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TAAHHÜTNAME 

 
Bu Taahhütname 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 
SözleĢmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. ĠĢbu Taahhütname ile amaçlanan; ....................................................................’de 
(Bundan sonra Okul olarak anılacaktır.) eğitim gören (1) ...............................................................................’nın velisi 
olan (2) .....................................................’nin ödeyeceği eğitim bedeli taksitlerinin Banka ile Okul arasında mutabık 
kalınan kurallar çerçevesinde Bankanın Elektronik Ortamda Tahsilat Sistemi ile Okula zamanında ödenmesi 
konusundaki esasları tespit etmektir. 
 
1) MüĢteri, Okula ödemekle yükümlü bulunduğu tüm borçlarının Okul tarafından Banka’ya bildirilen ödeme planında 
belirtildiği Ģekilde Banka’nın yukarıda belirtilen Ģubesinde açılacak cari hesabından alınarak Okulun Bankanın herhangi 
bir Ģubesindeki hesabına otomatik olarak ödenmesini ve sadece taksit ödemelerinde kullanılmak üzere hesabına bağlı 
olarak, limiti ödeme planındaki taksitler toplamı kadar olan Ek Hesap (Kredili Mevduat Hesabı) açılmasını talep, kabul ve 
taahhüt eder. Banka dilerse açılacak Ek Hesabın limitini MüĢteri’ye baĢka amaçlarla kullandırabilir, haklı sebeplerin 
varlığı halinde, MüĢteriye bildirim yapmak suretiyle, açılan Ek Hesapların limitlerini azaltabilir ve MüĢterinin talimatına 
istinaden artırabilir. 
 

2) MüĢteri Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatın kendisine tanıdığı haklar çerçevesinde, iĢbu 
Taahhütname’nin imza tarihinden itibaren on dört gün içinde Banka’ya bildirimde bulunmak Ģartıyla, herhangi bir 
gerekçe göstermeksizin ve cezai Ģart ödemeksizin iĢbu Taahhütname’ye istinaden açılan kredili mevduat hesabından 
cayma hakkına sahiptir. 
Cayma bildiriminin Banka’ya ulaĢması üzerine, Banka’ca kredili mevduat hesabının 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. 
 

3) 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 Hesabının 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 
 

4) 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. 
 

5) MüĢteri, Banka nezdinde adına açılacak olan hesabında Okul tarafından Banka’ya bildirilen taksit tutarlarını taksit 
vadelerinde, mesai saati bitimine kadar hazır bulunduracağını, eğitim gideri ücretinde Okul tarafından bir artıĢ yapıldığı 
takdirde artıĢı da ödeyeceğini, Banka’nın taksitlerin artması halinde kendisine herhangi bir bildirimde bulunmayacağını, 
hesabında taksit tutarını karĢılayacak yeterli bakiye bulunmaması durumunda hesabına bağlı bulunan Ek Hesabının 
kendiliğinden borçlandırılarak taksit tutarının tamamının veya Ek Hesaptaki limit boĢluğu kadar kısmının Okulun Banka 
nezdindeki hesabına alacak kaydedilmesini, iĢbu taahhütname kapsamındaki Otomatik Ödeme Talimatına rağmen 
ödenmesi gereken tutarları Okula nakden ödemesinden kaynaklanabilecek mükerrer taksit ödemelerinden Bankanın 
sorumlu olmayacağını, eğitim yılı eğitim bedelinin eğitim yapılacak tüm günleri kapsayan bir bütün olduğunu, Okulun ilan 
edilecek olan açılıĢ ve kapanıĢ tarihleri ile tatillerin eğitim gideri bedelini değiĢtirmeyeceğini, ayrıca öğrencinin Okulun 
açık olduğu günlerde devamsızlığının bulunması halinde ücret iadesi yapılmayacağını kabul ve taahhüt eder. 
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6) MüĢteri tarafından Banka nezdindeki ödeme bilgilerinde değiĢiklik yapılamayacaktır. Ödeme Bilgilerinde değiĢiklik 
yapılması gereği doğduğunda, bu yetki Okula aittir. 
 
7) Ek Hesaba uygulanacak olan faiz oranına iliĢkin Bankacılık Hizmetleri SözleĢmesinde yer alan ilgili düzenlemeler 
geçerli olacaktır. Ekonomik geliĢmelere bağlı olarak zaman içinde ilan etmek/duyurmak suretiyle Banka faiz oranını 
değiĢtirebilir. 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 Bankanın tanıdığı limiti 
dondurması, indirmesi, krediyi tamamen kapatması ya da benzeri durumlar nedeniyle herhangi bir zarar veya hak 
kaybına uğraması halinde Bankanın kendisine atfı kabil bir kusur olmadıkça hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ve 
herhangi bir sebepten dolayı Okul ile arasında doğabilecek herhangi bir ihtilafta Bankanın taraf olmadığını kabul ve 
taahhüt eder. MüĢteri, Bankacılık Hizmetleri SözleĢmesindeki koĢulların yanında Ek Hesabının limitinin dolması halinde 
ve Ek Hesap limitinde boĢluk olup olmadığına bakılmaksızın Ödeme planındaki son taksitin ödeme tarihinden sonraki 
ayın son iĢgününde, borcunun tamamının muaccel olacağını kabul ve beyan eder. 
 

8) MüĢteri, hakkında bilgi isteyen, yasaların yetkili kıldığı kiĢi ve merciler ile Banka’nın Okula, Bankacılık Hizmetleri 
SözleĢmesi ile bu Taahhütname kapsamındaki iĢlemler ilgili …………………bilgilerin verilebilmesini gayrikabili rücu 
olarak kabul eder.  
 

9) MüĢteri, iĢbu taahhütnamedeki hususların yerine getirilmesi amacıyla yapılacak her türlü yazıĢma ve tebliğler için, 
aĢağıda belirteceği adresine yapılacak tebligatın geçerli olacağını, bu adrese tebligat yapılamaması halinde, Adres Kayıt 
Sistemi’nde bulunan yerleĢim yeri adresine yapılacak tebligatların Ģahsına yapılmıĢ sayılacağını, o yerde bulunmasa 
bile, tebligatın iade edilmeyerek Tebligat Kanunu’nun 21. Maddesinin uygulanacağını kabul eder.  
 
 
ÖĞRENCĠ VELĠSĠNĠN (MÜġTERĠNĠN) 

 

ADI VE SOYADI: 

ADRESĠ: 

TARĠH/ĠMZA: 

 

 

AÇIKLAMA:  (1) Ġlgili okulda öğrenim gören öğrencinin adı, soyadı 

               (2) Öğrenci velisinin adı, soyadı 
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ĠĢbu Taahhütname’nin imza tarihinden itibaren on dört gün içinde BANKA’ya bildirimde bulunmak Ģartıyla, herhangi bir 

gerekçe göstermeksizin ve cezai Ģart ödemeksizin iĢbu Taahhütname’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: ………………………………………..…………………. 

 

 


