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TÜRK DİYANET VAKIF-SEN ÜYELERİ VE AİLELERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA 

SANDIĞI EMEKLİLİK VE SOSYAL YARDIM YÖNERGESİ * 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı Türk Diyanet Vakıf-Sen Üyeleri ve Aileleri Sosyal 

Yardımlaşma Sandığı üyelerinin, emeklilik ve sosyal yardımlara nasıl hak kazanacağı, 

yapılacak yardım miktarı, müracaat şekli ve ibrazı gereken belgelere ilişkin usul ve esasları 

belirlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2- (1) Bu Yönerge Türk Diyanet Vakıf-Sen Üyeleri ve Aileleri Sosyal Yardımlaşma 

Sandığı üyelerinin, aidatlarının tasfiyesi, üyeliğin sürdürülmesi, Sandığa olan borçların 

mahsubu ile Sandık tarafından üyelere yapılacak yardımlar ile ilgili hususları kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3- (1) Bu Yönerge Türk Diyanet Vakıf-Sen Üyeleri ve Aileleri Sosyal Yardımlaşma 

Sandığı Yönetmeliği’nin 16’ıncı maddesi gereğince hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4- (1) Bu Yönergede yer alan deyimlerden; 

 

a) Sandık:  Türk Diyanet Vakıf-Sen Üyeleri ve Aileleri Sosyal Yardımlaşma Sandığını, 

b) Üye: Türk Diyanet Vakıf-Sen Üyeleri ve Aileleri Sosyal Yardımlaşma Sandığı üyeleri ile 

gönüllü üyelerini, 

c) Emeklilik yardımı: Emekli yardımı almaya hak kazananlara yapılan yardımı, 

ç) Cenaze yardımı: Sandık üyesi iken vefat eden üyelerin vârislerine yapılan yardımı, 

d) Yönetim Kurulu: Türk Diyanet Vakıf-Sen Üyeleri ve Aileleri Sosyal Yardımlaşma Sandığı 

Yönetim Kurulunu, 

    

 İfade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Üyelere Yapılacak Yardımlar 

 

Emeklilik yardımı 

Madde 5- (1) Emeklilik yardımı;  

a) Üyelik kapsamında 10 yıllık kıdemini tamamlayan ve Sandığa en az 120 ay aidat ödeyen 

üyelere,  

b) Sandık üyesi iken vefat edenlerden yasal vârisleri tarafından üyeliği devam ettirilerek bu 

maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen süre ve ödeme şartını tamamlayan üyelerin 

vârislerine, 

 bir defaya mahsus olmak üzere ödenir.  

(2) 10 yıllık kıdem hesaplanırken üyenin aidat yatırdığı ilk ay başlangıç olarak kabul edilir. 

(3) Emeklilik yardımının hesaplanmasına ilişkin uygulanacak oranlar ile yansıtılacak nema, 

kâr ve artırımlar Sandık Yönetim Kurulunca her yıl ocak ayı içerisinde oybirliği ile belirlenir. 

(4) Emeklilik yardımıyla birlikte giriş aidatları hariç üyelerin birikmiş aidatları da ödenir ve 

üyelikleri sona erdirilir. Emeklilik yardımı alan üyeler tekrar üyelik başvurusunda bulunabilir. 
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(5) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen üye ve vârislerine, bu maddenin 

altıncı fıkrasının (a) ve (b) bendi ile yedinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bendinde belirtilen 

evrakların Sandığa ulaştırılmasından itibaren üç ay içerisinde emeklilik yardımları ödenir. 

(6) Emekli yardımının yapılabilmesi için üyelerden;  

a) Form dilekçe,  

b) Üyenin adına açılmış banka hesap numarası,  

(7) Üyenin vefatı durumunda vârislerine yardım yapılabilmesi için;  

a) Form dilekçe,  

b)Veraset ilâmı aslı ya da mahkemece onanmış sureti veya noterliklerce düzenlenen 

mirasçılık belgesinin aslı,  

c) Ölüm raporu ya da ölüm belgesi veya ölü olduğunu gösterir vukuatlı nüfus kayıt sureti,  

ç) Yasal vârisi adına açılmış banka hesap numarası, 

 

istenir.  

 

Cenaze yardımı 

Madde 6- (1) Cenaze yardımı, sandık üyesi iken vefat eden üyelerin kanuni vârislerine 

yapılan yardımdır. Cenaze yardımının miktarı her yıl ocak ayı içerisinde Sandık Yönetim 

Kurulunca belirlenir.  

(2) Cenaze yardımının yapılabilmesi için vârislerden;  

a) Form dilekçe,  

b) Veraset ilâmı veya noterliklerce düzenlenen mirasçılık belgesinin sureti,  

c) Yasal vârisi adına açılmış banka hesap numarası, 

 

istenir. 

 

(3) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen vârislere, bu maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), 

ve (c) bendinde belirtilen evrakların Sandığa ulaştırılmasından itibaren bir ay içerisinde 

cenaze yardımları ödenir. 

(4) Üyenin vefat tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yapılmayan cenaze yardımı talepleri 

zaman aşımına uğrar.  

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

 

Üyeliği sona erenlerin aidatlarının iadesi 

 Madde 7- (1) Üyelik sürelerine bakılmaksızın;  

a) Türk Diyanet Vakıf-Sen Üyeleri ve Aileleri Sosyal Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği’nin 

7’inci maddesi uyarınca sandık üyesi iken üyelikleri düşürülenlere,  

b) Sandık üyeliğinden istifa edenlere, 

 

giriş aidatları hariç birikmiş aidatları aynen iade edilir. 

 

(2) Aidatların iade edilebilmesi için;  

a) Form dilekçe;  

b) Üyenin adına açılmış banka hesap numarası,  

 

istenir. 
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(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sebeplerle üyelikten düşürülenlerin, 

bu durumun Sandıkça tespitinden itibaren 60 gün içerisinde üyeliği sona erdirilerek Sandıkta 

kayıtlı banka hesabına aidatları aynen iade edilir ve bu durum yazıyla ilgiliye bildirilir.  

(4) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde Sandık üyeliğinden ayrılanların, bu 

maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) bendinde belirtilen evrakların Sandığa ulaştırılmasından 

itibaren 30 gün içerisinde aidatları aynen iade edilir. 

 

Sandığa olan borcun yardımlardan mahsup edilmesi  

Madde 8- (1) Üyeye yapılacak emekli yardımı ve aidat iadeleri sırasında üyenin Sandığa 

borcu varsa, bu borç yapılacak ödemeden mahsup edilir. 

 

Emeklilik yardımı ödemeleri 

Madde 9- Bu Yönergenin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde belirtilen 

şartları haiz üye ve vârislerinden, aynı maddenin altıncı fıkrasının (a) ve (b) bendi ile yedinci 

fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bendinde belirtilen evrakları Sandığa ulaştırmayanların emeklilik 

yardımları hesaplanırken emeklilik yardımı almayı hak ettiği aydan sonra yatırmış oldukları 

aidatları dikkate alınmaz ve aynen ödenir. 

 

Yürürlük 

Madde 10- Bu Yönergenin 9’uncu maddesi 1.1.2020 tarihinde, diğer maddeleri Sandık 

internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

 

Yürütme 

Madde 11- Bu Yönerge hükümlerini Sandık Yönetim Kurulu yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bu Yönerge Sandık Yönetim Kurulunun 15.06.2019 tarihli ve 2019/32 sayılı kararı ile 

yürürlüğe girmiştir. 


