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TÜRK DİYANET VAKIF-SEN ÜYELERİ VE AİLELERİ 

SOSYAL YARDIMLAŞMA SANDIĞI 

 

EMANET BORÇ PARA VE TEMLİK SENEDİ 
 

Borçlunun Net Maaşı  

Emanet Borç Para Miktarı (Rakamla)  

Emanet Borç Para Miktarı (Yazıyla)  

Aylık Ödenecek Taksit Tutarı   

Taksit Sayısı  

Taksit Başlangıç Tarihi  

Türk Diyanet Vakıf-Sen Üyeleri ve Aileleri Sosyal Yardımlaşma Sandığından yukarıdaki tabloda 

yazılı şartları aynen kabul ederek ...…………….…………TL'yi emanet borç para olarak aldık. 

Eşit taksitler halinde yukarıda miktarı yazılı meblağı taksit başlangıç tarihinden itibaren her 

ayın 20’sinde Yardımlaşma Sandığının Türkiye Vakıflar Bankası Saraycık Şubesindeki     

TR09 0001 5001 5800 7308 8793 58 hesabına ödemeyi kabul ve taahhüt ettiğimizi ayrıca 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen ve emanet borç paranın ilk taksit 

ödeme tarihinden son taksit ödeme tarihine kadar olan dönemlere ait Tüketici Fiyat Endeksi 

(TÜFE) rakamlarına göre her ay için Yardımlaşma Sandığınca hesaplanan enflasyon farkını 

aynı şekilde yukarıda belirtilen Yardımlaşma Sandığı hesabına son borç taksitini takip eden 

ayın taksit ödeme tarihinde ödeyeceğimizi, enflasyon farkının taksit miktarından fazla olması 

durumunda artan tutarı aynı ödeme usulü ile bir sonraki ay/aylar ödeyeceğimizi ve başkaca 

borçlarımızdan dolayı mahkeme veya icraca maaşımız kısmen haczedilse dâhi sonraki 

maaşımızdan bu borcumuza ait taksitleri gününde tamamen ödeyeceğimizi ve herhangi bir 

sebeple borçlunun Yardımlaşma Sandığından ayrılması halinde bu borcumuzun muacceliyet 

kesbedeceğini ve ayrılış tarihinde Yardımlaşma Sandığından doğan aidat iadesi, yardım, toptan 

ödeme, emekli ikramiyesi ve sair namlarla adımıza tahakkuk etmiş bulunacak her türlü hak ve 

alacaklarımızın bu borcun mahsubuna şimdiden muvafakat ettiğimizi, tahakkuk edecek 

enflasyon farkı, gecikme cezası, faiz, KKDF, BSMV ile birlikte oluşacak borç miktarı kadar 

meblağı yukarıda yazılı alacaklarımızdan temlikte bulunduğumuzu ve her birimiz diğerimizin 

borcundan müteselsilen mesul olmayı borçlu ve müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla 

kabul ve taahhüt ettiğimizi kabul ederek imzaladık. İhtilaf halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra 

Dairelerinin yetkili olacağını "borçlu” ve “müşterek borçlu ve müteselsil kefil" sıfatı ile beyan, 

kabul ve taahhüt ederiz.    

    BORÇLU     MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİL 

 Adı Soyadı-İmza      Adı Soyadı-İmza 

        

    .…/…./20….        …./…./20…. 

   

 

1. BORÇLU 2. MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİL 

Adı Soyadı  Adı Soyadı  

TC Kimlik No  TC Kimlik No  

Kurum Sicil No  Kurum Sicil No  

Çalıştığı Kurum  Çalıştığı Kurum  

Telefonu  Telefonu  

Adresi  Adresi  

 


