TCDD’YĠ GELĠġTĠRME VE TCDD PERSONELĠ
DAYANIġMA VE YARDIMLAġMA VAKFI
YÜKSEK ÖĞRENĠM KREDĠSĠ FORMU
VAKIF ÜYESĠNĠN:
ADI SOYADI
TC KĠMLĠK NO
TCDD SĠCĠL NO
ĠġYERĠ ÜNVANI
BRÜT AYLIK ÜCRETĠ
EġĠ ÇALIġIYORSA VEYA EMEKLĠ ĠSE ÜCRETĠ
AĠLENĠN VARSA DĠĞER GELĠRLERĠ
(ÜCRET , KĠRA, MENKUL VE GAYRIMENKUL)
YÜKSEK ÖĞRENĠMDE BULUNAN ÇOCUK SAYISI
ĠLK ve ORTA ÖĞRETĠMDE OKUYAN ÇOCUK SAYISI
KENDĠ EVĠ OLUP OLMADIĞI
EV ADRESĠ (Adres değiĢikliği olduğunda bildirilecektir )

:
:
:
:
:
:
:

CEP NO
EV TELEFONU
Ġġ ADRESĠ
Ġġ TELEFON
MAĠL
TARĠH
ĠMZA

:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:

ÖĞRENCĠNĠN:
ADI SOYADI
TC KĠMLĠK NO
DOĞUM TARĠHĠ
OKUDUĞU FAKÜLTE VEYA YÜKSEKOKUL
ÖĞRENĠM SÜRESĠ VE SINIFI
KREDĠ YURTLAR KURUMUNDAN KREDĠ ALIP
ALMADIĞI
HERHANGĠ BĠRYERDEN KREDĠ VEYA BURS ALIP
ALMADIĞI
AĠLESĠYLE BĠRLĠKTE OTURUP OTURMADIĞI VE
ADRESĠ
ÜCRETLĠ OLARAK HERHANGĠ BĠR ĠġTE ÇALIġIP
ÇALIġMADIĞI
CEP NO
MAĠL
TARĠH
ĠMZA
TASDĠK OLUNUR
( ĠġYERĠ AMĠRĠ )
ADI SOYADI
SĠCĠL NO
ĠMZA

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:

NOT: Vakıf üyesi aylık ücretini, (maaĢ bordrosu),çocuklarının öğrenim durumunu, yüksek öğretimde
okuyan çocuğunun kendi yanında ikamet edip etmediğini belgelendirecektir.

TCDD’ Yİ GELİŞTİRME VE TCDD PERSONELİ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ KEFALET SÖZLEŞMESİ
TCDD’Yİ GELİŞTİRME VE TCDD PERSONELİ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI’nın aşağıda açık kimliği yazılı bizler ve
ön sayfada açık kimliği yazılı borçlu …………………………………………………………………..’nın TCDD Vakfından alacağı toplam 24.500 TL.
Yalınız(YİRMİDÖRTBİNBEŞYÜZTL)’ lık Yüksek Öğrenim kredisine ön sayfada yazılı esaslar dahilinde müşterek borçlu ve müteselsiz
kefiliz. Öğrenci taahüt senedinde yazılı öğrenim dalını sonradan değiştirse dahi borçluluk ve müteselsil kefilliğimiz devam
edecektir.Yukarıda yazılı kurallar ile Vakıf statüsü ve Kredi yönetmeliğinin öteki kurallarının bizler içinde uygulanmasını ,
borçlunun borcunu zamanında ödememesinden dolayı ödeme tarihine kadar tahakkuk edecek gecikme zammını da asıl borçla
ödemeyi, ödememe halinde bizler içinde yasa kurallarına göre tahsil yoluna gidilmesini , adli kazada halli gereken uyuşmazlık
halinde Ankara İcra Daireleri ve Mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul ve taahüt ederiz.
Bu sözleşmenin imzalanmasından sonra Vakıf Kredi Yönetmeliğinde yapılacak her türlü değişikliği kabul ve taahüt
ediyorum.
1. MÜŞTEREK
ve

………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(*)

………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MÜTESELSİL
KEFİL (VAKIF
ÜYESİ ANNE /

Ad-Soyad

:

Tarih

:

İmza

:

BABA)

2. MÜŞTEREK
ve

(*)

MÜTESELSİL
KEFİL

………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ad-Soyad

:

Tarih

:

(*) Yukarıdaki boşluğa

İmza

Kefil tarafından

(24.500TL ‘lik kredi için 49.000TL'ye

:

kadar .. /.. / 20.. tarihi itibariyle müşterek ve müteselsil

kefil olduğumu kabul ve beyan ederim ] yazılmalıdır.

1. MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL KEFİL
(VAKIF ÜYESİ /ANNE-BABA)

2. MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL KEFİL

ADI SOYADI
TCDD SİCİL NO
VAKIF ÜYE NO
T.C. KİMLİK NO
T.VAKIFLAR BANK
BANKOMAT HES.NO

0158………………………………….………………………….. 0158……………………………………………………………..

EV ADRESİ
İŞYERİ ADRESİ
TELEFON (İŞ)
TELEFON (CEP)
TELEFON (EV)
AYLIK NET MAAŞ
KREDi ALACAĞI YIL
İDARİ AMİRİN
ADI SOYADI
İDARİ AMİR
İMZA / MÜHÜR
ÖNEMLİ NOT :
1) Borçlu ile müşterek ve müteselsil kefil bilgilerinin EKSİKSİZ ve boşluklar EL YAZISI ile tamamlanmış olmalıdır.
2) Borçlu ile müşterek ve müteselsil kefilin imzaları İdare Amirleri huzurunda alınarak formlar AYRI AYRI onaylanmış olmalıdır.

MUVAFAKATNAME

TCDD'Yİ GELİŞTİRME VE TCDD PERSONELİ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI'NA

Eşim ………………………………………………….’ın,
Öğrenim

Kredisi

………………………………………TL

talebinde
(yalnız

Vakfınızdan

…… / …… /………… tarihinde Yüksek

bulunulan

…………………………………………………………'a,

………………………………………………

TL)

tutar

için

azami

………………………………………………. TL (yalnız………………………..………………………TL)’ya kadar kefil olmasına;
Kredi Taahhütnamesini (*)………………………………………………………

olarak imzalamasına, işbu

kefaletin, belirtilen limit dahilinde kullandırılan herhangi bir kredinin kapatılması ile kapatılan kredi
tutarı kadar açılacak limit tahtında kullandırılacak yeni krediler için de geçerli olmasına muvafakat
ettiğimi beyan ve kabul ederim.

Muvafakat Edenin
Adı – Soyadı

:

T.C No

:

Tel(ev/iş)

:

Tel(cep)

:

Tarih

:

İmzası

:

ÖNEMLİ NOT:
Bu muvafakatnamenin boşlukları müşterek ve müteselsil kefilin eşi tarafından EL YAZISI ile tamamlanmalı ve
muvafakat tarihi kredi taahhütnamesinin tarihinden önce olmalıdır.
(*) ibaresinden sonra '' Müşterek ve Müteselsil Kefil '' yazılmalıdır.

TCDD’yi GELİŞTİRME ve TCDD PERSONELİ DAYANIŞMA ve YARDIMLAŞMA VAKFI
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ YÖNETMELİĞİ
Kredi Yönetmeliği hükümlerine göre bana vereceği toplam 22.000 TL’lık Yalnız (YİRMİİKİBİNTL)’ dır. Yüksek Öğrenim Kredisini tebligat beklemeden
aşağıdaki şartlarla Vakfa ödeyeceğim.
1- Bu miktar kredi borcu, öğrencinin devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden 1 yıl sonra başlamak suretiyle
kredi yönetmeliğin belirlenecek aylık ve eşit taksitler halinde ödenir.
2- İlk taksit ayı öğrenim süresinin bitiminden 1 yıl sonraki tarihi izleyen Ekim ayıdır.Dönem uzaması normal öğrenim süresini uzatmaz.
3- Her ayın taksidi borçlu tarafından ay sonuna kadarödenecektir.Daha sonraki bir tarihte yapılan ödeme zamanında ödenmemiş gibi
işlem görür.Ödeme gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup ödemelerdeki uyuşmazlık halinde vakıf kayıtları esas alınır.Bu sebeple
ödeme makbuzlarının saklanması istendiğinde ibrazı mecburidir.
4- Sağlık sebebi ile öğretim kurumuna devam edemeyen öğrencinin durumunu 30 gün içerisinde Vakfa bildirmesi halinde , kredisi hastalık
süresi kadar kesilir. Süresinin bitiminde kredi almaya devam eder(Okuduğu okulun normal öğrenim süresinden daha fazla süreyle kredi verilemez
ve borç hiçbir sebeple ertelenemez).
5- Ayrıca ,
a) Öğrencinin okulu bırakması veya herhangi bir sebeple okuldan çıkartılması (Okulu bırakma veya okuldan çıkarılma, öğrencinin yüksek
öğrenimden ayrılmak suretiyle en az 1 ders yılı öğrencilik niteliğinin kalkmasıdır).
b) Vakıftan kredi istenirken doldurulan belgelerdeki beyanın gerçeğe aykırı bulunduğunun sonradan anlaşılması,
c) Öğrenciden alınan kefaletnamenin yenilenmesini gerektirecek (ödeme gücünü ve kurumdaki güvenini yitirme veya ölüm
durumlarında) kredi yönetmeliğindeki madde hükmüne uyulmaması,
d) Kredi yönetmeliğine göre kredi verilmesine mani bir halin sonradan meydana gelmesi
Hallerinde kredi kesilir.
6- Okulu terk etme, herhangi bir sebeple okuldan çıkarılma halinde , kredi borcu bu hallerin geliş tarihinden itibaren takip eden ay
başlamak üzere , kredi yönetmeliği hükümlerine göre eşit taksitler halinde Vakfa ödenir.
7- Kredi isteme dilekçesi ve Durum bildirgesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunma veya kendisinin veya kefilinin durumunda sonradan
meydana gelen ve Kredi Yönetmeliğine göre kredi verilmesine engel olan ve kredinin kesilmesini gerektirecek değişiklikleri 30 gün içerisinde
haber vermeme , azalan teminatı zamanında tamamlamama sebepleriyle kredi kesilmesi halinde ise kredi borcunun tamamı öğrencinin kredisinin
kesildiği tarihten itibaren takip eden ay kredi yönetmeliğindeki hükümlerine göre aylık taksitler halinde Vakfa ödenir.
8- Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir seneliği ,tekrarında ise borçlarının tamamı ivelik kazanır.
9- İvedilik kazanan borçlar bu tarihten itibaren yasal yollardan tahsil edilir.
10- Borç taksitleri ödenirken borçlu ADINI ,SOYADINI,KREDİ HESAP NO ve taksidin hangi yılın hangi ayına ait olduğunu ve adresini bildirir.
Bu bilgilerdeki eksiklik yüzünden ödemenin şahsi hesaba geçirilmemesi veya taksitlerin Vakıf hesabına intikal etmemesi halinde borçlu borç
taksidini zamanında ödememiş sayılır. Bu sebeple Vakıf hesabına intikal etmeyen paranın araştırılması borçluya aittir.
11- Öğrencilik haklarının sona ermesi,okul değiştirme,burs alma, kayıt dondurma, adres değişikliği vb.şahsi bilğiler 30gün içerisinde Vakfa
bildirilir.Adres değişikliği vakfa bildirilmediği sürece kefalet senedinde bildirilen adrese yapılacak tebligat borçluya yapılmış sayılır ve alacağın
tahsili için gerekli işlemler yapılır.
12- Vakıftan alacağım kredi için yukarıda yazılı şartlara aynen uymayı ve burada yazılı hükümler ile Kredi Yönetmeliğinin sair
Hükümleri ve Vakıf statüsünün uygulanmasını bu senet ile ilgili adli kazada halli gereken anlaşmazlıklar halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra
Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederim.
13- Bu sözleşmenin imzalanmasından sonra Vakıf Kredi Yönetmeliğinde yapılacak her türlü değişikliği kabul ve taahhüt ediyorum.
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİSİ ALAN ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI
T.C. KİMLİK NO
T.VAKIFLAR BANK
BANKOMAT HES.NO

0158………………………………….…………………………..

EV ADRESİ
TELEFON (EV)
TELEFON (CEP)
ÜNİVERSİTE ADI
BÖLÜM/YIL (KREDİNİN ALINACAĞI)
SINIFI
İMZA
*Borçlu ve kefillerin nüfüs cüzdan suretleri(kefiller için ayrıca maaş bordosu)
*Öğrenci belgesi(Her yıl yenilenmiş şekilde vakfımıza öğrenci tarafından gönderilecek)
*Yüksek Öğrenim Kredi Taahütnamesi
*Kefilin evli olması durumunda eşlerin muvafakatnamesi
*VAKIFBANK bankomat no (öğrenci adına çıkartılmış olmak zorunda)

İRTİBAT: BALGAT MAH. 1419 CAD. NO:12 BALGAT/ANKARA
TEL.
: 0(312) 324 23 99 - 0(312) 311 45 96 Fax: 0(312) 324 42 42
E-Mail : tcddvakfi@gmail.com.tr

