TRT KURUMU PERSONELİ
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI
KREDİLER YÖNETMELİĞİ
BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER
YETKİ
Madde 1- Bu yönetmelik "TRT Kurumu personeli Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı" "Vakıf Senedi"
nin 53.maddesi hükmüne göre Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.
AMAÇ
Madde 2- Bu yönetmelik, "Vakıf Senedi"nin 4.maddesinin (h) fıkrası ile 42.maddesinin (a),(b),(c),ve (e)
fıkralarında belirtilen Doğal Afet, Konut, Borç Para (İkraz) ve diğer kredilerin kullanılmasına ilişkin usul
ve esasları belirler.
KAPSAM
Madde 3- Bu Yönetmelik, "Vakıf Senedi"nin 7.maddesi hükmüne göre üye olanlar ile 11.maddesinin
(b) fıkrasına göre üyeliklerini devam ettirenlere verilecek kredileri kapsar.
BÖLÜM II
KREDİLERDEN YARARLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Madde 4a) Doğal Afetler Kredisi hariç, herhangi bir kredi borcu bitmeyen üyeye aynı kredi türünden bir yenisi
verilmez.
b) Krediler Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek "Borç Senedi" karşılığında verilir. "Vakıf Senedi"nin
değişiklikten önceki 7.maddesi hükmüne göre üye olanlardan kefil istenmez (Acil Kredi ve konut
kredisi için vakıf üyesi bir kefil), Ancak; "Vakıf Senedi"nin 11.maddesi (b) fıkrasına göre üyeliklerini
devam ettirenlerin Vakıf üyesi iki kefil göstermeleri şarttır.
c) Kredi talepleri bu yönetmelikle öngörülen belgelerin düzenlenip Vakfa ibrazını müteakip
değerlendirmeye alınır.
d) Kredi almış olan üye, Vakfa müracaat ile, bakiye borcunu gider paysız ödeyebilir.
e) Kredisini vadesinden önce kapatan üyelerden;
-20 ay kredi kullananlar 14 ay ödeme,
-15 ay kredi kullananlar 9 ay ödeme,
-10 ay kredi kullananlar 6 ay ödeme,
Yaptıktan sonra kalan kredilerini kapattıkları taktirde kredi talepleri yerine getirilecektir.Bu duruma
uymayan üyeler kredilerini kapatsalar dahi bu süreler dolmadan kredi ödemesi yapılmayacaktır.
f)Bu yönetmelikte öngörülen krediler , kredi türlerinin üst limitini göstermektedir.Üyeler,kredi
başvurularında belirtmek koşuluyla, üst limitin altında gereksinim duydukları miktarda kredi talep
edebilirler.
g)Üyeler bu yönetmelikte öngörülen kredi vadelerinden herhangi birisini,başvuruda belirtmek
koşuluyla seçebilirler.
h) Krediler, belgelerin düzenlenip Vakfa ibraz edildiği tarihteki esaslara göre ödenir.
BÖLÜM III
KREDİ TÜRLERİ VE ÖDEME ESASLARI

DOĞAL AFET KREDİSİ
Madde 5- Doğal Afet Kredisi;
a) Doğal Afet Yardımına hak kazanan üyelere, üye olan aile bireylerinden sadece birine ödenir.
b) Kredinin miktarı, Sosyal Yardımlar Fonu Aidatının 414(dörtyüzondört) katıdır.
c) Kredinin taksit adedi 20 (yirmi) aydır ve gider paysızdır.

KONUT KREDİSİ
Madde 6- Konut Kredisi;
a) Konut Kredisi kullanan üye 10 yıl geçmeden tekrar konut kredisi kullanamaz. Konut kredisi aynı
konut için üye olan aile bireylerinden sadece birine ödenir.
b) Krediden yararlanabilmek için konuta ait alış tapusunun(alış bedelli), toplu konut idaresi(toplu
konut idaresi iştirakleri ve müteahhit firmaları hariç) yada konut yapı kooperatifi ile yapılan daire satış
sözleşmesinin aslı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisinin imzası ve aslı görülmüştür ibaresini
taşıyan fotokopisinin tapu tescil tarihinden veya satış sözleşmesi tarihinden itibaren 1 (bir) yıl
içerisinde ibrazı şarttır. Bu sürenin geçmiş olması halinde Konut Kredisi ödenmez. Sahip oldukları arsa
üzerine inşaat yapanlara konut kredisi ödenmez.
c) Kredinin miktarı, Sosyal Yardımlar Fonu Aidatının 714 (Yediyüzondört) katıdır.
d) Kredinin taksit adedi 24 (Yirmidört) aydır. Borçlanılan miktar ana para ile %5 (Yüzdebeş) oranındaki
gider payının toplamından ibarettir.
BORÇ PARA KREDİSİ (İKRAZ)
Madde 7- Borç Para Kredisi;
a) Kredinin miktarını üyelik yıllarına göre Genel Kurul tespit eder. Genel Kurul kredi miktarının en az 6
(altı) aylık süreler sonunda makul miktarlarda arttırılmasına ve uygulanmakta olan gider payı
oranlarının arttırılıp, eksiltilmesine ilişkin Yönetim Kuruluna yetki vermiştir.
b) Kredinin taksit adedi tespit edilen kredi miktarına göre 10 (on), 15 (Onbeş) ve 20 (yirmi) aydır.
Borçlanılan miktar, ana para ile %2 (yüzdeiki) oranındaki gider payı toplamından ibarettir.
ACİL İHTİYAÇ KREDİSİ
Madde 8- Acil İhtiyaç Kredisi;
a) Kredi Miktarı, üyelik yıllarına göre tespit edilen Borç Para Kredisinin 2 (iki) katıdır. Genel Kurul kredi
miktarının en az 6 (altı) aylık süreler sonunda makul miktarlarda arttırılmasına ve uygulanmakta olan
gider payı oranlarının arttırılıp, eksiltilmesine ilişkin Yönetim Kurulan yetki vermiştir.
b) Kredinin taksit adedi tespit edilen kredi miktarına göre 10 (on), 15 (onbeş)ve 20(yirmi) aydır.
Borçlanılan miktar, ana para ile %3.8 (yüzdeüçnoktasekiz) oranındaki gider payı toplamından
ibarettir.
KREDİ LİMİTLERİNİN TESBİTİ
Madde 9- Aylık ödenecek toplam kredi miktarı, Vakfın nakit durumu dikkate alınarak Yönetim Kurul
tarafından belirlenir.
KREDİ TALEPLERİNİN KABULÜ
Madde 10- Kredi talepleri için, usulüne uygun düzenlenecek borç senedinin ve gerekli belgelerin
aslının Vakıf Temsilcisi aracılığıyla veya Vakıf Merkezine doğrudan gönderilmesi gerekir. Talep edilen
krediler toplamı Yönetim Kurul tarafından belirlenecek aylık limitin üzerinde olduğu taktirde, talep
fazlalıkları bir sonraki ayın sıralamasına alınır. Sıralamada, kredi talebine ilişkin tüm belgelerin eksiksiz
düzenlenip Vakfa verildiği tarih esas alınır.
KREDİLERİN ÖDENMESİ
Madde 11- Krediler talebe ilişkin belgelerin asıllarının Vakıf Merkezine ulaşmasına müteakip ayda iki
defa Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır. (Ölüm olayı, doğal afet ve diğer acil olaylar
dışında), borç mahsubu yapılmaz. Üyelik aidatı ve kredi borçlarını gününde ödemeyen üyelerin kredi
talepleri Yönetim Kurulun belirleyeceği esaslara göre ödenir.
KREDİNİN KAYNAĞI
Madde 12- Kredilerin kaynağı, üyelik aidatları ve bu aidatlardan elde edilen gelirlerdir. Üyelik aidatları
ve kredi taksitleri her ay üyenin maaşının ödendiği tarihte banka hesabından tahsil edilir.

KREDİ BORCUNUN MUACCELİYET KAZANMASI
Madde 13- Her ne sebeple olursa olsun, borç taksitlerini zamanında ödemeyen üyelere iki aydan fazla
olmamak ve toplam borcuna aylık %0.5 (yüzdesıfırnoktabeş) gider payı uygulamak şartıyla süre
tanınır. Bu süre sonunda bakiye borcu muaccel hale gelir. Bu borç, borç para kredisi gider payının 5
(beş) katı oranı uygulanarak kanuni yollardan tahsil edilir.
BÖLÜM IV
SON HÜKÜMLER
UYGULAMA
Madde 15- Bu yönetmeliği Yönetim Kurulu uygular. Hüküm bulunmayan hallerde genel hukuk
hükümleri uygulanır.
YÜRÜRLÜK
Madde 16- Bu yönetmelik 15.06.2016 tarihinde yürürlüğe girer. Bu konuda daha önce hazırlanmış
olan yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.
YÜRÜTME
Madde 17- Bu yönetmelik, "TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI"
Yönetim kurulu tarafından yürütülür.

