
 1 

 

 

 

 

34. DÖNEM 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

TMO MENSUPLARI 

SOSYAL YARDIM SANDIĞI VAKFI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplantı Tarihi:  (1) 09.03.2020 

                  (2) 19.03.2020 

Toplantı Yeri  : TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİNEMA SALONU 

Toplantı Saati  : 11.00 

 

 

www.tmovakfi.org.tr 



 2 

 

 

 

 

GÜNDEM 
 

 

1. Açılış ve Saygı Duruşu 

2. Divan Başkanı, Başkan Vekili, Kâtip Üye ve İki Oy Toplama Memuru Seçimi 

3. Divan Başkanlığı’na Genel Kurul Zabıtlarını İmzalama Yetkisinin Verilmesi  

4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporlarının Okunması ve Müzakeresi 

5. Yönetim ve Denetim Kurullarının Ayrı Ayrı İbrası 

6. 2020 Yılı Bütçesinin Görüşülmesi 

7. Üye Aidatlarının Belirlenmesi 

8. Vefat Halinde Üyelere Yapılan Yardım Miktarının Belirlenmesi  

9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi 

10. Dilek ve Temenniler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

Değerli üyelerimiz; 

Vakfımızın 34. çalışma dönemine ilişkin olarak hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu, 

Bilanço ve Kâr/Zarar Hesapları görüşlerinize sunulmaktadır. 

Çalışmalarımızda bize destek olan siz değerli üyelerimize teşekkür ederiz. 

A- İDARİ KONULAR 

Vakıf Senedimizin 19. Maddesi uyarınca gerçekleştirilen 2018 yılı Olağan Genel 

Kurulunda yapılan seçimler sonucunda Yönetim ve Denetim Kurulları aşağıdaki 

üyelerden oluşmuştur. 

Yönetim Kurulu: Muharrem AKYAKA, Enver ŞİMŞEK, İsmail TEZER, İzzet 

GEMİCİ, Çağatay MARAŞ, Ö.Faruk ÖZEN ve Ayşin ŞENSES 

Denetim Kurulu: Tuğrul SARIYAT, Ahmet KELEŞ ve Feyzullah BULUT 

Yönetim Kurulunun görev dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir: 

Başkan               Muharrem AKYAKA 

Başkan Yardımcısı   Enver ŞİMŞEK 

Genel Sekreter  İsmail TEZER 

Muhasip Üye   Çağatay MARAŞ     

Üye    İzzet GEMİCİ 

Üye    Ö.Faruk ÖZEN 

Üye    Ayşin ŞENSES 

Ancak İsmail TEZER’in  18.10.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesi  

nedeniyle boşalan üyeliğe; 2018 yılı Olağan Genel Kurul seçimlerinde 1.yedek Yönetim 

Kurulu üyesi seçilen Mustafa ÖZTÜRK getirilmiştir. 

Buna göre Yönetim ve Denetim Kurulu ile Yönetim Kurulunun görev dağılımı 

aşağıdaki şekilde oluşmuştur:  

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Dağılımı Denetim Kurulu Üyeleri 

 

Başkan                    

Başkan Yardımcısı  

Genel Sekreter       

Muhasip Üye 

Üye  

Üye 

Üye 

 

Muharrem AKYAKA 

Enver ŞİMŞEK 

Ö.Faruk ÖZEN 

Çağatay MARAŞ 

İzzet GEMİCİ 

Ayşin ŞENSES 

Mustafa ÖZTÜRK 

 

Tuğrul SARIYAT 

Ahmet KELEŞ 

Feyzullah BULUT 
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Vakfımız, imkânları çerçevesinde aşağıda belirtilen faaliyetleri yürüterek siz değerli 

üyelerimize daha iyi hizmet sunma çabası içinde olduğunu belirtmek isteriz.  

 B- FAALİYETLER 

Vakfımızın 2019 yılı çalışma dönemi faaliyetleri ana hatlarıyla aşağıda belirtilmiştir. 

 Sağlık yardımları 

 Üyelerimizin başarılı öğrenci çocuklarının taltifi 

 Ölüm yardımları 

 Ferdi kaza sigortası yapılması 

 Gümüldür Sosyal Tesislerinden yararlandırma  

C- GELİRLER 

1- İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARIN GELİRLERİ 

 TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı İktisadi İşletmesi: 

Vakfımızın %100 hissesine sahip olduğu işletme 29.05.2013 tarihinde faaliyete 

başlamıştır. İşletme, 2019 yılı hesap dönemini 135.062,42 TL kârla kapatmıştır. .  

 TMO Vakfı Sigorta Acenteliği Ltd. Şti: 

Vakfımızın %100 hissesine sahip olduğu Şirketin 2019 yılı faaliyeti 36.535,28. TL kâr 

ile sonuçlanmıştır.  

1995 yılında faaliyete başlayan Şirket; kasko, trafik sigortası, ev paket poliçeleri, işyeri 

paket poliçeleri, zorunlu deprem sigortaları, ferdi kaza sigortaları, inşaat, makine 

kırılması, elektronik cihaz, tarım ve hayvancılık vb. sigorta hizmetleri konusunda 

çalışmalar yürütmektedir. 

Şirketimizde Kasko sigorta poliçelerinde Vakıf üyelerine yönelik %20 oranında indirim 

yapılmakta, üyenin eş ve çocuklarına özel indirim uygulanmaktadır. Ayrıca poliçe bedeli 

kredi kartı ile ödenebilmektedir. 

 Kasko poliçelerine 9 taksit, 

 Trafik sigorta poliçelerine 3 taksit, 

 Konut poliçelerinde 9 taksit, 

 Zorunlu deprem sigortasına (DASK) 3 taksit imkânı sağlanmaktadır. 

Şirketimiz, 03.07.2018 tarihinden itibaren faaliyetini Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 

No:38/6 Demirtepe/ANKARA adresinde sürdürmektedir. 

 

2- FAİZ GELIRLERI 

Mali kaynaklarımızın vadeli hesap şeklinde değerlendirilmesi ve diğer faaliyetlerden 

2019 yılında 171.173,90 TL faiz geliri elde edilmiştir. 

3- AİDAT GELIRLERI 

Vakfımızın Genel Kurullarında alınan kararlar gereği 2008 yılından bu yana 

üyelerimizden aylık 10,00 TL Vakıf aidatı alınmaktadır. Dönemsel aidat gelirimiz ise 

61.270,00 TL’dir.  
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31.12.2019 tarihi itibari ile 247 emekli, 264 çalışan  olmak üzere toplam 511 üyemiz 

bulunmaktadır. 

D- YARDIMLAR 

1- Sağlık Yardımı 

Üyenin kendisi, eşi ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının resmi sağlık kurum ve 

kuruluşlarında kronik kalp hastalığı, kanser, diyabetik şeker hastalığı, akıl hastalığı, 

kronik böbrek hastalığı (diyaliz gerektiren) ile yatalak, geçirilmiş kaza sonrası hayati 

önem taşıyan hastalığı gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyulan hastalıklara 

yakalananların yapılan tedavilerinde kurumlarca karşılanan tutar dışında kalan kısmın 

ödenmesinde güçlük çekilen durumlarda, hastalığın resmi sağlık kurum ve kuruşlarca 

rapora bağlanması veya özel sağlık kuruluşlarından alınan raporların resmi kuruluşlarca 

onaylanması kaydıyla; bu durumdaki üyemizin kendisi, eşi ve bakmakla yükümlü 

oldukları çocukları ile anne ve babalarının durumunun Yönetim Kurulunca 

değerlendirilmesinden sonra uygun görülmesi halinde, faturalı tedavi masrafından yıllık 

en fazla 3.000 TL’ye kadar olan kısmının sağlık yardımı olarak karşılanmaktadır. 

Bu kapsamda üyelerimize 2019 yılı faaliyet döneminde 7.792,34 TL sağlık yardımı 

yapılmıştır.  

2- Vefat Durumunda Yardım 

Üyelerimiz ve bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının vefatı halinde yapılan 

yardımlara devam edilmektedir.  

Genel Kurul Kararı gereği; üyelerimizin vefatı halinde 3.000,00 TL, bakmakla yükümlü 

oldukları eş ve çocuklarının vefatı halinde ise 2.000,00 TL yardım yapılmaktadır. 

Bu kapsamda 2019 yılı faaliyet döneminde 22.000,00 TL yardım yapılmıştır.  

3- Öğrenci Teşvik Ödülleri 

Vakıf üyelerinin eğitim gören başarılı çocuklarına yönelik uygulanan teşvik ödülü 

uygulamasına devam edilmektedir. 

Buna göre;  

 8 yıllık temel eğitim okullarından pekiyi derece ile mezun olan üye çocuklarına 50 TL, 

bunlardan okul birincisine ayrıca 500 TL, okul ikincisine ayrıca 300 TL, okul 

üçüncüsüne ayrıca 200 TL,  

 Lise ve dengi okullarından pekiyi derece ile mezun olanlara 150 TL, okul birincisine 

ayrıca 750 TL, okul ikincisine ayrıca 450 TL, okul üçüncüsüne ayrıca 300 TL,  

 Fakülte veya yüksekokulları birincilikle bitirenlere 1.500 TL, ikincilikle bitirenlere 

1.000 TL, üçüncülükle bitirenlere 750 TL, bölüm birincisi olarak mezun olanlara 750 

TL, bölüm ikincisi olarak mezun olanlara 500 TL, bölüm üçüncüsü olarak mezun 

olanlara 300 TL,  

 Teşekkür belgeleri için 50,00 TL, takdir belgeleri için 75,00 TL (temel eğitim veya 

lise veya dengi okul birinci, ikinci ve üçüncüleri hariç), 

 Üniversite giriş sınavı ile Lise ve dengi okullarına giriş sınavlarında ilk elliye girenlere 

1.500 TL, bu sınavda birinci olana ayrıca 1.500 TL, ikinci olana ayrıca 750 TL, 

üçüncü olana ayrıca 400 TL teşvik ödülü 

uygulamasına bu yılda devam edilmiştir. 

Bu kapsamda üyelerimiz çocukları için 2019 yılı faaliyet döneminde 6.985,00 TL teşvik 

ödülü verilmiştir.  
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YILLAR BAZINDA YAPILAN YARDIMLAR (TL) 

YILLAR 

SAĞLIK 

YARDIMLARI 

VEFAT 

YARDIMLARI 

ÖĞRENCİ TEŞVİK 

ÖDÜLLERİ 

2015 3.850,00 19.000,00 5.920,00 

2016    500,00 28.000,00 4.040,00 

2017 4.880,00 38.285,75 5.890,00 

2018 4.290,00 26.000,00 3.610,00 

2019 7.792,34 22.000,00 6.985,00 

 

E- GÜMÜLDÜR SOSYAL TESİSLERİ 

Gümüldür Sosyal Tesisleri,  her yıl olduğu gibi bu dönem de üyelerimiz ve ailelerinin 

huzur içinde tatil yapmalarını sağlamak amacıyla hizmete açılmıştır.  

Tesislerimizden yararlanılmasında üyelerimize öncelik verilmekte olup üyelerin talepleri 

karşılandıktan sonra diğer talepler değerlendirmeye alınmaktadır. Konaklama ücretleri 

belirlenirken de üyelerimize ayrıcalık gösterilmektedir. Bu üyelerimize daha iyi hizmet 

sunmaya çalışılmaktadır. 

Ayrıca Vakfa en az bir yıl kesintisiz üye olan, aidatını zamanında ve düzenli olarak 

ödeyen üyelerin Gümüldür Sosyal Tesislerinden daha ekonomik yararlanmalarını 

sağlamak bakımından; 

- 70 yaş ve üzeri üye ile eşi, 

- Bakmakla yükümlü oldukları öğrenci durumundaki çocukları için belirlenen üye 

fiyatı üzerinden  günlük  20 TL indirim yapılmıştır. 

Üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için tesislerinin bakım onarım ve yenilenmesine 

yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bu kapsamda 2019 yılında tesisimizin 

yıpranan çatıları 183.500 TL harcama yapılarak yenilenmiştir.  

 

F- DIĞER FAALIYETLER    

 Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) Ankara İli, Eskişehir Yolu, Yapracık Projesi 

kapsamında inşa edilecek konutlardan Vakfımız adına 13.Bölgede bulunan CK 8.Blok 

9.Kat 44 nolu KB-GB cepheli 120 ay ödemeli daire (CK 4+1 brüt 192,18 m²) 01.11.2012 

tarihinde teslim alınmış olup, Kasım ayı itibariyle taksit ödemelerine başlanmış olup, 

2019 yılı sonu itibari ile 86 taksit ödemesi gerçekleştirilmiştir. Vakfa gelir temini 

amacıyla daire kiraya verilmiştir. 

 Vakfımızın Üyelerine 10.000,00 TL teminat üzerinden ferdi kaza sigortası yaptırılmış ve 

priminin Vakfımız tarafından karşılanması uygulamasına devam edilmiştir.  

 Vakfımızın 12/03/2016 tarihinde yapılan 30.Olağan Genel Kurul Toplantısı ve 

02/05/2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar gereği 

vakıf senedinde yapılan değişikliklerle ilgili hukuki işlemlerin sonuçlandırılarak, Vakıflar 

Genel Müdürlüğü’nün 30/11/2016 tarih ve 6703 sayılı yazısı ile söz konusu değişiklikler 

Vakıflar Bilgi Sistemine aktarılması nedeniyle Vakıf iş ve işlemlerinin yeni vakıf 

senedine göre yapılmaktadır.  

 Yine üyelerimize daha iyi hizmet sunabilme çabası ile maliyetinin bir kısmı reklam 

gelirlerinden karşılanarak ajanda ve gemici takvimi promosyon çalışmaları yapılmıştır. Bu 

suretle üyelerimiz arasında var olan dayanışma duygusunu bir nebzede olsa pekiştirmeye 

katkı sağlanmıştır. 
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HUKUKİ SÜREÇTEKİ DOSYALAR 

 TMO Konya Şube Müdürlüğü Horozlu mevkiinde mülkiyeti TMO’ya ait arsa üzerinde 

atıl durumda bulunan Vakfımıza ait ilkokul binası kiraya verilerek gelir temin edilmesi 

sağlanmaktadır. Ancak bu süreçte kiraya verilen yerin kira bedeli ödenmemesi 

nedeniyle kiracının tahliye edilerek içeride bulunan malzemeler yediemin deposuna 

konulmuştur. İlgili kiracı Mustafa BİRCAN tarafından, Ankara 3. İcra Müdürlüğü 

2013/4630 müdürlüğü dosyasında tahliyeye konu malların yediemin olarak kendisine 

bırakılmasından dolayı Konya 7. İcra Müdürlüğü'nün 2015/13232 E. sayılı dosyası ile 

yediemin ücreti talep edilmiştir. Konya 7. İcra Müdürlüğü dosyasına yapılan itirazımız 

neticesinde icra takibi durmuştur. Davacı tarafça Konya 1. Asliye Hukuk 

Mahkemesi'nin 2017/711 E. sayılı dosyası ile itirazın iptali davası açılmıştır. Dava, 

kısmın kabul-kısmen red ile takibin 900 TL üzerinden devamına, şeklinde karara 

bağlanmış olup karara karşı istinaf yoluna başvurulmuştur. Bu başvuru neticesinde 

dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesinde 2018/2825 E. - 

2019/2257 K. sayılı Karara bağlanmış ve takibin 900 TL üzerinden devamına kesin 

olarak karar verilmiştir. İlgili karar sonrasında davacı vekili ile yapılan görüşmeler 

neticesinde Konya 7. İcra Müdürlüğü'nün 2015/13232 E. sayılı dosyası ile Konya 1. 

Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/711 E. sayılı dosyası kapsamında tarafımızca 

ödenmesi gereken tüm bedel hesaplattırılmış olup dosyaların kapatılması için 

hesaplanan 2.744,00 TL bedel yatırılmak suretiyle icra dosyası kapanmıştır.   

 İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Vakfın Menderes İlçesi 

Gümüldür, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Sosyal Tesis ve Bahçesi olarak 

kullanılan 4.247,00 m2'lik alanın fuzuli işgalinden dolayı 31.10.2014 tarih 51054 

evrak sayılı ihbarnamesi ile 15.09.2012 – 22.09.2014 tarihleri arasındaki 2 yıl 8 

günlük süre için 102.394,30 TL ecrimisil bedeli takdir edilmesi ve bu ihbarnamenin 

05.11.2014 tarihinde Vakfa tebliğinden sonra 28.11.2014 tarihinde Vakıf tarafından 

yapılan itiraza ilişkin 11.12.2014 tarih ve 56670 sayılı ecrimisil düzeltme ihbarnemesi 

ile düzeltmeyi gerektirir bir hususun bulunmadığının belirtilmesi neticesinde yukarıda 

bahsi geçen 31.10.2014 tarih 51054 evrak sayılı ve 11.12.2014 tarih 56670 evrak sayılı 

ihbarnamelerin ve ecrimisil tahakkukunun iptali veya tenkisine ilişkindir. Mahkemece 

“dava konusu ecrimisil ihbarnamelerinin 4.523,80 TL’lik kısmının iptaline, 97.870,20 

TL’lik kısmı yönünden davanın reddine “ karar verilmiştir. Davanın kısmen kabulüne 

ilişkin mahkeme kararı her iki tarafça temyiz edilmiş olup dosya Danıştay’da 

temyizdedir.  

 Vakfın sahibi bulunduğu İzmir İli, Menderes İlçesi, Gümüldür Cumhuriyet Mahallesi, 

2379 Ada, 50 Parsel sayılı taşınmazdaki yapıya ilişkin olarak Menderes Belediye 

Başkanlığı tarafından 09.02.2012 tarih, 31 Cilt Numaralı 44. Sayfada kayıtlı olarak 

düzenlenen Yapı Tatil İzni ile adı geçen yapının ruhsatsız olduğu ve kıyı kenar 

çizgisini ihlal ettiği tespitine dayanılarak; vakıf aleyhine 16.267,40 TL para cezası ve 

yapının yıkımına ilişkin  23.03.3012 tarih ve 1019/2986 sayılı encümen kararının iptali 

talebimize ilişkindir. Açılan bu dava öncelikle İzmir 4. İdare Mahkemesi 2012/962 E. 

sayılı dosyası kapsamında karara bağlanmıştır. Mahkemece  “yapının yıkımına ilişkin 

olarak Kaymakamlık ve Defterdarlığa yapılan bildirime ilişkin kısmının 

incelenmeksizin reddine, para cezasına ilişkin kısmının iptaline “ karar verilmiştir. 

Kararın temyiz edilmesi üzerine “incelenmeksizin reddine” ilişkin kısım bozulmuş ve 

bozma sonrasında aynı mahkemenin 2015/1419 E. sayılı dosyasıyla görülen davada 

yıkıma ilişkin Kaymakamlık ve Defterdarlığa bildirimin iptali talebimizin reddine 

karar verilmiştir. Karar temyiz edilmiştir. Temyiz neticesinde Danıştay tarafından 

karar onanmıştır. Onama kararına karşı 18.07.2019 tarihinde Karar Düzeltme 

başvurusunda bulunulmuştur. Dosya Karar Düzeltme incelemesi için Danıştay’dadır. 
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 G- MALİ DURUM 

 

Vakfımız 2019 yılı çalışma dönemindeki mali durumu aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 
 

NAKİT AKIM TABLOSU (TL) 

NAKİT GİRİŞLER NAKİT ÇIKIŞLAR 

Dönem Başı Mevcudu 1.021.448,04 Dönem İçi Çıkışlar 1.414.087,68 

Dönem İçi Girişler 1.784.037,20 Dönem Sonu Mevcudu 1.391.397,56 

Nakit Akış Tablosunun tetkikinden de anlaşılacağı üzere; 2019 yılı itibariyle toplam 

1.784.037,20 TL nakit girişi, 1.391.397,56 TL nakit çıkışı olmuştur. Buna göre 2018 

yılından devreden 1.021.448,04 TL ile birlikte mevcut nakdimiz 369.949,52 TL artışla 

1.391.397,56 TL olmuştur. 

Değerli Üyelerimiz; 

Vakfımız, 34. faaliyet dönemini; 86.787,14 TL, TMO Vakfı İktisadi İşletmesi ise 

135.062,42 TL kârla kapatmış olup, konsolide  dönem net kârı 221.849,56 TL’dir. 

Vakfımızın en önemli gelir kaynağı olan üye aidatları için 5072 sayılı Kanun gereğince 

üyelerimizin maaşlarından doğrudan kesinti yapılamamaktadır. 

Bazı üyelerimizin aidatlarını ödememeleri ya da zamanında ödeme yapmamaları 

nedeniyle tahsilâtta zorluk çekilmektedir. Üyelerimizin aidat ve borçlarını düzenli 

ödemeleri halinde ise Vakfımızca daha kaliteli hizmet verilebilecektir.   

Vakfımız bu dönemde hiçbir kurum ve tüzel kişiden maddi destek almadan üyelerimizin 

kararlı ve candan desteği ile faaliyetlerini sürdürmüştür.  

Yönetim Kurulu olarak siz değerli üyelerimize ve fedakâr çalışanlarımıza bu 

nedenle teşekkürü bir borç biliriz.  2019 yılı faaliyetlerimizi takdir ve tasviplerinize 

arz eder, saygılar sunarız. 

 

Yönetim Kurulu 


