
 
ÖĞRENİM KREDİSİ TAAHHÜT VE KEFALET SENEDİ 

                               

             ÖĞRENİM KREDİSİ ALAN ÖĞRENCİNİN     

ADI  :    BÖLÜMÜ :       

SOYADI :    SINIFI  :      

ÜNİVERSİTESİ :    OKUL NO :      

FAKÜLTE veya YÜKSEKOKULU :        

                                                      ÖĞRENCİNİN NÜFUS KAYIT BİLGİLERİ     

DOĞUM TARİHİ:   İLİ       :   CİLT NO     :    

BABA ADI   :   İLÇESİ       :   SAYFA NO :    

ANA ADI   :   MAH. KÖY:   KÜTÜK NO:     

VATANDAŞLIK KİMLİK NO :          

VERGİ KİMLİK NO  :          

AİLESİNİN OTURDUĞU 

EV ADRESİ  EV-CEP TEL.           :          

TEBLİGAT VE YAZIŞMA 

ADRESİ        İŞ-CEP TEL :          

ÖĞRENCİNİN E-POSTA  

ADRESİ ve CEP TELEFONU       :_____________________________________________________ 

                                                                                                                                  

 Devle Su İşleri Vakfı Yönetim Kurulu’nun …/…./….. Tarih ve …… Sayılı kararı ve kredi yönetmeliği 

hükümlerine göre DSİ Vakfı’nın bana verdiği toplam …………………TL(Yalnız ….………………………TL’dir.) 

Öğrenim kredisini tebligat beklemeden aşağıdaki şartlarla Devlet  Su İşleri Vakfı’na ödeyeceğim. 

 1- Yukarıda yazılı meblağ ………-…….. Öğretim Yılı rakamlarıdır. Gelecek yıllarda öğretim kredilerin 

artırılması durumunda, meydana gelecek artırım tutarının ilavesiyle oluşacak borç tutarı Vakfa ödenir. 

 2- Kredi borcu tutarı aşağıda belirtilen iki şıktan biri tercih edilerek ödeme yapılır. Tercihi öğrenci yapar. 

 a) Vakıftan alınan öğrenim kredi toplamı, öğrencinin mezuniyetinden iki yıl sonra, bir defada ödenir. Bu 

durumda borç toplamına, Devlet Temerrüt Faizi olan %....... faizi uygulanarak, borç ve faiz tutarları defaten ödenerek 

borç tasfiye edilir. 

 b) Kredi alan öğrencilere verilen yardımlar öğrencinin yüksek öğrenimi sürdürdüğü öğretim kurumunu 

bitirmesi gereken yıldan itibaren en geç 2 yıl sonra başlamak ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği kadar zaman içinde 

bitecek biçimde düzenlenecek bir ödeme planına göre aylık taksitler halinde borçlandırılmak suretiyle yasal faiz ile geri 

alınır. 

 3- Borç ödemede 2-b şıkkının tercih edilmesi durumunda her ayın taksiti, borçlu 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 borçluya ait olup ödemelerdeki uyumsuzluk halinde Vakıf kayıtları esas 

alınır. Bu sebeple ödeme makbuzlarının saklanıp istendiğinde ibrazı mecburidir. 

 4- Ayrıca; 

 a) Öğrencinin okulu bırakması veya herhangi bir sebeple okuldan çıkarılması (okulu bırakma veya okuldan 

çıkarılma, öğrencinin yüksekokuldan ayrılmak suretiyle en az bir ders yılı öğrencilik niteliğinin kalkmasıdır.); 

 b) Vakıfta kredi istenirken doldurulan belgelerdeki beyanın gerçeğe aykırı bulunduğunun sonradan anlaşılması; 

 c) Öğrenciden alınacak kefaletnamenin yenilenmesini gerektirecek, kredi verilmesine mani bir halin sonradan 

meydana gelmesi halinde ve bir alt sınıfın derslerinin tamamında başarılı olmayan öğrencinin, kredisi kesilir. 

 5- Öğrencinin okulu terk etme, herhangi bir sebeple okuldan çıkarılma veya kendi isteğiyle kredisini kestirmesi 

durumunda, borç toplamına temerrüt faizi eklenerek geri alınır. 

 6- Ödemelerini 2-b esaslarına göre ödeyeceklerden borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada 

borçlarının bir seneliği tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır. 

 7- İvedilik kazanan borçlar bu tarihten itibaren 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki 

Kanun Hükümlerine ve tahsil masrafları ile birlikte Vakıfça tahsil edilir. 

 8- Borç taksitleri ödenirken borçlu adını, soyadını, kredi hesap numarasını, taksitin hangi yılın hangi 

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

veya taksitleri Vakıf Hesabına intikal etmeyen paranın araştırılması borçluya aittir. 

 9- Okulu terk etme, okuldan çıkarılma, mezun olma, okul değiştirme, burs alma, kayıt dondurma çeşitli 

sebeplerle izin alma, kefillerin vefatı ve borç ödeme güçleriyle adreslerinde veya öğrencinin verdiği adreste meydana 

gelen her türlü değişiklikler öğrenci (borçlu) tarafından değişikliği izleyen 30 gün içerisinde Vakfa bildirilir. Öğrencinin 

adreste olan değişikliği bildirmemesi veya verdiği adreste bulunmaması sebebiyle kendisine tebligat yapılamazsa 7201 

Sayılı Tebligat Kanunu’nun 35. Maddesi gereği tebligat yapılmış sayılır ve borcun 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine 

göre tahsili için işlem yapılır. 

 10- Vakıftan alacağım kredi için yukarıda yazılı şartlara aynen uymayı ve burada yazılı hükümler ile Vakıf 

Kredi Yönetmeliği’nin sair hükümleri ve Vakıf Senedinin uygulanmasını bu senet ile ilgili adli kazada halli gereken 

anlaşmazlıklar halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederim. 

 

Tarih …../…../……                  ÖĞRENCİNİN (BORÇLUNUN) 

                İMZASI 



 
 Aşağıda açık kimliği yazılı bizler ve ön sayfada açık kimliği yazılı borçlu ………………………………..... nın 

DSİ Vakfı’ndan alacağı toplam …………………………………TL(Yalnız………………………………...TL)’lik öğrenim 

kredisine ön sayfada yazılı esaslar dahilinde müşterek borçlu müteselsil kefiliz. Öğrenci taahhüt senedinde yazılı öğrenim 

dalını sonradan değiştirse dahi borçluluk ve müteselsil kefilliğimiz devam edecektir. Emekli olmamız halinde T.C.Emekli 

Sandığı, SGK veya diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarından alacağımız gelir,aylık ve ödeneklerin haczedilmesini, Borçlunun 

borcunu zamanında ödememesinden dolayı ödeme tarihine kadar tahakkuk edecek gecikme zammını da asıl borçla birlikte 

ödemeyi, ödememe halinde bizler için de 6183 Sayılı Yasa kurallarına göre tahsil yoluna gidilmesini adli kazada halli 

gereken uyuşmazlık halinde Ankara İcra Daireleri ve Mahkemeleri’nin yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederiz. 

 
   I.KEFİL TAAHHÜT                    II.KEFİL TAAHHÜT 

Emekli olmam halinde Emekli maaşımdan icra yoluyla    Emekli olmam halinde Emekli maaşımdan icra yoluyla 

kesinti yapılmasını kabul ve taahhüt ederim.                  kesinti yapılmasını kabul ve taahhüt ederim. 

            MÜŞTEREK BORÇLU         MÜŞTEREK BORÇLU 

             MÜTESELSİL KEFİL                       MÜTESELSİL KEFİL 

             İMZA           İMZA 

 

 

…../…../……. 

 

 

I. KEFİLİN II.KEFİLİN 

 ADI  

 SOYADI  

 BABA ADI  

 DOĞUM YERİ VE YILI  

 T.C. KİMLİK NO  

 Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yerin 

İLİ 

 

 İLÇESİ  

 BUCAĞI  

CİLT NO SAYFA NO 

 

KÜTÜK S. NO CİLT NO SAYFA NO KÜTÜK S. NO 

 MAHALLE / KÖY  

 MESLEĞİ  

  

İŞ ADRESİ 

 

 

 E-POSTA ADRESİ  

 SİCİL NO*  

(*) Sicil Numaraları (Emekli sandığı’na tabi olanların Emekli Sandığı Sicil Numaraları, Sigorta ve Bağkur’a 

kayıtlı olanların Sigorta ve Bağkur Numaraları,) senede yazılacaktır. 

  

EV ADRESİ 

EV-CEP TEL. 

 

  

TEBLİGAT ADRESİ 

İŞ TEL. 

 

 

 İşbu taahhüt ve kefalet senedi altında imzaları bulunan ve yukarıda açık kimlikleri yazılı öğrenci (Borçlu) 

……………………………………………………….. ile kefiller ………………………………………………………… ve 

………………………………………………………..’nın bu senet içeriğini okudukların, aynen kabul ettiklerini ve 

huzurumda imzaladıklarını onaylarım. 

 

 

DAİRE BAŞKANLIĞI / BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ONAYI 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

TAAHHÜTNAME 

 

 

 

Konu: Öğrenim Kredisi alan öğrenciye/veliye ait taahhütname 

 

 

DSİ Vakfı’ndan öğrencim ………………………………………………….’nin     alacağı 

öğrenim kredisi geri ödeme zamanı geldiğinde ödememesi halinde, ayrıca Vakıf tüzüğü ve 

yönetmeliklerine aykırı hareket etmem halinde, DSİ Vakfı’na hiçbir ihbara kanuni takip yapmasına ve 

hüküm olmasına lüzum olmaksızın alacağına muaciliyet vererek kalan borcumu yasal faizden az 

olmamak üzere Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenen oranda gecikme faizi ile birlikte temerrüdü, 

emeklilik yardımı, ölüm yardımı ve namdar altındaki hak ve alacaklarımla T.C. Emekli Sandığı 

nezdinde tahakkuk eden alacaklarımızın bu borca mahsubunu emekli olmamız halinde T.C. Emeklilik 

Sandığı, SGK ve diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarından alacağımız gelir, aylık ve ödeneklerin 

haczedilmesini, icra takibi yapılması halinde icra masrafları, avukatlık ücreti ve gecikme faizi 

ödemeyi, ihtilaf halinde Ankara Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu borçlu olarak kabul ve 

taahhüt ederim. 

 

 

 

 

 

 
         Borçlunun; 

Adresi:         Adı Soyadı:   

           İmzası:  

Tel     :                            

 


