TRT VAKFI
TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL
DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI

KREDİLER YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1 - Bu yönetmelik Vakıf Senedi gereğince üyelere verilecek kredilere uygulanacak
usul ve esasları belirler.
Kapsam
MADDE 2 - Bu Yönetmelik üyelere verilecek kredinin türünü, yararlanma esaslarını, miktarını,
taksit adedini, alınacak bağış oranını, katkı payını ve tahsili hakkındaki hükümleri kapsar.
Kredinin Türü
MADDE 3 - Üyelere verilecek kredilerin türü aşağıda gösterilmiştir.
1. Konut Kredisi,
2. Menkul Mal Satın Alma Kredisi,
3. Borç Para Kredisi (İkraz)
Kredilerin Kaynağı
MADDE 4 - Kredilerin kaynağı, üye aidatları ve bu aidatlardan elde edilen gelirlerdir.
Kredilerden Nasıl Yararlanılacağı;
MADDE 5 - Kredilerden yararlanma esasları aşağıda gösterilmiştir.
1. Krediler üyeye, Vakıf üyesi 1 (bir) müşterek borçlu ve müteselsil kefil göstermesi
suretiyle, şekli Vakıf Yönetim Kurulu’nca belirlenecek “Borç Senedi” karşılığında
verilir.
2. Kredi alanlardan Yönetim Kurulu’nca belirlenecek miktarda bağış kabul edilir,
gerektiğinde diğer kesintiler için Vakıf Yönetim Kurulu yetkilidir.

Kredi Limitlerinin Tespiti
MADDE 6 - Üyelere verilecek kredinin miktarı, taksit adedi ve bağış tutarları gerektiğinde
günün koşullarına uygun olarak Genel Kurul Toplantılarında yeniden tespit edilir.
Kredi Taleplerinin Kabulü
MADDE 7 - Kredi talepleri için, usulüne uygun düzenlenecek borç senedinin ve gerekiyorsa
ekinin Vakıf Temsilcilikleri vasıtasıyla veya Vakıf Merkezine gönderilmesi gerekir.
Vakıf Müdürlüğü, Vakfa veriliş – geliş tarihine göre borç senetlerini sıraya koyacaktır. Talep

edilen kredinin toplam tutarı, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek aylık limitin üstünde olduğu
takdirde, talep fazlalıkları bir sonraki ayın ilk sıralamasına alınacaktır.
Kredinin Ödenmesi
MADDE 8 - Borç para ve Konut Kredisi talepleri nakit olarak, menkul mal satın alma kredisi
talepleri ise kredi fişi olarak verilir. Borç para kredisi borcu bitmeden yeni kredi verilmez.
Yeni kredi son kredi taksitinin geri ödendiği ayı takip eden ay ödenir. Ödemeler ayda bir kez
Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır. Aylık ödenecek kredilerin toplamı vakfın
nakit durumu dikkate alınarak Yönetim Kurulunca tespit edilir.
Kredilerin Tahsili
MADDE 9 – Kredi taksitleri üyelerin maaş aldıkları bankalardan maaş tarihinde aktarma yolu
veya üyelerin vakfın banka hesaplarına yatırma yolu ile tahsil edilir. Üyeler tahsilatın
yapılabilmesi için vakfa veya bankalara taahhütname vermek zorundadır. Kredi taksitini 2
(iki) ay arka arkaya ödemeyen üyeler tebligat yapılarak defaten ödemesi istenir. Ödemediği
takdirde icra yolu ile tahsiline gidilir. Kredi taksitine ödenmeyen aylar için aylık %5 (beş) katkı
payı uygulanır.
Kredinin Muaccel Olması
MADDE 10 - Her ne sebeple olursa olsun, borç taksitlerini 2 ay arka arkaya ödemeyen üyeye
borcunu ödemesi için tebligat yapılır. Verilen bu süre içerisinde üye borcunu ödemediği
takdirde bakiye borcu muaccel hale gelir ve kefillerden tahsil edilir.
KONUT KREDİSİ
MADDE 11 – Konut kredisinden yararlanabilmek için;
1.
2.
3.
4.
5.

Üç yıllık üyelik süresini doldurmuş olmak,
Son 5 (Beş) yıl içerisinde konut kredisinden yararlanmamış olmak
Tapu tescil veya sözleşme tarihinden itibaren 12 (on iki) ay geçmemiş olmak,
Konutun üyenin veya eşinin adına alınmış olması,
Konuta ait tapu, toplu konut idaresi yada konut yapı kooperatifi ile yapılan daire satış
sözleşmesinin (noter tasdikli, vakıf müdürlüğü, yönetim kurulu üyesi veya vakıf
temsilcisi tarafından aslı görülerek onaylanacak) borç senedi ekinde vakıf
müdürlüğüne ibrazı şarttır.

BORÇ PARA KREDİSİ
Borç Para Kredisi (İkraz)
MADDE 12 - Bu krediden yararlanmak için;
1. Üyenin 6 (altı) ay kıdemli olması,
2. İkraz borcunun olmaması,
3. Borç Senedi ile Vakıf Müdürlüğü’ne talepte bulunulması gerekmektedir.

MENKUL MAL SATIN ALMA KREDİSİ
MADDE 13 – Taşıt kredisi alabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekmektedir.

1. Üyenin 1 (bir) yıllık kıdemli olması,
2. Son 3 (üç) yıl içerisinde taşıt kredisinden yararlanmamış olmak,
3. Taşıtın noter satış sözleşme tarihinin veya ruhsatın tescil tarihinin 6 (altı) ayı
geçmemiş olması,
4. Taşıtın üyenin veya eşinin adına alınmış olması,
5. Borç senedi ekinde ruhsat veya noter satış belgesinin fotokopisinin (aslı
yönetim kurulu üyesi, vakıf müdürlüğü veya vakıf temsilcisi tarafından
görülerek onaylanacak) borç senedi ekinde verilmesi şarttır.

Yürürlülük ve Yürütme;
MADDE 14 – Bu yönetmelik 15.Haziran.2004 tarihinde yürürlüğe girer. Bu konuda daha önce
hazırlanmış olan Yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmelik vakıf yönetim kurulu
tarafından yürütülür. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hukuk hükümleri
uygulanır.

