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Bu form, bir yıl ve üzeri üyelik süresi bulunan Vakıf üyeleri tarafından Yüksek Öğrenimde 

okuyan çocukları için kullanılacak olup, formun eksiksiz doldurulması gerekmektedir. 

 

Talep Edilen Öğrencinin; 

Posta Çeki Hesap No  

T.C. Kimlik Numarası  

Adı ve Soyadı  

Kayıtlı Bulunduğu Üniversite Adı ve Yeri  

Fakülte Adı  

Bölüm Adı  

Sınıfı  

Hazırlık dahil Öğrenim Süresi  

Öğrencinin Cep Telefonu 0(5_ _  ) _  _  _  / _  _  / _  _ 

E-posta adresi @ 

 

VAKIF ÜYESĠNĠN; 

T.C. Kimlik No  

Kurum Sicili  

Adı Soyadı  

Kurum / İş Adresi  

İş Tel Ev Tel GSM Tel 

0(_ _ _) _ _ _ _ _ _ _ 0(_ _ _) _ _ _ _ _ _ _ 0(5_ _ ) _ _ _ / _ _ / _ _ 

E-posta adresi @ 

İkametgâh Adresi  

İmzası  

 

..….../……..../20…... 
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PTT Vakfı'ndan destek alan öğrencinin uzatılan dönem dahil normal öğrenim için belirlenen 

süresi içindeki öğrenciliği döneminde öğrenim desteği olarak vereceği para karşılığında, bu 

taahhütnamede belirtilen şekilde, herhangi bir tebligat beklemeden, Vakfa ödemede bulunacağız. 

1-Öğrenciye verilen destek, desteğin alındığı tarihten itibaren, öğrenim kurumunun uzatılan 

dönem dahil normal öğrenim süresi için belirlenen süre kadar devam eder. Destek borcu, öğrencinin 

devam ettiği öğrenim kurumunun, uzatılan dönem dâhil normal öğrenim süresi için belirlenen 

sürenin bitiminden bir yıl sonra başlamak suretiyle, alınan destek miktarı ile sınırlı olarak, ödeme 

tarihlerinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aylık taksit miktarı üzerinden ödenir. Senette 

yazılı miktarın ödenen destek miktarının altında kalması halinde fiilen ödenen destek miktarı esas 

alınarak sorumluluk ve kefalet miktarı belirlenecek ve geri ödeme yapılacaktır. İlk taksit ödeme ayı, 

uzatılan dönem dâhil normal öğrenim süresi için belirlenen sürenin bitiminden bir yıl sonraki tarihi 

izleyen aydır. Okuduğu okul için YÖK veya MEB tarafından belirlenen normal öğrenim süresi 

içindeki eğitim yapılan dönemlere tekabül eden aylarda ödenecek desteklere geç başvuru yapılması 

veya başarısızlık nedeniyle eğitimin uzaması, normal öğrenim süresi için belirlenen süreyi aşan 

aylar veya yıllar için ödeme yapılmayacağı gibi bu durumlar destek geri ödemelerinin vadelerini 

değiştiremez. 

2-Uzatılan dâhil destek ödenen normal öğrenim süresi için belirlenen surenin bitiminden bir 

yıl sonraki tarihi izleyen aydan itibaren her ay ödenecek taksit tutarı, üye, öğrenci ve/veya kefil olan 

borçlular tarafından, o ayın en geç sonuncu iş günü akşamına kadar ödenecektir. Daha sonraki bir 

tarihte yapılan ödeme, zamanında ödenmemiş gibi işlem görür. Ödeme gününü kanıtlama 

yükümlülüğü borçlulara ait olup, ödemelerdeki uyuşmazlık halinde, Vakıf belge ve kayıtları, 6100 

sayılı HMK m.193 hükmü uyarınca kesin delil olarak esas alınır. Bu sebeple ödeme makbuzlarının 

saklanıp, istenildiğinde ibrazı zorunludur. 

3- a) Sağlık veya diğer nedenlerle öğrenim kurumuna devam edemeyen öğrencinin, bu 

durumunu 30 gün içinde Vakfa bildirmesi halinde, desteği hastalık veya diğer nedeninin süresi 

kadar kesilir ve daha sonra varsa uzatılan öğrenim süresine ilave edilir. Sürenin bitiminde destek 

almaya devam eder. Şu kadar ki, sağlık ve diğer nedenleri mevcut olsa bile, bir öğrenciye, uzatılan 

dönem dahil okuduğu öğrenim Kurumunun YÖK veya MEB tarafından belirlenen normal öğrenim 

süresinden daha fazla destek verilmez ve borç ödeme, hiçbir nedenle ertelenemez. 

b)Öğrenim Süresi içerisinde çeşitli nedenlerle kayıt dondurma işlemi 1 yıldan fazla olamaz 

ve kayıt dondurulan sürelerde destek ödenmesi yapılmaz. 

c) Dikey geçiş sınavı ile önlisans programından lisans programına geçmeyi hak eden ve 

durumunu belgelendiren öğrenci devam edeceği öğrenim kurumu için YÖK veya MEB tarafından 

belirlenen süresi kadar destek almaya hak kazanır.  

4- Ayrıca; 

a)Öğrencinin öğrenim kurumunu bırakması ve herhangi bir sebeple öğrenim kurumundan 

çıkarılması (okul bırakma veya okuldan çıkarılma, öğrencinin yükseköğrenimden ayrılmak suretiyle 

en az bir ders yılı öğrencilik niteliğinin kalkmasıdır.) 

b)Vakıftan destek istenirken, doldurulan belgelerdeki beyanın gerçeğe aykırı olduğunun 

sonradan anlaşılması; 

c)Öğrenciden alınan Kefaletnamenin yenilenmesini gerektirecek (ödeme gücünü ve 

Vakıftaki güvenini yitirme veya ölüm) durumlarında, Yönetmelikteki madde hükmüne uyulmaması; 

d)Destek verilmesine mani başkaca bir halin sonradan meydana gelmesi; 

e)Öğrenim Kurumundan alınacak belgeyi her yıl öğrenimin başlayacağı veya başvuru 

yapacağı tarihine kadar göndermeyenlerin destek ödemesi kesilir ve bu belgenin ibraz edilmesi 

halinde geçmiş aylarda birikmiş destek tutarları topluca ödenir. 

5- a) Öğrenim kurumunu terk etme, herhangi bir sebeple öğrenim kurumundan çıkarılma, 

öğrencinin öğrenim desteğinden vazgeçmesi veya öğrenci belgesinin süresi içerisinde 

gönderilmemesi hallerinde destek ödemesi durdurulur/kesilir ve geri ödemesi altı ay sonra aşağıdaki 

(c) bendinde belirtilen şekilde Vakfa geri ödenir. 
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b) Vakıf Senedinin 22 inci maddesinde belirtilenler ve/veya PTT ve Türk Telekom Genel 

Müdürlükleri, PTT Vakfı, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı, Türk Telekom Personeli Biriktirme 

ve Yardım Sandığı, PTT ve Telekom Memurları Müteselsil Kefalet Sandıkları ile bunların ortaklık 

ve/veya iştiraklerinden ayrıldıktan sonra üyeliği devam ettirmeyenler ile çalışmakta iken emekli 

olduktan sonra üye veya emekli üye olarak üyeliğini devam ettirmemeleri nedeniyle üyelikleri 

düşen üyelerimizin; ayrılış/emekli oluş tarihinden önce Yükseköğrenim desteği tahsis edilen 

çocuklarına, üyelikleri devamı veya yenilenmesi yapılıncaya kadar ödenmekte olan Yükseköğrenim 

desteği durdurulur. Bu durum üç (3) ay devam eder. Eğer üyelik üç (3) ay geçmesine rağmen devam 

ettirilmez veya yenilenmez ise öğrenim desteği kesilir. Üyeliklerini devam ettiren veya 

ettirmeyenlerin destek geri ödemeleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aylık taksitler halinde 

aşağıdaki (c) bendinde belirtilen şekilde Vakfa geri ödenir. 

c)Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin, üyeliği devam edenler her ay aylık çalışan üye 

aidatı tutarı kadar gecikme zammını aylık taksit miktarı ile birlikte ödeyecektir. Üyelikten ayrılan 

ve vefat halinde üye yerine dul ve yetimlerinden en az biri dâhil yeniden üye olmayanların ise, her 

ay aylık çalışan üye aidatı tutarının iki katı tutarında gecikme zammını aylık taksit miktarı ile 

birlikte ödeyecektir. Yapılan ödemeler öncelikle gecikme zammına mahsup edilecektir. İkinci 

taksite 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 ve gecikme zammı toplamı tüm borçlar bu tarihten itibaren 

kanuni faizi ile birlikte rızaen veya yasal yollardan tahsil olunur. 

d)Adı geçen Genel Müdürlüklerinde çalışmakta veya buralardan ayrıldıktan sonra veya 

emekli üye iken vefatı halinde, vefat eden üyelerimizin yerine üye olacak eşi dahil dul ve 

yetimlerinden birinin bulunmadığı durumlarda çocuğu Vakfımızdan Yüksek Öğrenim desteği 

almakta ise, öğrencinin öğrenim süresi sonuna kadar Yüksek Öğrenim Desteği ödenmesine devam 

edilir ve Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır. 

6- Yüksek Öğrenim Desteği istek formunda, gerçeğe aykırı beyanda bulunma veya 

kendisinin ya da kefilinin durumunda sonradan meydana gelen ve desteğin kesilmesini gerektirecek 

değişikliklerin, değişikliği izleyen 30 gün içinde haber verilmemesi sebebiyle desteğin kesilmesi 

halinde ise, borcun tamamı, yukarıdaki 5 inci maddenin (c) bendi hükümlerine göre Vakfa geri 

ödenir. 

7- Borç taksitleri ödenirken, üye veya öğrenci (borçlu) adını, soyadını ve taksitin hangi aya 

ait olduğunu ve adresini bildirir. Bu bilgilerdeki noksanlık yüzünden ödemenin şahsi hesaba 

geçirilmemesi veya taksitleri Vakıf hesabına intikal etmemesi halinde, borçlu borç taksitini 

zamanında ödememiş sayılır. Bu sebeple Vakıf hesabına intikal etmeyen paranın araştırılması 

borçluya aittir. 

8- Öğrenim kurumunu terk etme, öğrenim kurumundan çıkarılma, mezun olma, öğrenim 

kurumunu değiştirme, kayıt dondurma ve çeşitli sebeplerle izin alma, kefillerin ölümleri ve borç 

ödeme güçleriyle adreslerinde veya öğrencinin verdiği adreste meydana gelen her türlü değişiklik, 

üye veya öğrenci (borçlu) tarafından, değişikliği izleyen 30 gün içinde Vakfa bildirilir. Desteği 

kullanan üye, öğrenci veya kefillerin adresinde olan değişikliğin bildirmemesi veya verdiği adreste 

bulunmaması sebebiyle kendisine tebligat yapılamazsa, senette yazılı olan adrese tebligat yapılmış 

sayılır. 

9- Vakıftan aldığım Yüksek Öğrenim Desteği için 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 ederim. 

Öğrenci Adı – Soyadı – Ġmza 

 

------------------------------------------ 
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Aşağıda açık kimliği yazılı bizler müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak, başvuru formunda açık 

kimliği yazılı (öğrenci)…………………………………………….'nın; PTT Vakfından verilecek 

öğrenim desteklerine, bu kefaletname ve taahhütnamede yazılı esaslar dahilinde müşterek borçlu ve 

müteselsil kefiliz. Öğrenci, taahhüt senedinde yazılı öğrenim kurumunu veya öğrenim dalını 

sonradan değiştirse dahi, müşterek borçluluk ve müteselsil kefilliğimiz devam edecektir. PTT Vakfı 

tarafından, söz konusu destek veya kefil olma nedeniyle doğacak borçlarımın, emekli olmam 

halinde emekli maaşıma haciz konulmasını bila kabili rucü olarak kabul ettiğimizi, ilerde hacze 

muvafakat etmemem halinde doğacak icra veya mahkeme masrafları ve Vakıf zararlarından 

sorumlu olacağımızı kabul ve taahhüt ederek üye aidatı ve diğer borçlarımın maaşımdan kesinti 

yapılması veya tahsili için beyan ettiğim/edeceğim banka hesabımdan (kredili mevduat veya ek 

hesabımız dâhil) çekilerek tahsil edilmesini veya ilerde uygulamaya konulması halinde gerekli 

bilgilerimi bildireceğim kredi kartı ile tahsil edilmesini kabul ediyoruz. Yukarıda yazılı kurallar ile 

Yönetim Kurulu'nca alınacak diğer kararların ve Yönetmelik' te belirlenecek öteki kuralların, bizler 

için de aynen uygulanmasını, ödememe halinde adli kazada halli gereken durumlarda Ankara 

mahkemelerinin ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederiz. 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.    

         ..... /......./20 
 

 
ÜYE/Talep Eden 

Borçlu 

MüĢterek Borçlu/ 

Müteselsil Kefil 

MüĢterek Borçlu/ 

Müteselsil Kefil 

T.C Kimlik No    

Kurum Sicili    

Adı Soyadı    

Unvanı    

SGK  Sicil No    

ĠĢ veya Ev Adresi    

ĠĢ /Ev Tel    

Cep Tel    

Ġmza    

İş bu Taahhüt ve Kefalet Senedi altında imzaları bulunan ve yukarıda açık kimlikleri yazılan öğrenci 

(borçlu) ………………………….…………………………, Üye/Talep Eden Borçlu 

…………..……………………………..ile müşterek borçlu ve müteselsil 

kefiller………………………………....………ve……………..…….…………………….'nın, bu senet 

içeriğini okuduklarını ve imzalarının kendilerine ait olduğunu tasdik ederiz. Senet ve Kefalet Miktarı: 

(Yazı ile)……………………………….…. ve rakam ile…………………………-TL) 

 

ÜNĠTE MÜDÜRÜ, NOTER VEYA AVUKATI 

(Ġsim - Ġmza - Mühür) 
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Genel Açıklamalar: 

 

A. Üyeler, Yüksek Öğrenim Desteği için aĢağıdaki belgelerle Vakfa müracaat ederler: 

1. Öğrenci adına açılmış Posta Çeki Hesabı, 

2. Öğrenci ve Kefillerin nüfus cüzdanı sureti, 

3. Yeni tarihli Öğrenci belgesi, 

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. PTT A.Ş. ve Ortaklık ve/veya iştiraklerinde çalışanlar, 

2. Türk Telekom A.Ş. ve Ortaklık ve/veya iştiraklerinde çalışanlar, 

3. PTT ve Türk Telekom Vakfı Çalışanları, 

4. PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Çalışanları, 

5. Türk Telekom Personeli Biriktirme Yardım Sandığı Çalışanları, 

6. Devlet Bankaların Çalışan memur ve kadrolu işçiler, 

7. Kamu Kurumlarında çalışan devlet memurları ve kadrolu işçiler, 

 

C. 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. 

 

 
Öğrenim Süresine Göre Yazılacak Örnek Senet Miktarları 

Yıl Normal Öğrenci 
1.001 – 5.000 Arası 

Sıralamaya Giren Öğrenci 

İlk 1.000 Sıralamaya 

Giren Öğrenci 

1.Yıl 9.600 14.400 19.200 

2.Yıl 19.200 28.800 38.400 

3.Yıl 28.800 43.200 57.600 

4.Yıl 38.400 57.600 76.800 

5.Yıl 48.000 72.000 96.000 

6.Yıl 57.600 86.400 115.200 

7.Yıl 67.200 100.800 134.400 

 

Not: Öğrencilere ödenen Yükseköğrenim Desteği, yıllar itibariyle değiĢkenlik gösterdiğinden 

tabloda gösterilen senet miktarları yüksek tutulmaktadır. Asıl borç, öğrenciye ödenen miktar 

üzerinden belirlenmektedir. 


