerine ayl k ba lanacak olanlar n istek tarihinden en az
alt ay önce,
2- Malullük veya ölüm, 60 ya n doldurulmas , T.C. Emekli
Sand na tabi görevlerden kurumlar nca resen veya ya haddinden
emekliye sevkedilme nedenleriyle görevleri ile ilgileri kesilenlerin
görevlerinden ayr ld klar tarihten itibaren alt ay içinde, kendileri
veya hak sahipleri taraf ndan,
Sand k dare Heyeti’nin belirledi i ekilde hesaplanacak faiz ile
birlikte Sand k Hesab na yat ld
takdirde primlerin ait oldu u
dönemin hizmetleri geçerli say r.
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ste e Ba

Üyelik ( htiyari lgilenme) :

Madde : 49
Sand kla ilgili görevlerinden ayr lan üyeler, en az 1080 gün aidat
ödemi olmalar art yla iste e ba olarak malullük, ya
k ve ölüm
yard mlar yönünden ili kilerini devam ettirebilirler.
ste e ba

üyelik ili kisi için:

A) a- ste e ba olarak üyeli ini devam ettirece ini belirten bir yaz
ile Sand a müracaatta bulunmak,
b- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurulu una zorunlu ya da iste e
ba
sigortal
bulunmamak veya buralardan kendi
sigortal
ndan dolay ayl k ba lanmam olmak,
c- ste e ba
olarak üyeli ini devam ettirece ini belirten
müracaat n Sand kça al nd
tarihi takip eden ayba ndan
ba layarak, her ay için kesintisiz 30 gün üzerinden aidat ödemek,
artt r.
B) a- ste e ba
üyeli ini, devam ettirmek isteyenler, ödeyecekleri
iste e ba üyelik aidatlar na esas te kil edecek kazançlar , 6.
madde hükümleri çerçevesinde kalmak kayd yla kendileri
belirlerler. Prim oran ise Sosyal Sigortalar Kanunu ile belirlenen
orand r.
b- ste e ba aidat ve kar klar n, ait oldu u ay takip eden ay n
sonuna kadar Sand a ödenmesi gerekir.
Ait oldu u ay takip eden ay n sonuna kadar ödenmeyen aidat ve
kar klar için, bu tarihten ba lanarak 506 say kanunun 80’inci
maddesi hükmüne göre gecikme zamm uygulan r.
C) ste e ba üyeli in sona ermesi ile ilgili olarak, 506 say
hükümlerine Sand k uygulamas nda da aynen uyulur.
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yasa

Muhtaçl k :
Madde : 50
Kendini ve umumi hükümlere göre bakmaya mecbur oldu u aile
efrad geçindirmeye yetecek geliri , kazanc veya mal (para veya o
mahiyetteki k ymetler dahil) bulunmayanlara vak f senedinin 59’uncu
maddesinin uygulanmas nda, muhtaç denir. Muhtaçl k, tasrih edilen
hallere münhas r olmak üzere, ancak üyenin hak sahiplerine yap lacak
yard mlar bak ndan tespit edilmesi iktiza eden bir haldir. Bu hal
emeklik, adi malul veya vazife malullü ü ayl alanlar için aranmaz.
Muhtaçl k, bu vak f senedi hükümlerine göre üyenin hak sahibi
kimseleri taraf ndan tanzim ve imzalar ihtiyar heyetlerince tasdik
edilecek beyan ka tlar üzerine daimi olarak oturduklar yerlerin ba
bulunduklar vilayet ve kaza idare heyetleri taraf ndan muhtaçl k
sebepleri aç kça gösterilmek suretiyle verilecek mazbatalarla belirtilir.
Sonradan veraset, ba , vasiyet ve ba ka sebeplerle para, menkul ve
gayrimenkul mal veya gelir edinmi olanlar bu durumlar , bunlar
iktisap ettikleri tarihten itibaren bir ay içinde bir beyanname ile
Sand a bildirmeye mecburdurlar. Bu takdirde bu hallerin muhtaçl
gidermi olup olmad
hususunda, Muhtaçl k Belgelerini nceleme
Komitesi’nce evvelce muhtaçl
karara ba layan yerler dare
Heyetlerinin görü leri al narak karar verilir.
Avans :
Madde : 51
Toptan ödeme yap lmas ve ayl k ba lanmas i lemlerine ba lanm
bulunan ve tahsise hak kazand
anla lan üyelere veya hak sahibi
kimselerine ilerde alacaklar ndan kesilmek üzere, ba lanacak ayl n
2/3'ünden, yap lacak toptan ödeme miktar n da 1/4'ünden a
olmamak art yla yaz talepleri üzerine avans verilir.
Ayl k ba land ktan sonra ödenmi bulunan avanslar mahsup edilerek
artan miktar kal rsa toptan ödenir. Ayl klar ndan fazla avans ödendi i
anla rsa ba lanan ayl klar n 1/4 kesilmek suretiyle fazlas geri al r.
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Toptan ödemelere tabi olanlardan avanslar n tamam birden tahsil
olunur.
Müstehak olmad klar anla lanlara ödenen avanslar umumi hükümler
dairesinde tahsil olunur.
Tekrar Hizmete Giri :
Madde : 52
Kendilerine toptan ödeme yap lm veya aidatlar geri verilmi olan
üyeler, tekrar Sand a tabi bir göreve ba lamalar halinde yeni üye gibi
muameleye tabi tutulur. Sand k taraf ndan evvelce kabul edilmi olan
hizmetlerini sayd rmak isteyenler geri alm olduklar paralar n Sand k
taraf ndan hesaplanacak tutar
iade ettikleri takdirde, bu talepleri
kabul olunur.
Hizmet Birle tirilmesi :
Madde : 53
T.C. Emekli Sand , Ba kur ve Sosyal Sigortalar Kanunlar na ve 506
say
kanunun geçici 20'inci maddesinden say lan Sand klar
mevzuat na tabi çe itli i yerlerinde çal
olan üyelerin hizmet
süreleri malullük, emeklilik ve ölüm hallerinde 2829 say kanun
hükümlerine göre birle tirilerek kendilerine veya ölümlerinde hak
sahiplerine tahsis (ayl k ba lama veya toptan ödeme) yap r.
Ba lanan Ayl klarda De

iklik :

Madde : 54
Memleket içinde mali ve iktisadi artlar n gösterece i lüzum
dolay yla Banka kendi bünyesi dahilindeki maa larda artt rma yapt
takdirde Sand k Umumi Heyeti bu artt rma nisbetinin emekliler ile
di er hak sahiplerinin ayl klar na da te milini, Banka dare Meclisinin
kabulüne muallak olarak karar alt na alabilir. Bu takdirde teklifi aynen
veya tadilen kabul veya redde Akbank T.A. . dare Meclisi mutlak
olarak yetkilidir. Kesin olarak bu karar aynen tatbik olunur.
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Emekli Ayl

n Sermayeye Çevrilmesi :

Madde : 55
Banka kadrosunda fiilen 30 sene hizmet ederek emekliye ayr lm olan
vak f üyesi makul sebepler ileri sürmek art yla emekli ayl
n
Aktüer hesaplar na göre vakf n teknik prensipleri dairesinde sand n
son teknik bilançosunda görülmü bulunan teknik aç k da hesaba
kat lmak art yla sermayeye çevrilerek birden verilmesini Sand k dare
Heyetinden emekli olduktan sonra üç ay içinde isteyebilir. Sand k dare
Heyeti Emeklilik ayl
n %50'sini geçmemek art yla münasip
görece i bir k sm n sermayeye çevrilerek toptan ödenmesine ve
ayl
n da bu muameleden sonra o nisbette azalt lmas na karar
verebilir.
Ayr ca i kazas neticesinde tesbit edilen vazife malullü ü derecesinin
%25'den az olmas ve bunun üç y l içinde de mesinin mümkün
görülmemesi hallerinde, üyeye ömrü boyunca verilmesi esas olan
vazife malullü ü ayl
ilgilinin iste i üzerine sermayeye çevrilerek
ödenir. Bu ahvalde verilecek sermaye, Sosyal Güvenlik ve Sa k ve
Sosyal Yard m Bakanl nca birlikte tesbit olunacak tarifeye göre
hesaplan r. Emekli ayl
n sermayeye çevrilmesinde %7 teknik faiz
esas tutulur. Bu ameliye dolay yla üye ile sand k dare Heyeti
aras nda do abilecek olan anla mazl klar Akbank T.A. . dare Meclisi
karar ile kesin olarak çözülür.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Kazalar , Meslek Hastal klar ve Hastal k Yard mlar
Yard mlar :
Madde : 56
Üyelere, e ve çocuklar na ve di er hak sahiplerine a
daki
maddelerde tesbit edilen esaslar dairesinde i kazalar , meslek
hastal klar ve hastal k yard mlar yap r.

- 36 -

Kazas ve Meslek Hastal

:

Madde : 57
A)

kazas a
daki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve
üyeyi hemen veya sonradan bedence veya ruhça ar zaya u ratan
olayd r;
a. Üyenin i yerinde bulundu u s rada,
b. Banka taraf ndan yürütülmekte olan i dolay yla,
c. Üyenin banka taraf ndan görev ile ba ka bir yere gönderilmesi
yüzünden as l i ini yapmaks n geçen zamanlarda,
d. Üyelerin Bankaca sa lanan bir ta tla i in yap ld
olarak götürülüp getirilmeleri s ras nda,

yere toplu

e. Emzikli kad n üyenin çocu una süt vermek için ayr lan
zamanlarda.
B) Meslek hastal , üyenin çal
ld
i in niteli ine göre
tekrarlanan bir sebeple veya i in yürütüm artlar yüzünden
rad
geçici veya sürekli hastal k, sakatl k veya ruhi ar za
halleridir.
Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre tesbit edilmi olan
meslek hastal klar listesi ile; bu liste d nda kalan herhangi bir
hastal n meslek hastal say p say lmayaca hususunda Sosyal
Sigortalar Yüksek Sa k Kurulunca verilen kararlar Sand k vak f
senedi hükümleri bak ndan da esas olarak kabul edilir.
Üyeye i kazas veya meslek hastal klar halinde 60. maddede
gösterilen yard mlar yap r.
Hastal k :
Madde : 58
kazalar ile meslek hastal klar kapsam d nda kalan hastal k
halleridir.
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Yard mlardan Faydalanacak Kimseler ve artlar :
Madde : 59
A)

kazalar ve meslek hastal klar kapsam d nda kalan genel
hastal k hallerinde üyeden ba ka e i, çocuklar ve muhtaç
durumdaki ana ve babalar da hastal k yard ndan faydalan rlar.
Hastal k yard mlar ndan faydalanmada üyenin geçindirmekle
mükellef oldu u kimseler:
a) 18 ya
veya orta ö renim yap yorsa 20 ya , yüksek
renim yap yorsa 25 ya
doldurmam , yahut 18 ya
doldurmu olup da çal amayacak durumda malul erkek
çocuklar ,
b) Ya lar na bak lmaks n, evli olmayan ve Sosyal Güvenlik
Kurulu lar na tabi olarak çal mayan veya buralardan gelir
yahut ayl k almayan k z çocuklar ,
c) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurulu una tabi i yerlerinde
çal mayan veya herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurulu undan
gelir veya ayl k almayan;
- E i,
- Geçiminin üye taraf ndan sa land
babas r.

belgelenen ana ve

Geçici i göremezlik ödene i verilmesine hak kazan lan tarihten
önce üye taraf ndan evlat edinilmi , tan nm
veya nesebi
düzeltilmi yahut babal hükme ba lanm çocuklar da (a) ve (b)
kras kapsam na girerler.
B) Üyenin;
a- E i ile geçindirmekle yükümlü oldu u çocuklar hastal klar
halinde 61’inci maddede ve 60’ nc maddenin (B) ,(E) ve (F)
kralar nda,
b- Geçindirmekle yükümlü bulundu u ana ve babas ise, 61’inci
maddede ve 60’ nc maddenin (E) f kras nda

- 38 -

yaz sa k yard mlar ndan 62’inci maddede belirtilen süreleri
mamak üzere yararlan rlar. Ancak bunlar n, (B) ve (E)
kralar nda yaz yard mlardan faydalanabilmeleri için, üyenin
hastal n anla ld tarihten önceki 1 y l içinde Sand a en az
120 gün hastal k aidat ödemi olmas artt r. (F) f kras ndaki
yard mlardan yararlan labilmesi için gerekli olan prim ödeme
gün say ise, 300 gündür.
c- Yukar daki (a) ve (b) f kralar nda sözü edilen kimselerin
60’ nc maddenin (B) ve 61’inci maddenin (C) f kralar nda
belirtilen yard mlardan yararlanmalar halinde ilaç, protez, araç
ve gereç bedellerinin % 20’sini (asgari ücretin 1.5 kat ndan
fazla olmamak kayd yla) üye öder. Yasa ile belirlenen bu oran n
de mesi halinde Sand k taraf ndan de ikli e aynen uyulur.
C) Sand a tabi görevinden ayr lan ve bu suretle hastal k yard
aidat ödedikleri son günü takip eden 10’uncu günden itibaren
üyelik niteli ini yitirenlerden bu tarihten önceki bir y l içinde en az
120 gün hastal k yard
aidat ödemi olan üye;
1- Ba ka bir yerde çal mad
taktirde, kendisi, geçindirmekle
yükümlü oldu u e i, çocuklar , ana ve babas , bu niteli in
yitirilmesinden ba lamak üzere 6 ay içinde,
2- Ba ka bir i yerinde çal
taktirde, üyeli in yitirilmesinden
itibaren 6 ay içinde kalmak kayd yla, yeni i yerinde yasal olarak
hastal k yard mlar ndan faydalanmaya ba lad tarihe kadar,
meydana gelecek hastal klar halinde 60’ nc maddenin (A) ve (E)
kras nda yaz yard mlardan faydalan r.
Hastal n üyelik niteli inin yitirilmesinden önce ba lam olmas
kayd yla, üye ile e ve çocuklar 60’ nc maddenin (F) f kras nda
yaz
yard mdan da yukar daki süreleri a mamak üzere
yararlan rlar.
D) Üye erkekse e inin, kad nsa kocas n ba ka bir yerde çal makta
olmalar , üyenin yukar daki artlar nazara al nmak suretiyle bu
Vak f Senedi Hükümleri dairesinde çocuk, ana ve baba gibi di er
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aile fertlerine yap labilecek yard mdan faydalanmalar na mani
te kil etmez.
Sa lanan Yard mlar :
Madde : 60
kazas , meslek hastal klar ile bunlar n kapsam d nda kalan
hastal k hallerinde üyelere a
daki yard mlar sa lan r:
A) Sa

k yard mlar ,

B) Protez araç ve gereçlerinin standartlara uygun olarak tak lmas ,
onar lmas ve yenilenmesi. Protez araç ve gereçlerinin %20’si
(asgari ücretin 1.5 kat
geçmemek art yla) üye taraf ndan
kar lan r. Yasa ile belirlenen bu oran n de mesi halinde, Sand k
taraf ndan de ikli e aynen uyulur.
z protezlerine ili kin yard mlar Sand k
belirlenir.

dare Heyetince

C) Geçici i göremezlik ödene i,
D)

kazalar ve meslek hastal klar dolay yla duçar olunan sürekli i
göremezlik hallerinde gelir verilmesi (vazife malullü ü ayl ),

E) Yurt içinde ba ka yerde muayene ve tedavi,
F) Yurt d nda tedavi,
G) Cenaze masraf kar
H)

verilmesi,

kazalar ve meslek hastal klar halinde, üyenin ölümünde hak
sahiplerine yedinci bölümdeki esaslar dairesinde ayl k ba lanmas .

Üyenin (A), (B) ve (E) bentlerinde yaz
yard mlardan
yararlanabilmesi için, hastal n anla ld tarihten önceki 1 y l içinde
en az 90 gün hastal k aidat ödemi olmas artt r.
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Sa

k Yard mlar

n Kapsam :

Madde : 61
A) Sa k yard mlar ; hekime muayene ettirilmesi ve hekimin
gösterece i lüzum üzerine te his için gereken klinik ve laboratuar
muayenelerinin ve tedavisinin sa lanmas ,
B) Te his ve tedavileri için gerekirse sa

k müesseselerine yat lmas ,

C) Tedavi süresince gerekli ilaç ve iyile tirme vas talar n
sa lanmas , (Ancak, ayakta yap lan tedavilerde verilen ilaç
bedellerine üyenin i tirak edip etmemesi veya ne oranda i tirak
edece i hususu, Vak f dare Heyetince belirlenir.)
hallerini kapsar.
Çocuk dü ürme, hastal k hali say r.
Sa

k Yard mlar

n Süresi :

Madde : 62
Hastal k hallerinde yap lacak sa k yard mlar üyenin iyile mesine
kadar devam eder. Ancak bu yard mlar üyenin tedavi alt na al nd
tarihten ba layarak 6 ay geçemez. u kadar ki; tedaviye devam
olundu u takdirde maluliyet halinin önlenebilece i veya mühim
nisbette azalt labilece i t bben anla rsa bu süre uzat r. Sand k,
üyenin iyile mesine yarayacak yahut i göremezli inin az çok
giderilmesi için gerekli görülecek protez, araç ve gereçlerini, yukar da
yaz yard m süresi ile ba olmaks n sa lar veya onar r ve tespit
edilen süre ve artlarla yeniler.
kazas na u rayan veya meslek hastal na tutulan üyeye de, sa
durumunun gerektirdi i sürece, sa k yard
yap r.
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k

Muayene ve Tedavi Usulleri :
Madde : 63
Sand k üyeleriyle yard mdan faydalanabilecek aileleri efrad n
muayene ve tedavileri, Sand k doktoru olan yerlerde bu doktorlara,
olmayan yerlerde serbest doktorlara yapt r. Ancak serbest
doktorlar n hastan n bir sa k müessesesinde tedavisine lüzum
görmesi halinde Sand ktan izin al nmak art yla, tedavi resmi veya
anla mal sa k kurumlar na yapt r.
Madde : 64
Muayene ve tedavi için merciinden muayene ve tedavi bülteni al nmas
ve doktora ibraz edilmesi artt r. Ancak, fevkalade acil vakalarda veya
bankan n kapal bulundu u zamanlarda bültenin müteakip günde
al narak muamelenin tekemmül ettirilmesi caizdir. Muayene
neticesinde doktor taraf ndan yaz lan te his ve mütalaay muhtevi
bülten veya rapor üyenin merciine tevdi olunur.
Madde : 65
Muayeneye gidemiyecek derecede hasta olanlar için doktorun hastan n
ikametgah na gitmesi istenebilir. Bu talep, bültene önceden
kaydettirilir ve hastal n mahiyetinin evinden ç kmaya müsait
olmad
keyfiyeti de ayr ca doktora tevsik ettirilir. Ancak Ankara,
stanbul ve zmir gibi büyük ehirlerde banka doktorunun hasta
nezdine gitmesinin fazla masraf mucip olaca anla ld
takdirde
hastan n bulundu u m nt kadaki bir mütehass s doktor taraf ndan
muayenesi ilgililerce temin edilir.
Madde : 66
Muayeneyi yapan doktor, hastan n kendi ihtisas haricindeki hastal klar
için di er mütehass slar taraf ndan muayenesini lüzumlu gördü ü
takdirde, hasta alakal mütehass slara muayene ve tedavi ettirilir.
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Sa

k Müesseselerinde Tedavi :

Madde : 67
Evlerinde veya ayakta tedavilerine imkan görülmeyen hastalar, mevcut
olan yerlerde Sand k doktorlar n, olmayan yerlerde ise serbest
doktorlar n gösterecekleri lüzum üzerine Sand n sevk ve onay
art yla;
a) Resmi hastanelerde veya anla mal hastanelerde,
b) Resmi hastanelerde veya anla mal hastanelerde yer bulunmamas
halinde ise hususi sa k müesseselerinde,
tedavi ettirilir.
Madde : 68
Müstacel hal ve vakalarda Sand k doktoruna müracaata vakit ve imkan
bulunmayarak do rudan do ruya resmi veya anla mal hastahanelere
götürülmek suretiyle veya serbest doktorlara yapt lan muayene ve
tedavilere ait masraflar, hastal n müstaceliyet ve ehemmiyeti rapor ile
belgelenmek kayd yla kabul olunur.
Madde : 69
Tedavi ve ameliyatlar n hastanede yapt lmas na Sand k doktoru
taraf ndan lüzum gösterilen üyeler ile aileleri efrad resmi veya
anla mal hastanelere yat rlar. Resmi veya anla mal hastanelerde
yer bulunmamas halinde hususi sa k müesseselerine müracaat,
ancak acil olan veya derhal bir müdahaleyi icabettiren hastal klar için
caizdir. Acil vak’alarda hayat tehdit edici mahiyette oldu unun
hastanelerden al nacak raporla tevsik ve Sand k doktoru ve alakal
mütehass s taraf ndan teyit ve tasdik edilmesi art yla hususi
hastanelerde yap lan masraflar ödenir.
Resmi veya anla mal
hastanelerde bo
yatak aç lmas
beklemelerinde t bbi mahzur olmayan hastalar n müracaat an nda yer
bulunmamas halinde ödenecek hastane masraf , anla mal hastane
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tarifesini geçemez. Fark alakal lar taraf ndan ödenir. Ancak hastaya
verilen ilaç ve tatbik edilen tedaviye müteallik masraflar tediye olunur.
Madde : 70
Resmi ve anla mal hastanelerde tedavi ve ameliyat olmak istemeyerek
hususi sa k müesseselerini tercih edenlere ait masraflar da resmi
hastaneler tarifesine muvazi olarak ödenir.
Madde : 71
Hastalara verilecek reçetelerin doktorlar veya hastaneler taraf ndan
antetli ka da yaz lm olmas , hastan n ad ve soyad ve mümkünse
protokol numaras ihtiva etmesi laz md r.
Tedavi ile lgili Di er Masraflar :
Madde : 72
Ayakta veya evinde tedavi görenler için lüzum gösterilmi olan ve
mutlaka bir doktor taraf ndan yap lmas zaruri olmayan pansuman,
enjeksiyon, a gibi i ler daha müsait artlarla sa k memurlar na veya
bunlar yapmaya yetkili kimselere yapt r.
Kapl ca Tedavileri :
Madde : 73
Kapl ca tedavileri, münhas ran üyelerin ah slar için kabul ve tatbik
olunur. Ancak tedaviye ba lamadan önce kapl ca tedavisinin zaruri
oldu una mütedair uzman hekim taraf ndan verilen raporun Sa k
Merkezi Ba hekimli inin riyasetinde te kil edilecek 4 ki ilik sa k
kurulu taraf ndan uygun görülmesi ve Vak f Yönetimince de kabulu
artt r.
Geçici

göremezlik Ödene i :

Madde : 74
A) Geçici olarak vazife göremeyen üyelerden hizmet müddetleri:
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a) Bir seneden az olanlara 1 ayl k,
b) Bir seneden 3 seneye kadar olanlara 2 ayl k,
c) Üç seneden 5 seneye kadar olanlara 4 ayl k,
d) Be seneden fazla olanlara 6 ayl k,
ücretleri Bankaca tam olarak verilir.
B) Yukar daki müddetleri a an geçici i göremezlik halinde ilgiliye i
göremezli in ba lad tarihten önceki üç takvim ay içinde aidat
kesintisine esas al nan ayl k istihkaklar toplam n 90’a bölünmesi
suretiyle tespit edilecek bir günlük kazanc n:
a) Üyenin sa k tesislerine yat lmak, yahut bak
Sand kça
sa lanarak kapl ca ve içmelere gönderilmek yoluyla tedavi
ettirilmesi halinde %50’si,
b) Ayakta tedavisi halinde ise 2/3’si,
geçici i göremezlik ödene i olarak ödenir.
Ancak üç takvim ay içinde prim, ikramiye vb. nitelikteki
ödemelerin de bulunmas halinde bunlar n toplam , aidat
kesintisine esas al nan di er ödemeler toplam n %50’sini
geçemez.
C) Geçici i göremezlik ödene i, i kazalar veya meslek hastal
dolay yla geçici olarak i göremezli e u rayan üyeye, bu hal
devam etti i müddetçe verilir. Hastal k sebebiyle geçici i
göremezli e u rayan üyelerden geçici i göremezli in ba lad
tarihten önceki 1 y l içinde Sand a en az 120 gün aidat ödemi
olanlara, geçici i göremezli in üçüncü gününden ba lamak üzere,
her gün için geçici i göremezlik ödene i verilir.
Hastal k hallerinde geçici i göremezlik ödene inin verilebilmesi
için, Sand kça tayin ve tespit olunan hekim veya sa k
kurullar ndan çal mama ve dinlenme raporu al nm olmas artt r.

- 45 -

Ba ka Yerde Tedavi ve ehir çi Yol Masraflar :
Madde : 75
a) Üyenin veya ailesi efrad n, bulunduklar mahalden ba ka bir
ehirde tedavi edilmek üzere gönderilmelerine zaruret has l oldu u
taktirde dare Heyetince kararla
lan esaslara göre yol masrafla
yla hastane masraf ödenir. Hastahanede kal nan müddet için
ayr ca zaruri masraf kar
yevmiye verilmez.
Ayakta tedavi gördü ü taktirde yol masraflar ndan ba ka gidi ve
dönü günleri de dahil olmak üzere memura veya ailesi efrad na
yevmiye miktar dare Heyetince tespit edilir.
b) S hhat müesseselerinde tedavi edilmek üzere gönderilecek ehirde
yaln z kalmalar mahzurlu oldu u ve refakat zarureti bulundu u
hekim raporu ile tevsik edilen hastalara refakat eden kimse de
yukar daki f kra hükmünden faydaland r.
c) Hastan n bir sa k müessesinde yat lmayarak ayakta tedavi
görmesi halinde refakat edene, yol masraf ndan ba ka gidi ve
dönü günleri ile tedavinin devam etti i süre dahil olmak üzere
beher gün için ödenecek zaruri masraf kar
, dare Heyetince
azami iki y lda bir Temmuz ay nda tesbit edilir.
d) Ayakta tedavi gören hastalara sa k müesseselerine gidip gelmek
için ehir dahilinde ihtiyar edecekleri mutad yol masraflar
(otomobil, dolmu , tren ücretleri gibi) Sand kça tediye olunur.
e) Yukar da a,b, c, d f kralar nda sözü geçen tedaviler için verilecek
olan yol masraflar ile zaruri masraf kar
yevmiyeler Sosyal
Sigortalar Kurumunca verilecek olan miktarlardan az olamaz.
Yurt D nda Tedavi :
Madde : 76
Yurt içindeki tedavi ile iyile mesi mümkün olmayan, ancak yurt
nda tedavi edildi inde k smen veya tamamen iyile mesi mümkün
görülen ve malullük halinin önlenebilece i veya önemli oranda
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azalt labilece i, hastal kla ilgili uzman hekim taraf ndan verilen raporla
tevsik ve tespit edilen üyeler ile bakmakla mükellef olduklar e ve
çocuklar n ve lüzum görüldü ü takdirde bir refakatçinin, yabanc
ülkelere gidip gelme yol paralar ile o yerdeki kal tedavi masraflar ve
yurt d nda görevli veya seyahatte bulundu u s rada acilen tedavileri
zaruri bulunan üyeler ve bakmakla mükellef olduklar e ve
çocuklar n tedavi masraflar dare Heyetince tespit edilecek esas ve
miktarlar dahilinde k smen veya tamamen ödenir.
Ancak yurt d nda tedavi için;
a) Hastal n anla ld tarihten önceki 1 y l içinde en az 300 gün
hastal k primi ödenmi olmas ,
b) Hastal kla ilgili Uzman Hekim taraf ndan verilen “Yurt d nda
tedavinin zaruri oldu una dair” rapor ile acil durumlarda yap lan
tedaviye ili kin raporun Sa k leri Ba hekimli inin riyasetinde
te kil edilecek 4 ki ilik sa k kurulu taraf ndan ittifakla
onaylanmas ve dare Heyetince de kabulü artt r.
Malül ve Emeklilere Yap lacak Yard mlar :
Madde : 77
A) Vazife malullü ü, malullük ve emeklilik ayl almakta olanlarla,
bunlar n geçindirmekle yükümlü olduklar çal mayan veya
herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurulu undan gelir veya ayl k
almayan;
a) E ve çocuklar hastal klar halinde 60’ nc maddenin (B), (E)
ve (F) f kralar ile 61’inci maddede,
b) Ana ve babalar 60’ nc maddenin (E) f kras ile 61’inci
maddede,
yaz

yard mlardan,

B) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurulu una tabi olarak çal mayan
veya buralardan gelir veya ayl k almayan dul üyeler ile yetim ayl
almakta olan çocuklar 60’ nc maddenin (B), (E) ve (F) f kralar ile
61’inci maddede yaz yard mlardan,
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62’inci maddede belirtilen süreleri geçmemek art yla yararlan rlar.
C) Yukar da (A) ve (B) f kralar nda sözü geçen emeklilik, malullük ve
vazife malullü ü ayl almakta olanlar ile bunlar n geçindirmekle
yükümlü olduklar e lerinin ve dul ayl almakta olanlar n ilaç,
protez araç ve gereç bedellerinin %10’u (asgari ücretten fazla
olmamak kayd yla) kendileri taraf ndan kar lan r. Ancak yasa ile
belirlenen bu oran n de mesi halinde, de ikli e Sand k
taraf ndan aynen uyulur.
Yard m Konusuna Girmeyen Hastal klar ve Masraflar :
Madde : 78
Yard m konusuna girmeyen t bbi harcamalar, araç ve gereçler Sand k
dare Heyetince tesbit edilerek üyelere duyurulur.
Üyenin Kasti ve Suç Say r Hareketi :
Madde : 79
Kasti bir hareketi yüzünden i kazas na u rayan, meslek hastal na
tutulan veya hastalanan üyeye geçici i göremezlik ödene i ve vazife
malullü ü ayl verilmez. Yaln z gerekli sa k yard mlar yap r.
Suç say r bir hareketi yüzünden i kazas na u rayan, meslek
hastal na tutulan veya hastalanan üyeye ise, geçici i göremezlik
ödene i ve vazife malullü ü ayl
verilmekle beraber, söz konusu
ödemeler, suça esas kusur derecesinin yar na kadar indirilerek yap r.
Üyenin Ba

lanmaz Kusuru :

Madde : 80
Ba lanmaz kusuru yüzünden i kazas na u rayan, meslek hastal na
tutulan veya hastalanan üyeye verilecek geçici i göremezlik ödene i
veya sürekli i göremezlik geliri (vazife malullü ü ayl ), bu hususun
derecesine göre sand kça yar na kadar eksiltilebilir.
Tehlikeli oldu u veya hastal a sebep olaca bilinen, yahut yetkili
kimseler taraf ndan verilen emirlere ayk olan veyahut aç kça izne

- 48 -

dayanmad gibi, hiçbir gere i veya yarar bulunmayan bir i i, bilerek
üyenin yapmas veya yap lmas gerekli bir hareketi savsamas kusurun
ba lanmazl na esas tutulur.
ONUNCU BÖLÜM
Anal k Yard
Yard mdan Faydalanacak Kimseler :
Madde : 81
Kad n üyeye veya erkek üyenin kar na a
daki maddelerde
belirtilen yard mlar yap r. Ancak, erkek üyenin ba ka bir yerde
çal an ve bu sebeple bizzat anal k yard
gören kar na ayr ca
yard m yap lmaz.
Anal k Yard

:

Madde : 82
Kad n üyenin anal veya erkek üyenin herhangi bir Sosyal Güvenlik
Kurulu una tabi olarak çal mayan kar
n anal halinde sa lanan
menfaatler unlard r:
a) Gebelik muayenesinin yapt lmas ve gerekli sa
sa lanmas ,
b) Do um yard
c) Emzirme yard

k yard mlar

n

paras verilmesi,
paras verilmesi,

d) Kad n üyeye do umdan evvel ve sonra i inden kald günler için
yasa ile öngörülen süreden az olmamak üzere geçici i göremezlik
ödene i verilmesi,
e) Gerekirse anal k hali sebebiyle yurt içinde ba ka biryere
gönderilmesi,
f) Sand ktan emeklilik veya malullük ayl almakta olan kad n üye
ile erkek üyenin herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurulu una tabi
olarak çal mayan veya buralardan gelir veya ayl k almayan e i de
(a), (b), (c) ve (e) bentlerinde yaz yard mlardan yararlan rlar.
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Faydalanma artlar :
Madde : 83
Gebelik ve do um
yararlanabilmek için :

yard mlar

ile

emzirme

yard mlar ndan

a) Kad n üyenin do umdan önce en az 90 gün,
b) E i do uran erkek üyenin, do umdan önce en az 120 gün Bankada
çal
olmas artt r.
Üye kad n veya erkek üyenin do um yapan kar
n do um
tarihinden itibaren üç ay içinde vaki olacak müracaat halinde
do umdan ileri gelecek hastal k ve ar zas dolay yla gerekli hastal k
yard mlar yap r.
Madde : 84
Bankadan ayr lan kad n üye veya erkek üyenin anal k yard ndan
faydalanacak kar , üyelik niteli inin yitirilmesinden itibaren 300 gün
içinde do um yapt
ve bankadan ayr lan üye bu müddet zarf nda
intisap etti i müessesede yenili i sebebiyle anal k yard mlar ndan
faydalanamad taktirde, do um tarihinden önceki 15 ay içinde 120
gün aidat ödemi bulunmak kayd yla Sand kça yap lan anal k
yard mlar ndan faydalan r.
Gebelik ve Do um Yard mlar :
Madde : 85
82’inci maddenin (b) f kras nda belirtilen do um yard
kar
olarak ilgililere Sosyal Sigortalar Kurumu tarifelerinden az olmamak
üzere Sand k dare Heyetince tespit edilecek miktar üzerinden maktu
para yard
yap r. Birden fazla çocuk do arsa, maktu yard m her
çocuk say na göre artt r. Do um yard
paras alabilmek için,
do umun üç ay içinde Sand a bildirilmesi ve hekim veya diplomal
ebeden al nacak do um ka
yahut onanm nüfus ka
örne i ile
belgelenmesi artt r.
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Do um yard
ad yla yap lmakta olan i bu yard m do um halindeki
sa k yard mlar
kar lamaya matuf oldu undan, bunun d nda
hastane ve ilaç ücreti gibi hususlar için ayr ca bir ödeme yap lmaz.
Ancak do umun anormal olmas ve sonradan vukubulacak baz
ihtilatlar sebebiyle husule gelecek ameliyat ve buna benzer tedavi
masraflar ayr ca ödenir.
Madde : 86
Çocu un ölü do mas veya do umdan sonra ölmesi, do um yard
yap lmas na mani de ildir. Ancak bu hususu tevsik eden bir belgenin
sand a gönderilmesi gerekir.
Madde : 87
Sand k taraf ndan yap lacak do um ve do umla ilgili yard mlar e lerin
bulunduklar
müesseselerde
bu
kabil
yard mlardan
faydalanmad klar n tevsiki halinde yap r.
Emzirme Yard

:

Madde : 88
Kad n üyeye veya erkek üyenin kar
n do um yapmas dolay yla
erkek üyeye, çocu un ölü do mamas art yla her çocuk için Sosyal
Sigortalar Kurumu tarifelerinden az olmamak üzere, Sand k dare
Heyetince tesbit edilecek miktar üzerinden emzirme yard
yap r.
Geçici

göremezlik Ödene i :

Madde : 89
Kad n üyenin anal halinde, do umdan önceki bir y l içinde en az
(120) gün anal k primi ödenmi olmas art yla, do umdan önce ve
sonra çal mad günler için geçici i göremezlik ödene i verilir. Bu
süre kanun ile öngörülenden az olamaz. Sa k durumu uygun oldu u
taktirde üye isterse, doktorun onay al nmak kayd yla do uma üç hafta
kal ncaya kadar çal abilir. Bu durumda; çal lan süreler üyenin
do um sonras sürelerine eklenir.
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Kad n üyeye verilecek günlük ödenek; do umun oldu u tarihten önceki
üç takvim ay içinde aidat kesintisine esas al nan ayl k istihkaklar
toplam n 90’a bölünmesiyle tespit edilecek günlük kazanc n
2/3’dir.
Ancak üç takvim ay içinde prim, ikramiye ve bu nitelikteki ödemelerin
de bulunmas halinde, bunlar n toplam aidat kesintisine esas al nan
di er ödemeler toplam n % 50’sini geçemez.
Geçici

göremezlik Ödene inden Yoksun Kalma :

Madde : 90
Hekim veya ebenin lüzum gösterdi i tedbirleri almamas yüzünden
hastaland veya hastal
n artt mütehass s hekim raporu ile tesbit
edilen kad n üyelere geçici i göremezlik ödene inin %50'si verilmez.
ONB

NC BÖLÜM

Çe itli Hükümler
Sand a Malumat Verme :
Madde : 91
Sand k üyeleri medeni ve ailevi durumlar hakk nda, Sand k dare
Heyeti taraf ndan vaki olacak suallere en geç bir ay zarf nda cevap
vermeye mecburdurlar. Evlenme, do um, ölüm gibi ahsi veya ailevi
veya sicil kay tlar n de tirilmesini gerektiren bütün hallerde üyeler
en geç bir ay zarf nda sand haberdar etmekle mükelleftirler.
Ya lar n Hesaplanmas :
Madde : 92
Üyelerin ya lar tayinde ilk i e ba lad klar tarihte Nüfus Kütü ünde
yaz
do um tarihleri, e er 18 ya
tamamlad ktan sonra ya
düzeltilmesi yap lm ise, 18 ya n doldurulmas tarihindeki do um
tarihleri, dul ve yetimler hakk ndaki hükümlerin uygulanmas nda da
dul ve yetim ayl klar na veya toptan ödemeye hak kazan ld tarihlerde
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bunlar n kay tl bulunduklar Nüfus darelerindeki do um tarihleri esas
tutulur.
Nüfus Hüviyet Cüzdanlar ndaki do um tarihleriyle Nüfus
Kay tlar ndaki do um tarihleri aras nda fark varsa, Nüfus
Kay tlar ndaki tarih; ve birden fazla Nüfus Kayd bulunanlar n bu
kay tlar aras nda fark varsa, tarihi eski olan kay t; sonraki kay t dare
ve Kaza mercileri taraf ndan verilmi bir karar ile yap lm veya
düzeltilmi ise bu kararlar henüz Nüfus Kayd na geçirilmemi olsa
bile, Sand kla alakal bulunanlar için 18 ya ndan evvel al nm olmak
art yla bu kay t esas tutulur. Ancak do um tarihlerinde Sand k üyeleri
için 18 ya
doldurduktan sonra, dul ve yetimler için ayl a veya
toptan ödemeye istihkak tarihlerinden geriye do ru bir y l içinde
yap lan düzeltmeler nazara al nmaz. Do um tarihlerinde ay
gösterilmemi ise, o y n Temmuz ay n birinci günü; ay yaz gün
gösterilmemi ise, o ay n birinci günü; do um günü say r. Sand k
üyeleri Sand a i tirak ettikleri tarihten en geç bir ay içinde hüviyet
cüzdanlar n noterden veya Nüfus daresinden tasdikli bir örne ini
Sand k daresine göndermeye mecburdurlar.
Yoklama :
Madde : 93
Sand ktan ayl k alanlar, sand kça yap lacak örne e uygun bir yoklama
ka
dare Heyetinin tayin edece i zamanlarda sand a vermeye
mecburdurlar. Yoklama ka
zaman nda verilmeyecek olursa
verilinceye kadar ayl klar n ödenmesi geciktirilir.
Müruru Zaman :
Madde : 94
kazalar yla meslek hastal klar , hastal k ve anal k yard
haklar ,
hakk do uran olay tarihinden ba lanarak 5 y l içinde istenmezse dü er.
Herhangi bir döneme ili kin ayl klar n 5 y l içinde al nmamas halinde
sadece bu döneme ili kin ayl klar ödenmez. Zaman a
na u rayan
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hak sahiplerinin ayl klar ise yaz
ba lar.
Vak f Senedinde De

istek tarihinden sonraki ayba ndan

iklikler :

Madde : 95
Bu Vak f Senedi hükümleri Sand k Umumi Heyeti taraf ndan dörtte üç
nisbette ekseriyetle karar alt na al nmad kça ve bu karar Banka dare
Meclisince tasvip olunmad kça de tirilemez.
Sand

n Fesih ve Tasfiyesi :

Madde : 96
Sand k belirli bir müddet için kurulmu de ildir. Banka faaliyet
halinde bulundukça Sand k devam eder. Bankan n faaliyetini tatil
eylemesi veya vakf n hikmeti vücudunun kalmamas veya fesih ve
tasfiyesinin sand k faal azalar ile Sand kça ayl k ba lanan kimselerin
menfaatlerine uygun bulunmamas halinde 14. maddenin "c" f kras
hükümleri dairesinde sand k varl fesih ve tasfiye edilebilir.
Tasfiye

lerinin Yürütülmesi :

Madde : 97
Fesih ve tasfiye karar nda tasfiye memurlar n adlar yaz r. Tasfiye
karar Resmi Gazetede ve ayr ca stanbul'da ç kan bir günlük gazete ile
ilan olunur. Tasfiye memurlar üç ki iden az olamaz. Tasfiye
memurlar , Sand n varl
ve Sand ktan faydalanan ve
faydalanacaklar n haklar korur ve sand mü tereken temsil ederler.
Tayin edilen tasfiye memurlar ndan herhangi biri vazifesini yapmaz
veya yapamazsa bir ba kas n tayini istenebilir.
Tasfiye ekli :
Madde : 98
Sand n fesih ve tasfiyesine karar verildi i taktirde; Sand n serveti
tasfiye tarihinde Sand kla alakal bulunan memurlar ve Sand ktan ayl k
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almakta olan emekliler, maluller, dul ve yetimler ald klar ayl klara ve
medeni durumlar na ve ya lar na ve üyelerin Bankadan en son almakta
olduklar ayl klar ile Sand kça tan nan fiili hizmet müddetleri, ya lar
ve medeni durumlar gibi unsurlar nazara al narak her bir alakal n
bu senet hükümleri dahilinde alaka derecelerine nisbet ve riayet
edilmek art yla ve hayat sigortalar teknik esaslar na istinad etmek
suretiyle yap lacakt r. Sand n tasfiye ekli bu hükümlere ayk
olamaz. Tasfiyeye müteallik teknik hesaplar Bankaca tayin edilecek bir
Aktüere yapt r. Banka dare Meclisinin tasdik edece i netice, kesin
ve bütün alakal lar için uyulmas mecburidir.
Aidat ve

tiraklerin Azalt lmas :

Madde : 99
Banka i bu senedin yürürlü e girdi i tarihten sonra ayr bir kanunla
benzeri bir mükellefiyet ve vecibeye tabi tutuldu u taktirde, Banka ve
üyelerin Sand a kar mükellefiyetleri o nisbetlerde tenzil edilir.
Bu takdirde sand n taahütleri de ayn nisbet dahilinde Aktüerya
hesab n neticelerine göre indirilir.
Sa

k Yard

Gelir ve Gider Farklar :

Madde : 100
Bir takvim y içindeki sa k, anal k, i kazalar ve meslek hastal klar
aidat ve kar klar yekünü yap lan her türlü sa k yard mlar
sarfiyat ndan :
a) Fazla oldu u takdirde, fazlal k aynen emeklilik fonu hesab na
al r.
b) Noksan oldu u takdirde, noksanl k bankaca kar lan r.
Sand a

tirak Eden Müesseseler ve Personeli :

Madde : 101
Aksigorta A. . personeli ile Akbank T.A. . Mensuplar Tekaüt
Sand personeli de i bu Vak f Senedi hükümlerine tabidir.

- 55 -

Aksigorta A. . ve Akbank T.A. . Mensuplar Tekaüt Sand bu senet
hükümlerince Sand a ait yükümlülükleri, sand k yard mlar ndan
faydalanan Aksigorta A. . ve Sand k personeli de üyelere ait
yükümlülükleri, gere ine uygun ekilde yerine getirirler.
Ayl klara Yap lan Zamlar :
Madde : 102
Sosyal Sigortalar Kanununa istinaden Ya
k, Malullük ve Ölüm
ayl klar na bir zam yap ld taktirde, bu zam Sand a tabi olarak ilk
defa 1.1.2005 (dahil) tarihinden itibaren çal maya ba lam olan
emekli, malul ve ölü üyelerin ayl klar na da aynen tatbik olunur.
Madde : 103
a) Bankan n bütün personeli Banka'ya intisaplar ile birlikte Sand
üyesi olurlar.

n

Bunlar n üyelik haklar s rlanamaz, ba kas na devir ve fera
olunamaz, bu husutaki her türlü akit ve taahhütler hükümsüzdür.
b) Üyelerin i kazalar ile meslek hastal klar , hastal k, anal k,
malullük, ya
k ve ölüm hallerinde ve e lerinin anal k, e ve
çocuklar n hastal klar halinde sand n yapaca
her türlü
yard n süresi ve miktar 506 say Sosyal Sigortalar Kanunu ile
bu kanunun ek ve tadillerinde belirtilen artlardan daha a
olamaz.
Hak ve yard mlara müstehak olmak için kanunun arad
fazlas aranmaz.

artlardan

c) Statünün di er hükümleri ile çeli me halinde bu maddedeki
hükümlere itibar olunur.
d) Bu Vak f Senedinde 506 ve bu kanunu de tiren kanunlara ayk
bir husus tesbit edilmesi halinde Sosyal Güvenlik Bakanl
n
verdi i karara uyulur, tatbikat ve alakal maddeler buna göre
düzeltilir.
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Yürürlük :
Madde : 104
20.12.1977 tarihli Tekaüt Sand Umumi Heyet Toplant nda kabul
edilmi ve banka dare Meclisinin 2.2.1978 tarih ve 2959 say
karar yla da onaylanm olan i bu Vak f Senedi'nin tadil hükümleri,
Vak flar Genel Müdürlü ü'nün yaz dü üncesi al nd ktan ve Sosyal
Güvenlik Bakanl
n tasdikinden sonra yetkili Asliye Mahkemesinin
tescilini takip eden ayba ndan itibaren yürürlü e girer.
Ancak tadil edilen maddeler aras nda bulunan geçici 4, 5, 6, 7, 8, 9,
l0'ncu maddeler hükümleri, bu maddelerin ihzar ve tadilini gerekli
lan kanun ve kararname hükümlerinin yürürlük tarihine irca ve te mil
edilerek kabul ve tatbik olunur.
Madde :105
(*)
Sosyal Yard m Zamm :
Madde : 106
Malullük, emeklilik, ölüm veya vazife malullü ü ayl
almakta
olanlara, 506 say kanunda belirtilen miktar ve nispet üzerinden
“Sosyal Yard m Zamm ” ödenir.
Söz konusu Sosyal Yard m Zamm , hak sahiplerine her dosya için
tamam tevzi edilecek ekilde ve e it oranda bölü türülür.
ki ayr koldan veya iki ayr dosyadan ayl k alanlara en fazla ödemeye
imkan veren bir dosya üzerinden Sosyal Yard m Zamm ödemesi
yap r.
Hak sahibi k z çocuklar na, evlenmeleri nedeniyle ödenen evlenme
yard
n hesab nda, Sosyal Yard m Zamm nazara al nmaz.
(*) 1.1.2000 tarihinden geçerli olmak üzere uygulamadan kald lm
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r.

Ödeme dönemlerine göre pe in ödenen Sosyal Yard m Zamm , ölüm
halinde geri al nmaz.
cra ve di er kesintilerin yap lamayaca
türlü vergi, resim ve harçtan muaft r.

Sosyal Yard m Zamm , her

Yersiz yap lan Sosyal Yard m Zamm ödemeleri, ilgilinin varsa
almakta oldu u gelir veya ayl ktan %25 oran nda kesilmek suretiyle,
yoksa genel hükümlere göre geri al r.
5.1.1961 tarih ve 228 say
kanun ile bu kanunun ek ve
de ikliklerine göre Sand
zca ayl k ba lananlara ödenen Sosyal
Yard m Zamm n hizmet süreleriyle orant olarak tespit edilen
miktar , ayn nitelikteki zamm ödeyen ilgili Sand k ve Kurumdan
tahsil edilir.
Madde : 107
Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vak flar Hakk ndaki
Tüzük'ün 37'nci Maddesinde s rlanan Yönetim, dare Masraflar ile
Vak f gelirini artt racak yat mlara ayr lacak miktarlar d nda kalan
Vak f gelirlerinin tümü, Vakf n amaçlar na tahsis veya sarfedilir.
Ayl k ve Yard mlar n Haczi ve Geri Al nmas :
Madde: 108
Sand k taraf ndan ba lanan ayl klar ile yap lan yard mlar, nafaka
borçlar d nda haciz veya ba kas na devir ve temlik edilemez.
Ancak; yanl ve yersiz ödendi i tespit edilen ayl k ve yard mlar,
ilgililerin sonraki her çe it istihkaklar ndan kesilmek suretiyle geri
al r.
Üçüncü Ki inin Sorumlulu u:
Madde: 109
Kasd veya suç say r hareketi ile üyenin, e inin veya çocu unun
hastalanmas na sebep olan kimseye, bu hastal a ba olarak Sand kça
yap lan her türlü masraf tazmin ettirilir.
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Geçici Madde : 1
1186 say kanunun 20.maddesinde zikredilen ileri ya takilere ayl k
tahsisi ile ilgili hükümler sand
zca da aynen tatbik olunur.
Geçici Madde : 2
1186 say kanunun geçici 3.maddesine müterafik olarak 3.11.1969
tarihinden önce sand k üyesi bulunanlar n, emeklilik aidat ödemeden
çal klar , halen emeklilik hakk tan nan i yerlerinde geçen
hizmetlerinden 10 senelik k sm giri maa lar üzerinden %11
borçland lmak suretiyle fiili hizmetlerine ilave edilir. Borçland lacak
miktar n def'aten veya 5 sene müddetle tasfiye art
Sand k dare
Heyeti tayin eder.
Geçici Madde : 3
1655 say kanun gere ince sand k üyelerinin er olarak silah alt nda
geçen süreleriyle askerliklerini yedek subay olarak yapm olanlar n
Yedek Subay okulunda "Er" olarak geçen süreleri ilgililerin talepleri
halinde ve günün asgari ücret tutar na göre borçland lmak suretiyle
aidat ödedikleri gün say lar na eklenir. Ancak eklenen bu sürenin
ba lang
emeklilik müddetinin ba lang ç tarihi olarak kabul
edilemez.
Geçici Madde : 4
16.6.1975–1912 say Kanunun geçici 5'inci maddesine uyularak,
üyelerin bir hizmet akdine dayanarak çal klar aidat ödemeden geçen
hizmetlerinden en çok 10 senelik k sm talepleri üzerine borçland r.
Ancak borçland lan bu hizmetlerin 1.4.1950 tarihinden önce olmas
halinde üyeli in ba lang ç tarihi, borçland lan gün say kadar geriye
götürülür. Borçlanma talepleri azami 1.6.1975 tarihinden itibaren bir
l içinde Sand a gönderilir. Borçlanma tahakkuklar 1.4.1950
tarihinden sonraki süreler için cari asgari ücret, bu tarihten evvelki
süreler için son üç ayl k kazanç ortalamas üzerinden hesaplan r ve en
çok 5 y l içinde e it taksitlerle ödenir. Sigortal k kapsam na girmeyen
hizmetlerle 18 ya ndan önceki hizmetler ve toptan ödeme yap lmak
suretiyle tasfiye edilen hizmetler borçland lamaz.
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Geçici Madde : 5
31.12.1974 ve daha önceki y llarda Kazalar ve Meslek Hastal klar
Sigortas ndan ayl k almakta olanlarla, bu ayl klara hak kazanm olup
henüz i lemi tamamlanmam
bulunanlar n ayl klar na, ayl k
ba lamaya esas olan hisse ve oranlar nazari itibare al nmak art yla
da gösterilen miktarlarda zam yap lm r:
Üç Ayl k Gelir Grubu

Ayl k Zam Miktar

0 - 3600 ............................................................450 lira
360l - 6000 ............................................................400 lira
6000 - Daha Yukar .................................................350 lira
Ancak,
Kazalar ve Meslek Hastal klar Sigortas ndan ba lanacak
ayl klar n hesab na esas tutulan ayl n tutar , 506 say Kanunun bu
kanunla de tirilen 97'nci maddesine göre hesaplanan asgari
ayl klar n tutar ndan a
oldu u taktirde, art rma ayl n asgari halde
yükseltilmesinden önceki tutarlar na uygulan r.
u kadar ki, art lan ayl k tutarlar
Kanunu gere ince tespit edilen
en dü ük asgari ücrete göre hesaplanacak ayl k tutar ndan az olamaz.
Yukar daki f kralar; esas hak do urucu olay n vukubuldu u tarih 1974
ve daha önceki y llara ait olmak kayd ile sonradan gelire hak
kazanacak olanlar hakk nda da uygulan r.
Geçici Madde : 6
31.12.1974 ve daha önceki y llarda Malullük, Ya
k ve Ölüm
Sigortalar ndan ayl k talebinde bulunarak halen ayl k almakta
olanlarla, bu ayl klara hak kazanm
olup henüz i lemi
tamamlanmam bulunanlar n malullük ve ya
k ayl klar ile, ölen
kimsenin hak sahiplerinin ayl klar na da hisseleri oran nda olmak
art yla a
da gösterilen miktarlarda zam yap lm r.
Üç Ayl k Gelir Grubu

Ayl k Zam Miktar

0 - 3600...................................................................450 lira
360l - 6000...................................................................400 lira
6000 - Daha yukar ........................................................350 lira
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Ancak malullük, ya
k ve ölüm ayl klar ile ölenlerin hak sahiplerine
ba lanacak ayl klar n hesab na esas tutulan ayl n tutar , 506 say
Kanunun, bu Kanunla de tirilen 96'nc maddesine göre hesaplanan
asgari ayl klar n tutar ndan a
oldu u taktirde, art rma, ayl n
asgari hadde yükseltilmesinden önceki tutarlar na uygulan r.
u kadar ki; art lan ayl k tutar 506 say kanunun 1474 say
Kanunla de ik 78'inci maddesinde öngörülen üst s ra göre
hesaplanacak ayl k tutar ndan fazla olamaz.
Yukar daki f kralar; esas hak do urucu olay n vukubuldu u tarih, 1974
ve daha önceki y llara ait olmak kayd ile sonradan ayl k ba lanmas na
hak kazanacak olanlar hakk nda da uygulan r.
Geçici Madde : 7
31.12.1975 ve daha önceki y llarda ayl k talebinde bulunan üyelerle,
ölen üyelerin haksahiplerinden; halen ayl k almakta olan veya bu
ayl klara hak kazanm
olup, henüz i lemi tamamlanmam
bulunanlar n Malullük, Ya
k ayl klar yla ölen kimsenin hak
sahiplerinin ayl klar , ayl k talep veya ölüm y llar esas al narak
da yaz katsay larla çarp lmak suretiyle uygulan r:
Talep veya Ölüm Y llar

Katsay lar

1969 ve önceki y llar için ....................................................1.50
1970 y için.........................................................................1.45
1971 y için.........................................................................1.40
1972 y için.........................................................................1.35
1973 y için.........................................................................1.30
1974 y için.........................................................................1.25
1975 y için.........................................................................1.20
Ancak 31.5.1976 tarihli Asgari Ücret Tespit Komisyonu Karar na ve
daha önce muhtelif kanunlara istinaden ayl klar asgari hadde
yükseltilmeleri nazar itibare al nmadan, art rma, hesaplanan son ayl k
tutarlar na uygulan r.
u kadar ki 7/12406 say Kararname ile ayarlanan 31.12.1975
tarihinden sonra ba lanan, bu karar n uygulamas ndan sonra

- 61 -

ba lanacak Malullük, Ya
k ve Ölüm ayl klar n tutarlar ile hak
sahiplerinin ayl klar na esas olan ölü üyelerin ayl k tutarlar 1.500
liradan az, 506 say Kanunun 1912 say kanunla de ik 78'inci
maddesinde öngörülen günlük kazanc n üst s
na göre hesaplanacak
ayl k tutar ndan fazla olamaz.
Yukar daki f kralar, esas hak do urucu olay n vukubuldu u tarih 1975
ve daha önceki y llara ait olmak kayd yla sonradan ayl k ba lanmas na
hak kazanacak olanlar hakk nda da uygulan r.
Geçici Madde : 8
31.12.1975 ve daha önceki y llarda i kazalar yla meslek hastal klar
sigortas ndan malullük ayl
almakta olup, halen ayl k almakta
olanlarla, bu ayl klara hak kazanm
olup henüz i lemi
tamamlanmam bulunan üyelerle bunlar n hak sahiplerinin almakta
olduklar ayl klar , i kazas n vukubuldu u veya meslek hastal
n
anla ld y llara göre, a
da yaz katsay larla çarp lmak suretiyle
ayarlan r:
Gelire Uygulanacak
Katsay

llar

1969 ve önceki y llar için.........................................1.50
1970 y için.............................................................1.45
197l y için..............................................................1.40
1972 y için.............................................................1.35
1973 y için.............................................................1.30
1974 y için.............................................................1.25
Ancak, 31.5.1976 tarihli Asgari Ücret Tespit Komisyonu Karar na ve
daha önce muhtelif kanunlara istinaden ayl klar asgari halde
yükseltilmeleri nazar itibare al nmadan, ayarlama, hesaplanan son
ayl k tutarlar na uygulan r.
u kadar ki 7/12406 say Kararname ile ayarlanan 31.12.1975
tarihinden sonra ba lanan ve bu karar n uygulanmas ndan sonra
ba lanacak ayl klar n hesab na esas sürekli ve tam i göremezlik
gelirleri ve hak sahiplerinin ayl klar na esas olan ölü üyelerin 1912
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say kanunla de ik 78'inci maddesinde öngörülen günlük kazanc n
üst s
na göre hesaplanacak ayl k tutar ndan fazla olamaz.
Yukar daki f kralar, esas hak do urucu olay n vukubuldu u tarih 1975
ve daha önceki y llara ait olmak kayd yla sonradan gelire hak
kazanacak olanlar hakk nda da uygulan r.
Geçici Madde : 9
a) 31.12.1976 ve daha önceki y llarda ayl k talebinde bulunan üyelerle
ölen üyelerin haksahiplerinden halen ayl k almakta olan veya bu
ayl klara hak kazanm olup, henüz i lemi tamamlanmam
bulunanlar n, malullük ve ya
k ayl klar yla ölen kimsenin
haksahiplerinin ayl klar ;
b) 31.12.1976 tarihinden önce i kazalar yla meslek hastal klar
sigortas ndan ayl a girip, halen ayl k almakta olanlarla bu
ayl klara hak kazanm olup, henüz i lemi tamamlanmam
bulunan üyeler ile bunlar n haksahiplerinin almakta olduklar
ayl klar ;
1.7.1977 tarihinden geçerli olmak üzere %20 art r. u kadar ki,
7/l3398 say kararname ile yap lan art rmadan sonra malullük,
ya
k ayl klar n tutarlar ile haksahiplerinin ayl klar na esas olan
ölü üyelerin ayl k tutarlar , sürekli ve tam i göremezlik gelirleri ile
haksahiplerinin gelirlerine esas olan ölü sigortal lar n ayl k tutarlar
1.800 liradan az, 506 say Sosyal Sigortalar Kanununun 1912 say
Kanunla de ik 78. maddesine göre tespit olunacak günlük kazanc n
üst s
na göre hesaplanacak ayl k ve gelir tutar ndan fazla olamaz.
Yukar daki f kralar, esas hak do urucu olay n vukubuldu u tarih 1976
ve daha önceki y llara ait olmak kayd yla sonradan ayl k ba lanmas na
hak kazanacak olanlar hakk nda da uygulan r.
Geçici Madde : 10
Halen malullük, ya
k ve ölüm ayl
almakta olanlarla, tahsis
muamelesi henüz tamamlanmam olanlara ve bundan sonra yeniden
ayl a müstehak duruma gelenlere:
a) 3.50l.- lira ve daha fazla ayl k alanlara 750.-
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b) 3.500.- lira ve daha az ayl k alanlara 1.000.- lira tutar nda AYLIK
AVANS verilir.
Avans ödemeleri, üyenin
suretiyle ve;

ahs na ba lanan ayl klar esas al nmak

1) Kas m/1977 ay ba lang ç al narak ve Kas m - Aral k/1977 aylar
için 2 ayl k, Ocak/1978 tarihinden itibaren üçer ayl k devreler
itibariyle pe in olarak ödenir.
2) Hak sahiplerine ait ödemeler, e it nispette ve tamam tevzi edilecek
ekilde yap r.
3) Bu ödemelerden icra ve di er kesintiler yap lmaz.
4) ki ayr tahsis kolundan ve ayr iki dosyadan ayl k alanlara yaln z
bir dosya üzerinden ödeme yap r.
5) 5.1.1961 tarih ve 228 say kanun hükümlerince iki kurumca ayr
ayr ba lanan ayl klar için ayl
ödeyen sand k veya kurumca
avans ödemesi yap r ve sonradan, sürelere göre hesaplanan
miktarlar ilgili sand ktan talep edilir.
6) Yersiz yap lan avans ödemeleri, ilgilinin varsa almakta oldu u
ayl ndan 1/4 nispetinde kesilmek suretiyle, yoksa genel
hükümlere göre tahsil edilerek kapat r.
7) Yap lan ödemeler, ileride yap lacak art rmalar esnas nda tasfiye
edilir.
8) Devrelere göre pe in ödenen avanslar ölüm halinde geri al nmaz.
Geçici Madde : 11
bu Vak f Senedinin 5, 6, 25, 26, 107'inci maddelerinde yap lan
de iklikler 1.4.1981 ve ihdas edilen 106'nc madde hükmü ise
1.3.1981 tarihinden itibaren yürürlü e girer.
Geçici Madde : 12
506 say
Sosyal Sigortalar Kanununun baz maddelerinin
de tirilmesine ve bu kanuna Ek ve Geçici maddeler eklenmesine
ili kin 3395 say kanun hükümleri uyar nca, kanunun yürürlü e
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girdi i 9.7.1987 (9.7.l987 dahil) tarihinde Vak f Senedimiz
hükümlerine göre Malullük, Ya
k ve Ölüm yard mlar ndan,
tavandan ayl k almakta olanlar ile, ayl k talebinde bulunmu olup,
henüz i lemleri tamamlanmam
olanlardan tavandan ayl k
ba lanmaya hak kazananlar hakk nda, sözü edilen kanun hükümlerine
göre i lem yap r.
Geçici Madde : 13
14.12.1992 tarihinde yap lan Vak f Genel Kurul Toplant nda, Vak f
Senedinin 1, 4, 6, 9, 19, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39,
44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 61, 63, 75, 104'üncü maddelerinde
yap lan de iklikler, yetkili makam ve merciler taraf ndan gerekli
tastik ve tescil i lemlerinin tamamlanmas
takip eden ayba ndan
itibaren yürürlü e girer.
Geçici Madde:14
A) 8 Eylül 1999 tarihinde;
a) 8 Eylül 1999 tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümlere
göre emeklilik ayl ba lanmas na hak kazanm olanlar ile
b) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurulu una ilk defa prim veya
aidat ödemeye ba lad tarihten bu yana kad nlarda en az 18
l, erkeklerde 23 y l geçmi olanlar
hakk nda, 8 Eylül 1999 tarihinden önce yürürlükte bulunan
hükümler uygulan r.
B) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurulu una ilk defa prim veya aidat
ödemeye ba lad tarihten 23.5.2002 tarihine kadar geçen süreler
Tablo 1’de görüldü ü ekilde olan kad n üyeler ile Tablo 2’de
görüldü ü ekilde olan erkek üyeler, kar lar nda görülen süre, ya
ve prim ödeme gün say lar
tamamlad klar takdirde emeklilik
ayl na hak kazanabilirler.
C) Kad n ise 50, erkek ise 55 ya
doldurmu ve 3600 gün prim veya
aidat ödemi olanlardan, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurulu una
ilk defa prim veya aidat ödemeye ba lad
tarihten, 23.5.2002
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tarihine kadar en az 15 y l geçmi bulunanlara istekleri halinde
emeklilik ayl ba lan r.
Yukar daki artlar tablo 3’de gösterilen dönem aral klar nda yerine
getirenler ise, kar lar nda belirtilen ya lar tamamlamalar halinde
emeklilik ayl ndan yararlanabilirler.
Geçici Madde: 15
A) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurulu una ilk defa 1 Ocak 2000
tarihinden önce prim veya aidat ödemeye ba lam ve 1.1.2005
(dahil) tarihinden sonra ayl k talebinde bulunmu veya vefat etmi
bulunan üyelere ba lanacak ayl klar a
daki (a), (b) ve (c)
bentlerine göre hesaplanacak ayl klar n toplam ndan olu ur.
a) Üyenin 1 Ocak 2000 tarihine kadarki tüm üyelik (sigortal k)
süresine ait ayl a
daki ekilde belirlenir.
Üyenin ayl k talep veya ölüm tarihine kadarki tüm üyelik
(sigortal k ) süresi üzerinden, 1 Ocak 2000 tarihi itibariyle ve
31 Aral k 1999 tarihinde yürürlükte bulunan Vak f Senedi
hükümleri’ne göre hesaplanacak ayl
n, 1 Ocak 2000
tarihine kadar olan süre ile orant bölümü, 1 Ocak 2000
tarihinden ayl k ba lang ç tarihine kadar geçen takvim y llar
için her y n Aral k ay na göre Devlet statistik Enstitüsü
taraf ndan aç klanan en son temel y ll kentsel yerler tüketici
fiyatlar indeksindeki art oran ve gayri safi yurt içi has la
sabit fiyatlarla geli me h kadar ayr ayr artt larak, tahsis
talep veya ölüm y
n Ocak ay ba na ta r. Ancak bu
ekilde hesaplanan ayl k, 31.12.1999 tarihinde yürürlükte
bulunan asgari ücretin % 70’inin,1 Ocak 2000 tarihine kadar
olan süre ile orant bölümünün tahsis talep veya ölüm y
n
Ocak ay ba ndaki de erinin alt nda olamaz.
b) Üyenin 1 Ocak 2000 – 31 Aral k 2004 dönemine ait ayl
da aç kland gibi hesaplan r.
Üyenin 1 Ocak 2000-31 Aral k 2004 dönemindeki her takvim
na ait prime esas kazanc , kazanc n ait oldu u takvim
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ndan itibaren ayl k talep veya ölüm tarihine kadar geçen
takvim y llar için her y n Aral k ay na göre Devlet statistik
Enstitüsü taraf ndan aç klanan en son temel y ll kentsel yerler
tüketici fiyatlar indeksindeki art oran ve gayri safi yurt içi
has la sabit fiyatlarla geli me h kadar ayr ayr artt lmak
suretiyle güncellenerek ve üyenin 1 Ocak 2000 – 31 Aral k
2004 dönemindeki prim ödedi i gün say dikkate al narak,
dönemin ortalama y ll k kazanc bulunur.
Emeklilik ve ölüm ayl klar n hesaplanmas nda ayl k ba lama
oran , prim ödenmi 9000 gün için % 70 olup, bu oran 9000
günden fazla prim ödenen her 360 gün için 1 artt r, eksik
prim ödenen her 360 gün için 1 eksiltilir.
Bu f kran n uygulamas nda:
- Akbank T.A. .
- Aksigorta A. .
- Akbank T.A. . Mensuplar Tekaüt Sand

Vakf ,

kurulu lar nda çal larak geçen hizmet süreleri 30 y ldan fazla
olanlar n, 30 y ldan sonraki her tam y 2 y l say r. Ancak,
ba lanacak ayl klar n oran % 80’i geçemez.
25. maddenin (C), (D) ve (E) bentlerine göre, ayl a hak
kazananlar n ayl k ba lama oranlar % 70’den, ölüm ayl
ba lama oran ise, % 60’dan az olamaz.
Malullük ayl klar n hesaplanmas ndaki ayl k ba lama oran
% 70 olup, üyenin güç yard
yönünden ba ka birinin
bak na muhtaç durumda olmas halinde, bu oran % 80’e
kar r.
Ortalama y ll k kazanc n, tüm prim ödeme gün say na göre
bulunmu olan ayl k ba lama oran ile çarp
n, 1/12’si
al nmak suretiyle bulunacak mebla n,1 Ocak 2000 – 31 Aral k
2004 dönemindeki prim ödeme gün say na oranlanmas yla
üyenin, ayl k talep veya ölüm y
n Ocak ay ba ndaki 1 Ocak
2000 – 31 Aral k 2004 dönemine ait ayl bulunur.
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c) Üyenin 1 Ocak 2005 tarihinden sonraki süreye ait ayl
n
tesbitinde ise, 506 Say
Sosyal Sigortalar Kanununun,
sigortal n 1 Ocak 2000 tarihinden sonraki süreye ait ayl
n
bulunmas yla ilgili hükümleri uygulan r.
Bu ekilde (b) ve (c) bentlerindeki i lemler sonucu elde edilen iki
mebla n toplam ile ula lan mebla , üyenin 1 Ocak 2000
tarihinden sonraki döneme ait ayl
olu turur. Söz konusu
mebla , yürürlükteki prime esas ayl k kazanç alt s
n %
35’inin 1.1.2000 tarihinden sonraki süre ile orant de erinin
alt nda olamaz.
d) Yukar daki (a), (b) ve (c) bentlerinde yap lan aç klamalara göre
hesaplanan ayl klar n toplam , üyenin ayl k talep veya ölüm
ndaki Ocak ay itibariyle hesaplanan ayl
olu turur.
Bu ekilde hesaplanan ayl k, tahsis talep veya ölüm y na ait
Ocak ay ndan, ayl k ba lang ç tarihine kadar geçen her ay için
ubat ödeme döneminden ba lanarak, Devlet statistik
Enstitüsü taraf ndan aç klanan en son temel y ll kentsel yerler
tüketici fiyatlar art oranlar kadar artt lmak suretiyle üyeye
ba lanacak nihai ayl k belirlenir.
e) Yukar daki bentlerde aç kland
ekilde belirlenen ayl n
tutar üyenin tüm üyelik (sigortal k) süresi üzerinden 1 Ocak
2000 tarihi itibariyle ve 31 Aral k 1999 tarihinde yürürlükte
bulunan hükümlere göre hesaplanan ayl
n Devlet statistik
Enstitüsü taraf ndan aç klanan 1 Ocak 2000 tarihi ile ayl k
ba lang ç tarihi aras nda geçen takvim y llar için y ll k, tahsis
talep veya ölüm y
n Ocak ay ile ayl n ba lang ç tarihi
aras nda ise, ayl k tüketici fiyatlar (en son temel y ll kentsel
yerler) art oranlar n tatbiki ile bulunacak miktardan az
olamaz.
B) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurulu una ilk defa 1 Ocak 2000 –
31 Aral k 2004 döneminde prim veya aidat ödemeye ba lam ve
1.1.2005 (dahil) tarihinden sonra ayl k talebinde bulunmu veya
vefat etmi olan üyelere ba lanacak ayl klar ise, yukar daki (b) ve

- 68 -

(c) bentlerine göre hesaplanacak ayl klar n toplam n, tahsis talep
veya ölüm y na ait Ocak ay ndan, ayl k ba lang ç tarihine kadar
geçen her ay için ubat ödeme döneminden ba lanarak, Devlet
statistik Enstitüsü taraf ndan aç klanan en son temel y ll kentsel
yerler tüketici fiyatlar art oranlar kadar artt lmak suretiyle
bulunur.
Ancak; yukar daki ekilde tespit edilen ayl k ve müteakip ayl klar n
tutar , yürürlükteki prime esas ayl k kazanç alt s
n % 35’inin
alt nda olamaz.
Geçici Madde: 16
Sosyal Sigortalar Kanununa istinaden Ya
k, Malullük ve Ölüm
ayl klar na bir zam yap ld
taktirde, bu zam Sosyal Sigortalar
Kanununa istinaden tahsisi icabeden mebla a tatbik olunarak, üyenin
almakta oldu u maa a ilave edilir. Sosyal Sigortalar Kanununa
istinaden tahsisi gereken mebla n üzerinde tahsis edilen mebla için
zam yap p, yap lmamas ve ne miktarda yap laca hususu Sand k
dare Heyetinin teklifi üzerine AKBANK T.A. . dare Meclisince
kararla
r.
Geçici Madde: 17
25’inci maddenin (D) bendi ile ilgili olarak;
Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurulu una ilk defa prim veya aidat
ödemeye ba lad tarih ile 6.8.2003 tarihi aras nda geçen süre;
a) 12 y l ve daha fazla olanlar hakk nda, sakatl k derecesi ne olursa
olsun 6.8.2003 tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümler
uygulan r.
b) 9 y l (dahil) – 12 y l aras nda olan II. derece sakatl olanlar 15 y l,
8 ayl k sürede 3680 gün, III. derece sakatl
olanlar 16 y ll k
sürede 3760 gün,
c) 6 y l (dahil) – 9 y l aras nda olan II. derece sakatl olanlar 16 y l,
4 ayl k sürede 3760 gün, III. derece sakatl
olanlar 17 y ll k
sürede 3920 gün,
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d) 3 y l (dahil) – 6 y l aras nda olan II.derece sakatl olanlar 17 y ll k
sürede 3840 gün, III. derece sakatl olanlar 18 y ll k sürede 4080
gün,
e) 3 y ldan az olan II. derece sakatl olanlar 17 y l, 8 ayl k sürede
3920 gün, III. derece sakatl olanlar 19 y ll k sürede 4240 gün,
prim veya aidat ödemi
yararlan rlar.

olmalar
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art yla emeklilik ayl

ndan

TABLO I
GEÇ

MADDE 14/B’YE GÖRE EMEKL K AYLI INA
HAK KAZANMA ARTLARI
(KADINLAR

N)

HERHANG B R SOSYAL GÜVENL K KURULU UNA
LK DEFA PR M VEYA A DAT ÖDEMEYE BA LADI I
TAR HTEN
BAREN,
23.5.2002 TAR
NE KADAR
DOLDURULMU OLAN SÜRE

(A) bendi kapsam nda olanlar
hariç 18 (dahil) y ldan fazla
17 (dahil) y ldan fazla, 18 y ldan az
16 (dahil) y ldan fazla, 17 y ldan az
15 (dahil) y ldan fazla, 16 y ldan az
14 (dahil) y ldan fazla, 15 y ldan az
13 (dahil) y ldan fazla, 14 y ldan az
12 (dahil) y ldan fazla, 13 y ldan az
11 (dahil) y ldan fazla, 12 y ldan az
10 (dahil) y ldan fazla, 11 y ldan az
9 (dahil) y ldan fazla, 10 y ldan az
8 (dahil) y ldan fazla, 9 y ldan az
7 (dahil) y ldan fazla, 8 y ldan az
6 (dahil) y ldan fazla, 7 y ldan az
5 (dahil) y ldan fazla, 6 y ldan az
4 (dahil) y ldan fazla, 5 y ldan az
3 (dahil) y ldan fazla, 4 y ldan az
2 y l, 8 ay, 15 (dahil) günden fazla,
3 y ldan az
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DOLDURULMASI
GEREKEN
Süre Prim Ödeme
(Y l)
Gün Say
Ya
20
5000
40
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

5000
5075
5150
5225
5300
5375
5450
5525
5600
5675
5750
5825
5900
5975
5975
5975

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

TABLO 2
GEÇ

MADDE 14/B’YE GÖRE EMEKL K AYLI INA
HAK KAZANMA ARTLARI
(ERKEKLER

N)

HERHANG B R SOSYAL GÜVENL K KURULU UNA
LK DEFA PR M VEYA A DAT ÖDEMEYE BA LADI I
TAR HTEN
BAREN,
23.5.2002 TAR
NE KADAR
DOLDURULMU OLAN SÜRE

(A) bendi kapsam nda olanlar
hariç 23 (dahil) y ldan fazla
21 y l, 6 ay (dahil) - 23 y l
20 y l (dahil) – 21 y l, 6 ay
18 y l, 6 ay (dahil) – 20 y l
17 y l (dahil) – 18 y l, 6 ay
15 y l, 6 ay (dahil) – 17 y l
14 y l (dahil) – 15 y l, 6 ay
12 y l, 6 ay (dahil) – 14 y l
11 y l (dahil) – 12 y l, 6 ay
9 y l, 6 ay (dahil) – 11 y l
8 y l (dahil) – 9 y l, 6 ay
6 y l, 6 ay (dahil) – 8 y l
5 y l (dahil) – 6 y l, 6 ay
3 y l, 6 ay (dahil) – 5 y l
2 y l, 8 ay, 15 gün (dahil) – 3 y l, 6
ay
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DOLDURULMASI
GEREKEN
Süre Prim Ödeme
(Y l)
Gün Say
Ya
25
5000
44
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

5000
5075
5150
5225
5300
5375
5450
5525
5600
5675
5750
5825
5900
5975

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

TABLO III

EMEKL

LER YA TAK ÜYELER N
K AYLI INA HAK KAZANMA ARTLARI

GEÇ
MADDE 14/C’DEK
ARTLARIN YER NE GET
LD
DÖNEM ARALI I
24.5.2002 – 23.5.2005
24.5.2005 – 23.5.2008
24.5.2008 – 23.5.2011
24.5.2011 den sonra
24.5.2011 – 23.5.2014
24.5.2014 den sonra
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DOLDURULMASI
GEREKEN YA
KADIN
ERKEK
52
56
54
57
56
58
58
59
60

T.C.
stanbul Onuncu
Asliye Hukuk Hakimli i
Dava Tarihi : 28/12/955
Karar Tarihi : 30/12/955
Tesis S.No. : 955/1
Türk ulusu ad na muhakeme yapmaya ve hüküm
vermeye yetkili stanbul Asliye 10'uncu Hukuk
Hakimli i a
da yaz karar vermi tir.
Hakim : Hayrettin Genya
Katip : Necla Ürkmez
Davac : Akbank T.A. . stiklal Caddesi No. 219 stanbul,
Vekili : Avukat Faik Kurto lu, Ayn adreste.
Talep : Akbank T.A. . vekili taraf ndan mahkememize 28.12.955
tarihinde verilen arzuhalde Medeni Kanunun tesis hakk ndaki
hükümlerine göre yeniden kurulan ve stanbul 6'nc noterli ince tasdik
edilen (Akbank T.A. . Memurlar Tekaüt Sand ) adl tesis senedinin
mahkemece siciline kay t ve tesciline karar verilmesi istenilmi tir.
KARAR : Mahkemeye ibraz edilen tesis senedinin stanbul 6'nc
noterli ince usulen tastik edildi i ve kanuna ayk bir hükmü muhtevi
bulunmad ve sand n bilcümle umur ve muamelat 5 ki ilik bir
dare Heyetinin görece i ve ilk dare Heyetini Talat Kezer, Yaver
Timurkan, Suat A agil, Tahsin Ertüzün ve Ayd n Sidal' n ve ilk
murak plar da Cihat Berdan, Mehmet Kolayl ve Naz m Tüzün'ün
te kil eyledi i anla ld ndan usul ve kanuna uygun olan talebin
kabulü ile Medeni Kanunun 76 ve müteakibi maddeleri mucibince
tesisin mahkeme siciline kay t ve tesciline 30.12.1955 tarihinde karar
verildi.
Hakim 6010
Mühür ve mza
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T.C.
stanbul Onuncu
Asliye Hukuk Hakimli i
bu stanbul 6'nc noterli inin 26.12.1955 tarih ve 44699 say ile
mahkememize ibraz olunan Akbank T.A. irketine ait tesis,
mahkememizin 955/1263 say dosyas ndan verilen 30.12.1955 tarih
ve 1269 numarada tescil edildi.
Hakim 6010
Mühür ve mza
1. TES S SENED NDE YAPILAN TAD LAT
12.10.1961 Tarihinde toplanan Sand k Umumi Heyeti 5/532 say
kararname hükümlerine intibak teminen Tesis Senedinin 37, 38, 43,
46, 51'inci maddelerinin kald lmas 2, 9, 11, 12, 29, 30, 31, 32, 33,
35, 40, 41, 44, 47, 50, 60, 62'nci maddelerinin de tirilmesi ve 72, 73,
74'üncü maddelerle 2, 3, 4, 5'inci geçici maddelerin ilavesi suretiyle
tadiline karar verilmi ve bu karar Tesis Senedi gere ince Akbank
T.A. . dare Meclisi taraf ndan da kabul ve Çal ma Bakanl
n
1.10.1962 tarih ve 917–1–50/6975 say karar yla tastik olunmu ve
keyfiyet yine stanbul Onuncu Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas
1962/847 karar 1962/813 say ve 26.11.1962 tarihli karar ile tescil
edilmi tir.
2. TES S SENED NDE 506 SAYILI SOSYAL S GORTALAR
KANUNUNA NT BAK
N YAPILAN TAD LAT
Akbank T.A. . Tekaüt Sand
n 506 say
kanunun geçici
20.maddesinde belirtilen artlara intibak
teminen tesis senedine
getirilen ek madde hükümleri ile gerekli tadilat yap lm r. Bu tadilat,
stanbul 10.Asliye Hukuk Hakimli inin 6.1.1965 tarih ve Esas 1961/1,
Karar 965/1 say karar ile tescil ve Çal ma Bakanl
n 8.1.1965
tarih ve 917–1–97/126 say karar ile tastik edilmi tir.
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Tesis Senedi ek madde hükmüne uyarak; sand k üyelerine 506 say
kanunda tan nan haklardan az olmamak art yla temin edilen haklar n
ümul ve tatbik tarz bir yönetmelik ile tespit ve bu yönetmelik Sand k
Umumi Heyeti ile Banka dare Meclisinin kabulünden sonra Çal ma
Bakanl na arz edilmi tir.
3. TES S SENED NDE 1186 SAYILI KANUN GERE
YAPILAN TAD LAT

NCE

Sand k Umumi Heyeti, 28.5.1971 tarihinde yapt
Fevkalade
Toplant nda, Tesis Senedini, 506 say Sosyal Sigortalar Kanununa
ek 1186 say kanun ile 228–1214 say kanun hükümlerine intibak
teminen tadil ederek Vak f'a kalbetmi ; i bu tadilat Vak flar Genel
Müdürlü ünün 11.6.1971 tarih ve 12–525 say yaz lar yla kabul ve
Çal ma Bakanl
n 21.6.1971 tarih ve 917-A–25/6269 say
yaz lar yla tastik edilmi ve stanbul Sekizinci Asliye Hukuk
Hakimli inin 25.6.1971 tarih ve Dosya 1971/549 karar 1971/502 say
ilam yla tescil olunmu tur.
4. VAKIF SENED NDE YAPILAN DE

KL K

Sand k Umumi Heyeti 20.12.1977 tarihinde yapt
Fevkalade
Toplant nda Vak f Senedinin 1912,1992 ve 2099 say Kanunlarla
7/12406, 7/13398, 7/13987 say kararname hükümlerine intibak ve
üyelerimiz lehine baz yeni haklar sa lanmas teminen, 1, 3, 4, 5, 6,
9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 30, 31, 34, 35, 43, 46, 47, 51, 52,
54, 56, 57, 61, 77, 78, 79, 80, 84, 87, 90, 94, 103, 104 ve 105'inci
maddeleri tadil ve mezkur Vak f Senedine 106'nc madde ile geçici 4,
5, 6, 7, 8, 9 ve 10'uncu maddeler eklenmi ; bu tadilat, Vak flar Genel
Müdürlü ünün 24.2.1978 tarih ve 12–525 say
yaz
müspet
mütaleas al nd ktan sonra Sosyal Güvenlik Bakanl
n 30.5.1978
tarih ve 4–5–7/8118 say yaz lar yla tastik edilmi ve keyfiyet stanbul
Onuncu Asliye Hukuk Hakimli inin 19.6.1978 tarih ve E. 978/341,
E.978/410 say ve ayn mahkemenin 23.6.1978 günlü ve ayn esas ve
karar numaral tavzih ilam yla tescil olunmu tur.
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5. VAKIF SENED NDE YAPILAN DE

KL K

Sand k Umumi Heyeti, 15.9.1978 tarihinde yapt Fevkalade Umumi
Heyet Toplant nda, Vak f Senedinin 6'nc maddesinin (d) f kras n
tadili ve mezkur senede 107'inci ek maddenin ilavesi kabul ve Akbank
T.A. . dare Meclisinin 20.9.l978 tarih ve 3138 say karar yla tasvip
edilmi ; i bu tadilat Vak flar Genel Müdürlü ü'nün 3.11.1978 tarih ve
12–525 say
yaz
müspet mütaleas al nd ktan sonra Sosyal
Güvenlik Bakanl
n 17.1.1979 tarih ve 4.5.7/779 say yaz lar yla
tastik edilmi ve keyfiyet stanbul Onuncu Asliye Hukuk Hakimli inin
27.11.1978 tarih ve E. 978/602, K.978/630 say karar yla tescil
olunmu tur.
6. VAKIF SENED NDE YAPILAN DE

KL K

Sand k Umumi Heyeti 17.10.1980 tarihinde yapt
Ola an Umumi
Heyet Toplant nda, Vak f Senedinin 107'nci maddesine bir f kra
ilavesi suretiyle mezkur maddenin tadilini kabul ve Akbank T.A. .
dare Meclisinin 13.11.1980 tarih ve 3795 say kararlar yla tasvip
edilmi , i bu tadilat Vak flar Genel Müdürlü ünün 19.2.1980 tarih ve
12/525 say müspet mütaleas al nd ktan sonra Sosyal Güvenlik
Bakanl
n 17.4.1981 tarih ve SGK - 4.5.7/4836 say yaz lar yla
tastik edilmi ve keyfiyet stanbul 10.Asliye Hukuk Hakimli inin
21.4.981 tarih ve E.980/688 K.981/307 say
karar yla tescil
olunmu tur.
7. VAKIF SENED NDE YAPILAN DE

KL K

Sand k Umumi Heyeti 30.11.1981 tarihinde yapt
Ola an Umumi
Heyet Toplant nda, Vak f Senedinin 5, 6, 25, 26 ve 107'nci
maddelerinin tadili ve statüye ayr ca 108 ve geçici 11'nci maddelerin
ilavesi kabul ve Akbank T.A. . dare Meclisinin 10.2.1981 tarih ve
4114 say karar yla tasvip edilmi ; bu tadilat, Vak flar Genel
Müdürlü ü'nün müspet mütaleas al narak Sosyal Güvenlik
Bakanl
n 2.6.1982 tarih ve SGK - 0560–61/10143 say yaz lar yla
tastik edilmi ve keyfiyet stanbul 3.Asliye Hukuk Hakimli inin
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28.6.1982 tarih ve E.981/538, 982/378 say
olunmu tur.
8. VAKIF SENED NDE YAPILAN DE

karar

ile tescil

KL K

Sand k Umumi Heyeti 26.10.1982 tarihinde yapt Fevkalade Umumi
Heyet Toplant nda, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan,
Vak flar hakk ndaki Tüzük'de yap lan tadilat neticesi, bu tadilatla
getirilen ve Resmi Gazetenin 30.7.1982 tarih ve 17767 say
nüshas nda yay nlanan (Ek Madde 4) metninin 109'uncu madde olarak
Vak f Senedimizde yer almas kabul edilmi , keyfiyet Akbank T.A. .
dare Meclisinin 15.8.1982 tarih ve 4338 say karar ile tasvip
olunmu ; i bu tadilat Vak flar Genel Müdürlü ü'nün müspet i 'ar ve
Sosyal Güvenlik Bakanl
n 17.1.1983 tarih ve SGK - 0560 - 6/703
say yaz lar yla tastik edilmi ve keyfiyet stanbul 10.Asliye Hukuk
Hakimli inin 1.2.1983 tarih ve E.1982/662, K.1983/13 say karar ile
tescil olunmu tur.
9. VAKIF SENED NDE YAPILAN DE

KL K

Sand k Umumi Heyeti, 28.11.1986 tarihinde yapt Ola an Umumi
Heyet Toplant nda, Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl
n ve
Vak flar Genel Müdürlü ünün de önerilerini dikkate alarak 2829,3246,
3279 say kanunlara intibak teminen Vak f Senedinin 1, 4, 5, 9, 25,
26, 44, 50, 55 ve 105'inci maddelerinin tadilini kabul ve Akbank
T.A. . dare Meclisinin 4.12.1986 tarih ve 5355 say karar ile tasvip
edilmi ; i bu tadilat Vak flar Genel Müdürlü ü'nün 3.6.1987 tarih ve
903. Tes. 12/25 – 87 - 4005 say müspet mütaleas al nd ktan sonra
Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl
n bila tarih ve SGK - 0700 2519 say yaz lar yla tastik edilmi ve keyfiyet stanbul 10.Asliye
Hukuk Hakimli inin 7.4.1987 tarih ve Esas 1986/633, Karar 1987/227
say karar yla tescil olunmu tur.
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10. VAKIF SENED NDE YAPILAN DE

KL K

Sand k Umumi Heyeti, 11.11.1987 tarihinde yapt Fevkalade Umumi
Heyet Toplant nda 3395 say
kanuna intibak teminen Vak f
Senedinin 5, 26, 30, 51, 76, 107 ve geçici 12. maddelerinin tadilini
kabul ve Akbank T.A. . dare Meclisinin 18.12.1987 tarih ve 3533–5
say
karar ile tasvip edilmi ; i bu tadilat Vak flar Genel
Müdürlü ünün 5.2.1988 tarih ve 12 – 525 say müspet mütaleas
al nd ktan sonra Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl
n 12.7.1988
tarih ve SGK. — 0700 – 8828 say yaz lar yla tastik edilmi ve
keyfiyet stanbul 10.Asliye Hukuk Hakimli inin 9.11.1988 tarih ve
Esas 1988/17, Karar 1988/547 say karar yla tescil olunmu tur.
11. VAKIF SENED NDE YAPILAN DE

KL K

Vak f Umumi Heyeti 14.12.1992 tarihinde yapt
Ola an Umumi
Heyet Toplant nda, Vak flar Genel Müdürlü ünün oluruna ve
Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl
n da onay dikkate alarak
Vak f Senedinin 1, 4, 6, 9, 19, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36,
38, 39, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51,54, 61, 63, 75, 104'üncü maddelerinin
tadilini kabul ve Akbank T.A. . dare Meclisinin 30.10.1992 tarih ve
6666 say karar ile tasvip edilmi ; bu tadilat Vak flar Genel
Müdürlü ünün 6.1.1993 tarih ve B.02.1.VGM.0.61.00.00.410 (12525) / 16 say müspet mütealas al nd ktan sonra Çal ma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl
n iki de iklikle 19.3.1993 tarih ve SGK. Genel
Müdürlü ü 8.13.0.SGK.0.10.00.05/4309.011919 say
yaz lar yla
tasdik edilmi ve keyfiyet stanbul 10'uncu Asliye Hukuk Hakimli inin
9.4.1993 tarih ve Esas 1992/624, Karar 1993/96 say karar yla tescil
olunmu tur.
12. VAKIF SENED NDE YAPILAN DE

KL K

Vak f Umumi Heyeti 11.12.2004 tarihinde yapt
Ola an Umumi
Heyet Toplant nda yeni ç kan ilgili kanunlar n amir hükümlerine
intibak teminen, Vak f Senedinin 5, 6, 9, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
33, 34, 36, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 59, 60, 62, 63, 67, 68,
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69, 74, 76, 77, 79, 82, 84, 85, 89, 92, 94, 102, 105, 106’nc
maddelerinin tadili, stanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin
09.02.2006 tarih, E: 2005 / 350, K: 2006 / 15 say karar ve T.C.
Ba bakanl k Vak flar Genel Müdürlü ünün 24.05.2007 tarih, B. 02. 1
VGM. 0.12.00 – 319 – 01 – 34 – 25 – 6521 say karar ile Vak flar
Genel Müdürlü ü merkezi sicil defterine tescil olunmu tur. Yine ayn
mahkeme ve Vak flar Genel Müdürlü ünün vermi oldu u ayn karar
ve tescil karar yla Vak f Senedine 108 ve 109’ncu maddeler ile, 14 –
15 – 16 – 17’nci geçici maddeler ilave edilerek, Vak flar Genel
Müdürlü ü merkezi sicil defterine tescil olunmu tur.
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