
DEMİRYOLU SEVENLER VE GÖNÜLLÜLERİ 
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ - SANDIĞI BORÇ PARA İSTEĞİ 6 Ay vadeli İstiyorum

12 Ay vadeli İstiyorum

ÖDEMELER KİMLİK KARTI ve NÜFUS CÜZDANI İLE YAPILIR

BORÇ İSTEYENİN:

T.C. Vatandaşlık No :.....................................................

Sicil No :.....................................................

Adı ve Soyadı :.....................................................

Servis ve Görevi :.....................................................

Borç İsteyenin Tlf. No : İş : ..........................................

  Cep : ..........................................

Kefilin Tlf. No : İş : ..........................................  
  Cep : ..........................................

Havalenin Ödeneceği Yer :.....................................................

İmzası :.....................................................

BORÇ SENEDİ

 Düzenleme Tarihi Ödeme Tarihi Türk Lirası Kuruş No

  ......................................   .................................   ..........................   ................   ..............

Bu senet karşılığında “Demiryolu Sevenler ve Gönüllüleri Yardımlaşma Derneği - Sandığı”ndan ............................................................TL

(............................................................................................................................................................................................................) Türk Lirasını 
Nakden ve tamamen aldık. Bu para müşterek borcumuzdur. Bu borcumuzu yukarıda belirtilen taksitlerle ödemeyi, herhangi bir 
taksidin vadesinde ödenmemesi halinde bakiye borcumuzun tamamının muacceliyet kesbederek mutemet veya banka vasıtası yahut 
diğer bir şekilde ödenen aylık ücretimizden, ikramiyemizden, emekli ve kıdem tazminatımız ile her türlü hakedişimizden defaten 
kesilmesi ve Sandığın bu borcumuzu hükmen tahsili için yapacağı her türlü masrafı ödemeyi ve gecikme durumunda aylık %5 cezai 
şart uygulanmasını kabul ve taahhüd ederiz. Bu borçlanmadan mütevelllit anlaşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ile İcra Dairelerinin 
yetkili olduğunu şimdiden kabul ederiz.

Bu senet Sandıktan aldığımız borç para için birbirimizin borcuna müşterek borçlu ve müteselsil kefil ve zamin olduğumuzu belgeler.

 Adı Soyadı Sicil No İşyeri ve Görevi İmzası

Borçlunun : ........................................  ................   .................................  ..................

Müşterek ve Müteselsil
Kefiller  .........................................  ................   .................................  ..................

............................................................ BANKASI ............................................................ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Demiryolu Sevenler ve Gönüllüleri Yardımlaşma Derneği - Sandığı’na olan aylık üyelik aidat borcumun ve ikraz olarak almış ol-
duğumuz tutarların Sandığa geri ödenmesini teminen Sandık tarafından bildirilen tutarların yine Sandık tarafından bildirilen şartlarda 
ve tarihlerde aşağıda imzamızın yanına yazmış olduğumuz hesabımızdan kesilerek, Sandığın ............................................................ Bankası 
............................................................ Şubesi nezdindeki ........................................................... numaralı hesabına otomatik olarak yatırılması 
hususunda gereğini arz ederiz.

 Adı Soyadı Sicil No Hesap No İmzası

Borçlunun : ........................................  ................   .................................  ..................

Kefilin  .........................................  ................   .................................  ..................

Borçlu ve müşterek müteselsil kefiller aşağıdaki bonoda belirtilen tutarı, Derneğimizce aşaığıda belirlenen taksitler halinde ödeye-
ceklerdir. Demiryolu Sevenler ve Gönüllüleri Yardımlaşma Derneği Sandığınca belirlenen taksitlerden herhangi bir tanesi ödenmediği 
takdirde borcun tamamı muaccel hale gelecek, aşaığıdaki bono bağımsız olarak icra takibine konulacak ve borçlu ile kefillere karşı yasal 
işlemler yapılacaktır.

Taksit sayısı : ...............................................................

Taksit tutarı : ...............................................................

TOPLAM TUTAR : ...............................................................

Belirtilen  taksit sayıları ile taksit miktarlarını kabul ediyorum.

Borçlu TCK No : ................................................

Borçlu Adı Soyadı İmza : ................................................

Kefil TCK No : ................................................

Borçlu Adı Soyadı İmza : ................................................

Yukarıdaki imzaların, imzanın yanında adı-soyadı yazan üyemize ait olduğu tasdik olunur.      ........./........./20........

......../........./20....... tarihindeki

 Birikmiş Parası Varsa Borcu

  ...................................   ...................................

  ...................................   ...................................

 Kayıt Memuru İkraz Memuru
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Tasdik Edenin:

Adı Soyadı : ...............................................

Görevi  ................................................

İşyerimiz personellerimizin imzaları

Tasdik olunur.

Resmi Mühür ve İmza

KAŞE VE MÜHRÜ OKUNMAYAN SENETLER GEÇERSİZDİR (ÖDEME YAPILMAZ)


