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EK SÖZLEŞME 

 
Bu Ek SözleĢme aĢağıda adı yazılı öğrenci velisinin (Bundan sonra MüĢteri olarak anılacaktır.) Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. 

(Bundan sonra BANKA olarak anılacaktır.) .............................................. ġubesi ile imzaladığı Bankacılık Hizmetleri 

SözleĢmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. ĠĢbu Ek SözleĢme ile amaçlanan; 

 (1).................................................................................................................................................................’nda (Bundan 

sonra OKUL olarak anılacaktır.) eğitim gören (2).....................................................................................’nın velisi olan 

MüĢterinin  ödeyeceği eğitim bedelinin (Eğitim bedeli, eğitim, yemek, kitap, servis, giyim vb. OKUL’la ilgili ödemeleri 

kapsamaktadır.) BANKA ile OKUL arasında mutabık kalınan kurallar çerçevesinde BANKA’nın Elektronik Ortamda 

Tahsilat Sistemi ile OKUL’a ödenmesi konusundaki esasları tespit etmektir.  

 

1) MüĢteri, OKUL’a ödemekle yükümlü bulunduğu eğitim bedeli borçlarının OKUL tarafından BANKA’ya bildirilen ödeme 

planında belirtildiği Ģekilde BANKA’nın yukarıda belirtilen Ģubesinde açılacak vadesiz TL hesabından tahsil edi lerek 

OKUL’un, BANKA’nın herhangi bir Ģubesindeki TL hesabına otomatik virman yoluyla ödenmesini kabul ve taahhüt eder. 

 

2) MüĢteri, BANKA nezdinde adına açılacak olan hesabında, OKUL tarafından BANKA’ya bildirilen eğitim bedeli taksit 

tutarlarını taksit vadelerinde, mesai saati bitimine kadar hazır bulunduracağını, taksit bilgilerini OKUL’dan öğreneceğini, 

BANKA’nın taksitleri kendisine bildirme yükümlülüğü bulunmadığını, eğitim bedelinde OKUL tarafından bir artıĢ yapıldığı 

takdirde artıĢı da ödeyeceğini, BANKA’nın taksitlerin artması halinde kendisine herhangi bir bildirimde bulunmayacağını, 

iĢbu Ek SözleĢme kapsamındaki Otomatik Ödeme Talimatına rağmen ödenmesi gereken tutarları OKUL’a nakden 

ödemesinden kaynaklanabilecek mükerrer taksit ödemelerinden BANKA’nın sorumlu olmayacağını, eğitim yılı eğitim 

bedelinin eğitim yapılacak tüm günleri kapsayan bir bütün olduğunu, OKUL’un ilan edilecek olan açılıĢ ve kapanıĢ 

tarihleri ile tatillerin eğitim gideri bedelini değiĢtirmeyeceğini, ayrıca öğrencinin OKUL’un açık olduğu günlerde 

devamsızlığının bulunması halinde ücret iadesi yapılmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

 

3) MüĢteri Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatın kendisine tanıdığı haklar çerçevesinde, iĢbu Ek 

SözleĢme’nin imza tarihinden itibaren on dört gün içinde BANKA’ya bildirimde bulunmak Ģartıyla, herhangi bir gerekçe 

göstermeksizin ve cezai Ģart ödemeksizin iĢbu Ek SözleĢme’ye istinaden açılan kredili mevduat hesabından cayma 

hakkına sahiptir. 

Cayma bildiriminin BANKA’ya ulaĢması üzerine, BANKA’ca kredili mevduat hesabı kullanımı durdurulacaktır. Bu halde 

dahi, MüĢteri otomatik virman talimatını geri almadığı müddetçe eğitim gideri ödemeleri BANKA’ca MüĢteri’ye ait 

vadesiz TL hesabından tahsil edilmeye devam edilecektir. 

MüĢteri, cayma bildirimini BANKA’ya göndermesinden sonraki otuz gün içinde anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten 

anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden akdi faiz oranı üzerinden hesaplanmıĢ faizi geri 

ödemek zorundadır. Bu süre içinde bu ödemelerin tamamen yapılmaması hâlinde, MüĢteri kredili mevduat hesabından 

caymamıĢ sayılacaktır. 

Cayma halinde, kamu kurum veya kuruluĢuna veya üçüncü kiĢilere ödenmiĢ olan masraflar MüĢteri’ye aittir. 

 

4) Kredili Mevduat Hesabı faiz oranında artıĢ olması halinde bu artıĢ uygulanmaya baĢlanmadan 30 gün önce 

BANKA’ca MüĢteri’ye bildirim yapılacak olup, MüĢteri, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatın 

kendisine tanıdığı haklar çerçevesinde, bu bildirim tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde borcun tamamını ödemek 

Ģartıyla, faiz artıĢından etkilenmeksizin Kredili Mevduat Hesabını kullanmaya son verebilecektir.  

MüĢteri’nin bu hakkını kullanması halinde BANKA’ca Kredili Mevduat Hesabı kullanımı durdurulacaktır. Bu halde dahi, 

MüĢteri otomatik virman talimatını geri almadığı müddetçe eğitim gideri ödemeleri BANKA’ca MüĢteri’ye ait vadesiz TL 

hesabından tahsil edilmeye devam edilecektir.  

60 günlük süre sonunda borcun tamamının kapatılmaması halinde MüĢteri yeni faiz oranını kabul etmiĢ sayılacaktır 
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5) MüĢteri’nin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatın kendisine tanıdığı haklar çerçevesinde OKUL 
ile imzaladığı sözleĢmeden cayması ve bu durumun OKUL ya da MüĢteri tarafından BANKA’ya bildirilmesi halinde, 
BANKA Kredili Mevduat Hesabı kullanımını ve eğitim gideri ödemelerinin MüĢteri’ye ait vadesiz TL hesabından tahsilini 
durduracaktır. 
 
6) MüĢteri tarafından Banka nezdindeki ödeme bilgilerinde değiĢiklik yapılamayacaktır. Ödeme Bilgilerinde değiĢiklik 
yapılması gereği doğduğunda, MüĢteri bu yetkinin OKUL’a ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. 
 
7) MüĢteri eğitim bedellerinin OKUL’a ödenmesinin aĢağıda belirtildiği Ģekilde yapılmasını  kabul ve taahhüt eder: 
BANKA, MüĢterinin cari hesap bakiyesinin müsait olmaması halinde, OKUL tarafından bildirilen ödeme planındaki 
ödemeleri, MüĢterinin cari hesabına bağlı olarak açılan Ek Hesaba (Kredili Mevduat Hesabı), borç kaydetmek suretiyle 
yerine getirecektir.  
Açılan Ek Hesabın azami limiti, OKUL tarafından BANKA’ya bildirilen ödeme planındaki ödemeler toplamı kadar 
olacaktır. Açılacak bu Ek Hesabın limiti sadece OKUL’a yapılacak ödemeler için kullanılacaktır. Banka MüĢteriye kredi 
açıp açmamakta serbesttir. Bankanın MüĢteriye kredi açmaması halinde iĢbu Ek SözleĢmenin garanti ve Ek Hesap ile 
ilgili maddeleri hükümsüzdür. 
 
8) Ek Hesaba uygulanacak olan faiz oranına iliĢkin Bankacılık Hizmetleri SözleĢmesinde yer alan ilgili düzenlemeler 
geçerli olacaktır. MüĢteri, BANKA nezdinde adına tahsis edilmiĢ Ek Hesap limitinin dolu ve yetersiz olması veya 
hesabına haciz, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz gibi kısıtlama gelmesi yahut haklı sebeplerin varlığı halinde BANKA’nın 
tanıdığı limiti dondurması, indirmesi, krediyi tamamen kapatması, gerek kendisi gerekse OKUL tarafından hatalı veya 
eksik bilgi verilmesi ya da benzeri durumlar nedeniyle herhangi bir zarar veya hak kaybına uğraması halinde BANKA’nın 
kendisine atfı kabil bir kusuru bulunmadıkça hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ve herhangi bir sebepten dolayı OKUL ile 
arasında doğabilecek herhangi bir ihtilafta BANKA’nın taraf olmadığını kabul ve taahhüt eder. 
 
9) MüĢteri OKUL’a ödemekle yükümlü bulunduğu, OKUL tarafından BANKA’ya bildirilen eğitim bedeli borçlarının 
BANKA tarafından garanti edilmesini talep eder. 
 
10) MüĢteri, OKUL’a karĢı doğmuĢ ve doğacak eğitim bedeli borçlarının teminatı olarak, BANKA’nın OKUL’a vermiĢ 
olduğu garanti nedeniyle, BANKA tarafından yapılan ödeme tutarlarını BANKA’nın ilk talebinde, derhal 
talep tarihinden ödeme gününe kadar geçecek günler için hesaplanacak temerrüt faizi BSMV, KKDF ve her türlü 
masrafıyla birlikte nakden ve tamamen ödemeyi kabul eder. 
 
11) BANKA, bu garanti tahtında nakden ödeme talep edebileceği gibi, dilerse talep ettiği tutarı, MüĢterinin vermiĢ olduğu 
talimata istinaden BANKA nezdinde MüĢteri adına açılmıĢ Ek Hesaba borç kaydetme yetkisini haiz bulunmaktadır. 
 
12) MüĢteri, Ek Hesap kullanımının herhangi bir sebeple sona ermesi halinde dahi, BANKA tarafından verilen garanti 
kapsamında OKUL’a yapılan ödemeleri ve faizlerini, Ek Hesaba borç kaydedilen tutarların tabi olduğu kurallar 
çerçevesinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.  
 

13) BANKA, OKUL ile imzalanan Protokol’de belirtilen koĢullar ile, MüĢteri’nin eğitim gideri borçlarının azami ……-

TL’sinin ödenmesini OKUL’a garanti eder. Garanti edilen azami tutar BANKA veya MüĢteri tarafından yapılan ödeme 

miktarı kadar azalır. 

MüĢteri ile imzalanan Bankacılık Hizmetleri SözleĢmesi çerçevesinde Ek Hesap (Kredili Mevduat Hesabı) borcu 

muaccel hale geldiği takdirde, MÜġTERĠ muaccel hale gelen borcu tüm faiz ve ferileriyle birlikte ödemeyi; ayrıca  

BANKA’nın OKUL’a ödemeyi garanti ettiği tutarı BANKA’nın ilk yazılı talebi üzerine BANKA’ca gösterilecek bir hesaba 

nakden depo etmeyi, BANKA’ca talep edilen miktarın BANKA’ca gösterilen hesaba derhal yatırılmaması halinde talep 

tarihinden itibaren temerrüde düĢmüĢ sayılacağını ve talep edilen tutara ek olarak, talep tarihinden ödeme tarihine kadar 

geçecek süre için temerrüt faizi ödemeyi gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder. 

MüĢteri, depo edilen tutarın, BANKA’nın iĢbu Ek SözleĢmeden ve diğer sözleĢmelerden doğmuĢ ve doğacak alacakları 
için BANKA’ya rehinli olduğunu, BANKA’nın depo ettiği bu nakit tutar için faiz yürütmeyeceğini ve bu parayı dilediği 
alacağına mahsup etmeye yetkili olduğunu kabul eder. 
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14) MüĢteri, hakkında bilgi isteyen, yasaların yetkili kıldığı kiĢi ve merciler ile Banka’nın Okula, Bankacılık Hizmetleri 
SözleĢmesi ile bu Ek SözleĢme kapsamındaki iĢlemlerle ilgili -…………… bilgilerin verilebilmesini gayrikabili rücu 
olarak kabul eder.  
 
MÜŞTERİNİN (ÖĞRENCİ VELİSİNİN) 
 

    TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 

ADI VE SOYADI:……………………………………..…………………      ................................ġUBESĠ 

ADRESĠ: …………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………   

TARĠH/ĠMZA: ………………………………………..………………….   
   

AÇIKLAMA:………………………………...........................................   

   

(1) OKUL’un unvanı 

(2) Ġlgili OKUL’da öğrenim gören öğrencinin adı, soyadı 

 

  

ĠĢbu Ek SözleĢme’nin imza tarihinden itibaren on dört gün içinde BANKA’ya bildirimde bulunmak Ģartıyla, herhangi bir 
gerekçe göstermeksizin ve cezai Ģart ödemeksizin iĢbu Ek SözleĢme’ye istinaden açılan kredili mevduat hesabından 
cayma hakkımın bulunduğu; cayma bildiriminin BANKA’ya ulaĢması üzerine, BANKA’ca kredili mevduat hesabı 
kullanımının durdurulacağı; bu halde dahi, otomatik virman talimatımı geri almadığım müddetçe eğitim gideri ödemelerin 
vadesiz TL hesabından tahsil edilmeye devam edileceği; cayma bildiriminden sonraki otuz gün içinde anaparayı ve 
kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden akdi faiz oranı üzerinden 
hesaplanmıĢ faizi geri ödemek zorunda olduğum; bu süre içinde bu ödemelerin tamamen yapılmaması hâlinde, kredili 
mevduat hesabından caymamıĢ sayılacağım; öte yandan cayma halinde, kamu kurum veya kuruluĢuna veya üçüncü 
kiĢilere ödenmiĢ olan masrafların bana ait olacağı konusunda tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıĢtır. 
 
MÜġTERĠNĠN (ÖĞRENCĠ VELĠSĠNĠN) 
ADI VE SOYADI:……………………………………..……………… 
TARĠH/ĠMZA: ………………………………………..…………………. 
 
 
 
 

ÖZEL OKUL EĞĠTĠM BEDELLERĠNĠN ÖDENMESĠ ĠÇĠN AÇILAN KREDĠLĠ MEVDUAT HESABI (EK HESAP) 
OTOMATĠK LĠMĠT ARTIRIMI TALĠMATI 

 
TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ.’ye 
ĠmzalamıĢ olduğum iĢbu sözleĢme hükümleri kapsamında, ……………….. ġubesi ……………………………….. nolu 
vadesiz TL hesabıma bağlı olarak özel okul eğitim bedellerinin ödenmesi için açılan/açılacak Kredili Mevduat Hesabı 
(Ek Hesap) limitimin azami OKUL tarafından belirlenen ve Banka ile mutabık kalınan yeni Eğitim Gideri seviyesine kadar 
Bankanızca belirlenecek kurallar çerçevesinde ve Bankanızca belirlenecek dönemlerde, aksi tarafımca yazılı olarak 
bildirilinceye kadar, otomatik olarak artırılmasını talep ederim. 
 
MÜġTERĠNĠN (ÖĞRENCĠ VELĠSĠNĠN) 
ADI VE SOYADI:……………………………………..……………… 
TARĠH/ĠMZA: ………………………………………..…………………. 
 


