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TALEP EDEN ÜYEMĠZĠN
T.C Kimlik No
Adı Soyadı
E-posta Adresi
Ödemenin Yapılacağı
Talep Edilen Destek Miktarı

Kurum Sicili
@
Posta Çeki Hesap No
(Posta Çeki Zorunlu)
.000-TL,Yazıyla (……………………..………..)

Üye, kıdemine göre aĢağıdaki tabloda yer alan
ilave aidat seçenekleri ile Evlilik Desteğinden faydalanır.
Talep
İlave
ÇalıĢan Üye Emekli Üye
Üyelik Kıdemi
Miktarı/TL
Aidat/TL
18 Ay
24 Ay
6 aydan fazla 2 yıldan az
4.000
23,00
4.414,00
4.552,00
2 yıldan fazla 5 yıldan az
5.000
29,00
5.522,00
5.696,00
5 yıldan fazla 8 yıldan az
6.000
37,00
6.666,00
6.888,00
8 yıldan fazla 12 yıldan az
7.000
41,00
7.738,00
7.984,00
12 yıldan fazla 16 yıldan az
8.000
46,00
8.828,00
9.104,00
16 yıldan fazla 20 yıldan az
9.000
51,00
9.918,00
10.224,00
20 yıldan fazla 24 yıldan az
10.000
55,00
10.990,00
11.320,00
24 yıldan fazla 30 yıldan az
11.000
60,00
12.080,00
12.440,00
30 yıl ve üzeri
12.000
64,00
13.152,00
13.536,00
EVLĠLĠK DESTEĞĠNĠN TAHSĠL EDĠLME ġEKLĠ

 Aşağıda Belirtilen Bankalar Dışında Maaş Almaktayım,
PTT Gişelerinden T.C Kimlik Numaramla Şahsen Yatıracağım.

Evlilik Desteği Geri Ödemesi Ġçin Vakfın AnlaĢmalı Olduğu Bankalar
 Ziraat Bankası
 Vakıfbank
 ĠĢ Bankası
Hesabımdan Çekilsin
İBAN No

Hesabımdan Çekilsin

Hesabımdan Çekilsin

TR

ĠĢ Bankası hesabı bildiren üyemiz ekte bulunan “Üye Kesinti Taahhütnamesi” ni doldurması zorunludur.

Not: Maaşlarını İş Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankasından alan üyelerimiz gecikme faizi veya
herhangi bir mağduriyete uğramaması bakımından, Destek Geri Ödemesinin Hesabından tahsil
edilmesini belirtmeleri menfaatlerinedir. Maaş Hesap numarasının belirtmesi halinde borç miktarı,
Destek tahsisinden ÜÇ ay sonra, her ay banka hesaplarından otomatik olarak tahsil edilecektir. Bu
form ve senet üç sayfadan ibaret olup, tüm alanlarının eksiksiz ve okunaklı olarak doldurularak, ek
belgeleri ile birlikte PTT Vakıf Genel Başkanlığına gönderilmesi gereklidir.
….. /……/ 20

Bu senet 3 sayfadan ibarettir.

Adı-Soyadı
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PTT Vakfının ilave aidatlı olarak bana vereceği evlilik desteği, (rakamla ___________) (yazıyla
_________________ ) TL’yi bu taahhütnamede belirtilen şekilde ve tarihte herhangi bir tebligat
beklemeden ödemede bulunacağım.
1- Destek borcu, alındığı tarihten 3 ay sonra başlamak üzere çalışan üyelerden 18 ayda, emekli
üyelerden 24 ayda eşit taksitler halinde ilave aidatlı olarak geri alınır.
2- Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin, üyeliği devam edenler her ay aylık çalışan üye aidatı
tutarı kadar gecikme zammını aylık taksit miktarı ve ilave aidat miktarı ile birlikte ödeyecektir.
Üyelikten ayrılan ve vefat edenlerin dul ve yetimlerinden birinin üye olması hali dahil yeniden
üye olmayanların ise, her ay aylık çalışan üye aidatı tutarının iki katı tutarında gecikme zammını
aylık taksit miktarı ve ilave aidat miktarı ile birlikte ödeyecektir. Yapılan ödemeler öncelikle
gecikme zammına mahsup edilecektir.
İkinci takside kadar (ikinci taksit dâhil) ödenmediği takdirde gecikme zamları anapara haline
dönüşür ve bu şekilde üçüncü ayın başından itibaren vadesi gelmiş ve gelecek tüm taksitler
muacceliyet kazanır. Muacceliyet kazanan anapara, ilave aidat miktarı ve gecikme zammı
toplamı tüm borçlar bu tarihten itibaren kanuni faizi ile birlikte rızaen veya yasal yollardan tahsil
olunur.
3- Her ayın taksiti borçlu tarafından o ayın en geç sonuncu günü akşamına kadar ödenecektir.
Ödemedeki uyuşmazlık halinde Vakıf belge ve kayıtları, 6100 sayılı HMK m.193 hükmü
uyarınca kesin delil olarak esas alınır.
4- Borç taksitleri ödenirken borçlu, adını soyadını ve taksitin hangi aya ait olduğunu ve adresini
belirtir. Bu bilgilerdeki noksanlık yüzünden ödemenin şahsi hesaba geçirilmemesi veya taksitleri
Vakıf hesabına intikal etmemesi halinde borçlu borç taksitini zamanında ödememiş sayılır.
5- Borçlu ve kefillerin adreslerinde ve kefillerin kefalet durumlarında meydana gelen her türlü
değişiklik borçlu tarafından değişikliği izleyen 30 gün içinde Vakfa bildirilir. Aksi takdirde
senette belirtilen adrese yapılan tebligat geçerlidir.
6- Kefil, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olup, alınan destek miktarı, ilave aidat miktarı ve
işleyecek faizi, muacceliyet halinde veya yasal takibe konu edilmiş ise diğer tüm gecikme
zamlarının tamamından, muacceliyet halinde ise ferilerinden de asıl gibi sorumludur.
7- Evlilik desteği kullanımından dolayı kesilmesi gereken vergi ve damga vergisinin ödenecek
evlilik desteğinden düşülmek kaydıyla tahakkuk edeceğini, PTT Vakfı tarafından, işbu belge,
üye, destek alan veya kefil olma nedeniyle doğacak borçlarımın, aidat ve diğer borçlarımın tahsili
için beyan ettiğim/edeceğim/ Vakıfça temin edilecek banka hesabımdan (kredili ek hesap dâhil)
çekilerek tahsil edilmesini veya ilerde uygulamaya konulması halinde gerekli bilgilerini
bildireceğim kredi kartı ile tahsil edilmesinikabul ediyoruz.Kişisel Verilerimin, Kişisel Verileri
Koruma kanunu kapsamında üçüncü şahıslarla paylaşılmasına açık rıza gösterdiğimi, Vakıf
faaliyetleri kapsamındaki hizmetlerin sağlanması amacıyla her türlü elektronik iletişim yapılması
ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi için kişisel verilerimin Vakıf tarafından toplanmasına,
kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve paylaşılmasına da izin verdiğimi
kendi rızam ile kabul ve taahhüt ederim.
Vakıftan aldığımız Evlilik Desteğiiçin yukarıda yazılı şartlara aynen uymayı ve burada yazılı
hükümler ile ilgili diğer hükümleri ve Vakfın alacağı kararlara uymayı bu senet ile ilgili ve adli
yargıda halli gereken anlaşmazlıklar halinde Ankara mahkemelerinin ve icra dairelerinin yetkili
olduğunu kabul ve taahhüt ederiz.

Adı-Soyadı

Müşterek Borçlu/
Müteselsil Kefil
Adı-Soyadı

Müşterek Borçlu/
Müteselsil Kefil
Adı-Soyadı

İmzası

İmzası

İmzası

ÜYE/Talep Eden Borçlu
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MüĢterek Borçlu/
Müteselsil Kefil

ÜYE/Talep Eden Borçlu

MüĢterek Borçlu/
Müteselsil Kefil

T.C Kimlik No
Kurum Sicili
Adı Soyadı
Unvanı
SGK (Emekli
Sandığı) Sicil No

İkametgâh
Adresi
Çalıştığı Kurum
Bilgisi, İş
Adresi
İş Tel
Ev Tel
Cep Tel
İş bu taahhüt ve kefalet senedi altında imzaları bulunan ve yukarıda açık kimlikleri yazılı
borçlu_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ile müşterek borçlu ve müteselsil kefil (1) _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / müteselsil kefil (2)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ in bu senet içeriğini okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini beyanla, huzurumda
imzaladıklarını tasdik ederim. ……/ ……./ 20

ÜYE/Talep Eden Borçlu

MüĢterek Borçlu/
Müteselsil Kefil

MüĢterek Borçlu/
Müteselsil Kefil

Adı-Soyadı

Adı-Soyadı

Adı-Soyadı

İmzası

İmzası

İmzası

ÜNĠTE MÜDÜRÜ, NOTER VEYA AVUKATI
(isim - imza - Mühür)
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Sayfa 3

15.02.2021 / YKK:2

Genel Açıklamalar

A. Üyeler, Evlilik Desteği için aĢağıdaki belgelerle Vakfa müracaat ederler:
1. Müdürlük, muhtarlık veya noter tarafından onaylı Evlilik cüzdanı 2-3, 4-5 ve 6-7
sayfaların fotokopisi,
2. Üye ve Kefillerin nüfus cüzdanı fotokopisi,
3. ÇalıĢan üye ve kefillerin maaĢ bordrosu aslı veya onaylı fotokopisi,
4. Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan, Borçlu ile Müşterek borçlu ve müteselsil kefillerce
imzalanan, Kefalet Senedi, Borçlu ve Kefillerin imza ve kimlikleri, Yetkili Ünite Müdürüne
tasdik ettirilerek veya aslına uygunluğu tasdik edilmiş genel vekâletnameye dayanarak
avukatı tarafından veya imzaların Noterden onaylatılması veya imzaların PTT Vakfı Yönetim
Kurulu asıl veya yedek üyeleri, Müdürü ve/veya müdür yardımcısı huzurunda atılması
suretiyle tanzim ve tasdik edilerek Vakfa verilmesi/gönderilmesi gerekmektedir.
B. Kimler Kefil Olabilir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PTT A.Ş. ve Ortaklık ve/veya iştiraklerinde çalışanlar,
Türk Telekom A.Ş. ve Ortaklık ve/veya iştiraklerinde çalışanlar
PTT ve Türk Telekom Vakfı Çalışanları,
PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Çalışanları,
Türk Telekom Personeli Biriktirme Yardım Sandığı Çalışanları,
Devlet Bankaların Çalışan memur ve kadrolu işçiler,
Kamu Kurumlarında çalışan devlet memurları ve kadrolu işçiler,

C. Kefiller ile ilgili hükümler:
1. Talep eden Üyenin, maaĢında temlik ve/veya haciz, tahsilat borcu v.b kesinti varsa, iki
kefil, yoksa bir kefil aranır. Kefillerin maaşlarında haciz bulunmaması gerekir.
2. Emekliler kefil olamaz.
D. Diğer Hükümler:
1. Hesap numaralarındaki yanlış veya eksik yazılan bilgilerden doğabilecek hatalardan
kaynaklanan gecikme ve sorumlulukların tamamı üyeye aittir.
2. Senette üzerinde istenen bilgiler okunaklı ve eksiksiz doldurulması gereklidir.
3. Senet üzerinde karalama veya tahribat olması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.

Bu senet 3 sayfadan ibarettir.
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ÜYE KESĠNTĠ TAAHHÜTNAMESĠ
(BAġVURU FORMU)

TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ.
4200- Ankara ġubesi

“PTT ve TÜRK TELEKOM VAKFI” ile PTT VE TÜRK TELEKOM VAKFI ĠKTĠSADĠ
ĠġLETMESĠ” ne ait aidat ve destek kesintilerinin, adı geçen kuruluş tarafından Bankanıza
bildirilecek tarihlerde ve tutarlarda Şubeniz nezdindeki hesabımdan veya hesabımda söz konusu
tutarı karşılayacak düzeyde bakiye bulunmaması halinde Kredili Mevduat Hesabımdan ( Ek
Hesabımdan ) alınarak kuruluşun Bankanız nezdindeki hesabına yatırılmasını talep etmekteyim.
Adı geçen kuruluş tarafından Bankanıza bildirilen tutarlarda yapılan kesintilerin mahiyetinden,
tutarından veya herhangi bir sebepten dolayı adı geçen kuruluş ile aramızda bu kesintiler nedeniyle
doğabilecek herhangi bir ihtilafta Bankanızın taraf olmadığını Bankanızın hataen yaptığı ödemelere
ilişkin tutarları bildirim yapmak suretiyle her zaman hesaptan almaya yetkili olduğunu kabul, beyan
ve taahhüt ederim.

AD-SOYAD

:

TARĠH/ĠMZA

:

KURUM

:

ĠL

:

ĠBAN NO.

:

CEP TEL NO

:
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