TÜRKİYE HAVAYOLLARI PİLOTLARI
EĞİTİM, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

(PİLVAK)
VAKIF, ÖLÜM VE MALULİYET YARDIMI YÖNERGESİ

YÖNERGE NO: PV – Y – 002

1

(BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR)
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YÖNERGE NO: PV – Y.002
A. AMAÇ:
Türkiye Havayolları Pilotları Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı (PİLVAK) katılımcıları arasında birlik, beraberlik ve
dayanışmanın geliştirilmesine katkıda bulunmak, çeşitli nedenlerle vefat
eden katılımcının kanuni mirasçılarına ölüm yardımı veya sağlık
nedeniyle, daimi Lisans kaybına uğrayanlara ise, maluliyet yardımı
yapmaktır.
B. KAPSAM:
Türkiye Hava Yolu Pilotları Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı (PİLVAK) katılımcıları ve kanuni mirasçılarını kapsar.
C. TANIMLAR:
VAKIF/PİLVAK: Bu yönergede, Türkiye Havayolu Pilotları Eğitim,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (PİLVAK) kısaca, Vakıf veya
PİLVAK kelimesi ile ifade edilmiştir.
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Ç. PRENSİP VE ESASLAR:
1. Vakıf katılımcımızın, nedeni ne olursa olsun fiili üyeliği devam
ederken vefat etmesi halinde, kanuni mirasçılarına ölüm yardımı; sağlık
nedeniyle lisans kaybının kesinleşmesi halinde, kendisine, maluliyet
yardımı, bu yönergede belirtilen esaslar dahilinde yapılır.
2. Ölüm Yardımının Esasları;
a. Bu statüde, ölüm yardımı verilebilmesi için, Vakfa katılımcılık
işlemlerinin ölüm tarihinden önce tamamlanmış ve asgari bir aylık katkı
payının yatırılmış olması zorunludur.
b. Bu statüde olup, ölüm hali, resmi rapor ile kesinleşmiş olan
katılımcının kanuni varislerine yardım, bu yönergenin 8 nci maddesinde ki
Tabloya göre yapılır.
3. Maluliyet Yardımının esasları;
a. Bu kategoride yardım edilebilmesi için asgari 6 ay katkı
paylarının düzenli olarak yatırılmış olması esastır. Herhangi bir nedenle
katkı paylarını düzenli olarak yatırmayan, fakat düzensiz de olsa asgari 6
ay katkı paylarını yatırmış olan katılımcılara yardım yapılır.
b. Bu statüde olup, maluliyeti resmi sağlık raporu ile kesinleşmiş
olan katılımcıya yardım, bu yönergenin 8 nci maddesinde ki Tabloya
göre, rapor tarihindeki katılımcılık süresi göz önüne alınarak yapılır.
4. Vefat eden veya malul olan katılımcının, Vakfa borcu bulunması
halinde, Vakfa olan borç çıkarıldıktan sonra, kalan miktar kadar yardım
yapılır..
5. Yardım; Yönetim Kurulunca karar alındığı gün malul olma
durumunda katılımcının, vefatlarında kanuni mirasçılarının ilgili banka
hesabına yatırılarak yapılır.
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6. Yardım ile ilgili yönergede yer almayan istisnai bir durumla
karşılaşıldığında, Yönetim Kurulu; katılımcının ve Vakfın genel
menfaatleri doğrultusunda karar verme yetki ve sorumluluğuna sahiptir.
7. Zor Duruma Düşen Üyelerin Çocuklarına Yardımın Esasları;
Ölüm, maluliyet vb nedenlerle zor duruma düşen katılımcının
çocuklarına, Vakıf Yönetim Kurulu’nun inceleme ve değerlendirmesine
göre yardım yapılır. Yardımın süresi ve miktar Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.
8. Katılımcılık süresi dikkate alınarak, İhtiyaç Sahibi üyeye, yapılacak,
yardım miktarı aşağıda ki tabloda belirtilmiştir.
ÜYELİK SÜRESİ (AY)

TL

1 – 12

25.000

13 – 24

30.000

25 – 36

35.000

37 – 48

40.000

49 – 60

45.000

61 – 72

50.000

73 – 84

55.000

85 – 96

60.000

97 – 108

65.000

109 – 120

67.000
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121 – 132

69.000

133 – 144

71.000

145 – 156

73.000

157 – 168

75.000

169 – 180

77.000

181 ve üzeri

80.000

D. YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ;
Türkiye Havayolu Pilotları Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı’nın, bu yönergede, katılımcılarına yapacağı ölüm ve maluliyet
yardımı ile ilgili esaslar, 25/04/2013 tarihinde yapılan, Genel Kurul
Toplantısında oy birliği ile alınan kararlar doğrultusunda, Yönetim
Kurulunu tarafından yürürlüğe konmuştur.
E. YÖNERGENİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ:
Bu yönerge, 12/03/2014 tarihinde yapılan olağan Üstü Genel Genel
Kurul Toplantısında oy birliği ile alınan kararlar doğrultusunda, PİLVAK
Yönetim Kurulu toplantısında güncelleştirilmiştir.
Yönergenin güncelleştirilmesi ile ilgili sorumluluk Genel Kurula aittir.
Bununla birlikte Yönetim Kurulu, uygulamadan elde edilen tecrübeler ve
zaman faktörünü de dikkate alarak, bu yönergenin amaç bölümünde
yazan hususları destekleyen değişiklikleri, oy birliği ile yapma yetkisine
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sahip olup, ilk Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurul üyelerinin salt
çoğunluğunun onayını almalıdır.
Yönergede değişiklik yapılmadan, bu Yönergede yer alan prensip ve
esaslar dışında uygulama yapılamaz.

K.B.EDALI
Kemali Bülent EDALI
Kaptan Pilot
PİLVAK
Yönetim Kurulu Başkanı
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