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OTOMATİK TAHSİLAT SİSTEMİ TAAHHÜTNAMESİ  

(CARİ HESAP, KREDİ KARTLI ve OKUL YEDEK HESAPLI UYGULAMA) 

 

1. TAAHHÜTNAMENİN KONUSU 

İşbu taahhütname, Veli’nin, OKUL’dan satın almış olduğu  eğitim hizmeti bedeline ilişkin taksitlerin, 

Veli’nin BANKA nezdindeki hesabından tahsil edilmesi veya Banka’dan aldığı kredi kartına borç 

kaydedilerek veya Okul Yedek Hesabı’ndan tahsil edilmesi ve OKUL’un hesaplarına ödenmesine ilişkin 

usul ve esasları belirlemektedir. İşbu taahhütname, Banka ile Veli arasında imzalanan ‘Kredi Kartı 

Üyelik Sözleşmesi’nin,Yedek Hesap Sözleşmesi’nin ve Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi’nin eki ve 

ayrılmaz bir parçasıdır. Bu taahhütname taraflar arasında özel hüküm niteliğindedir, öncelikle bu 

taahhütnamede bulunan hükümler uygulanacaktır. Bu taahhütnamede düzenlenmeyen konularda 

Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi, Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesi, Yedek Hesap Sözleşmesi 

uygulanacaktır.  

 

2. TAKSİT BEDELLERİNİN ÖDENMESİ 

Veli; 

a) Okul ile imzalamış olduğu Ödeme Planında kararlaştırılmış olan taksit bedellerinin, aksine yazılı 

bir talimat vermediği takdirde en geç taksit tarihinde, velinin talimatına göre; aa-)  cari 

hesaplarından ; bb-) hesaplarında yeterli bakiye bulunmaması halinde Banka tarafından  tahsis 

edilen kredi kartına borç kaydedilmek suretiyle, cc-) yahut  hesabında yeterli bakiye bulunmaması 

halinde Okul Yedek Hesabı’na borç kaydedilmek suretiyle ödenmesini ve bu hususlarda 

Banka’nın tam yetkili olduğunu kabul ve beyan ettiğini,  

b) Hesabından tahsil edilen veya kredi kartına ve Okul Yedek Hesabına borç kaydedilen tutarları, 

harcama kalemi olarak kabul ettiğini, 

c) Kredi kartına borç kaydedilmek suretiyle yapılan ödemeleri kredi kartının son ödeme gününde 

diğer harcamalar ile birlikte ödeyeceğini, aksi halde Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen 

şekilde temerrüde düşmüş olacağını ; 

d) Okul Yedek Hesabı’ndan yapılan ödemeleri,en geç hesap kesim tarihinden itibaren 10 gün içinde, 

işleyen kâr payı ve vergileri (KKDF ve BSMV)  ile birlikte Banka’ya ödeyeceğini, hesap kesim 

tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek  süre içerisinde de (Banka ile Okul arasında garantörlük 

anlaşması olsa dahi) günlük karın işleyeceğini, Okul Yedek Hesabı’na para yatırdığında ekstre 

günü beklenmeden ana para borcunun, işleyen karın ve vergilerin tahsil edileceğini ; son ödeme 

tarihi itibariyle Okul Yedek Hesabı’nın bağlı bulunduğu cari hesapta yeterli bakiye bulunmaması 

durumunda Bankadaki diğer TL cari ve katılma hesapları taranarak borcun tahsil edileceğini;   

e) İletişim ve ekonomik durumuna ilişkin bilgilerinin OKUL tarafından BANKA ile paylaşılmasına 

açıkça muvafakat ettiğini;  

f) Okul Yedek Hesabı’nı, sadece okul hizmetinde kullanacağını, başka mal ve/veya hizmet 

alımlarında kullanmayacağını, birden fazla eğitim hizmeti alacak öğrencisi olması durumunda 

birden fazla Okul Yedek Hesap tanımlaması yapılabileceğini, Okul Yedek Hesabı’nın limitinin 

Banka tarafından Okul’a ödeme yapıldıkça düşürüleceğini, Okul Yedek Hesabı’nı sadece Türk 

Lirası cinsinden kullanabileceğini, döviz cinsinden kullanamayacağını, ekstre dönemini eksi 
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bakiye ile kapatması durumunda tarafına ekstre geleceğini, Okul Yedek Hesabı’nın bağlı 

bulunduğu cari hesabını kapatmayacağını, ilgili hesabı kapatmak istemesi halinde öncelikle Okul 

Yedek Hesabını başka bir cari hesaba bağlaması gerektiğini  

Kabul ve beyan eder.   

 

3. OKUL İLE BANKA ARASINDA GARANTÖRLÜK ANLAŞMASI OLMASI 

 

a-) Banka, Velinin Okul’a olan borçları için garanti taahhüdünde bulunmuşsa, bu taahhüt 

yalnızca Velinin Okul Yedek Hesap’tan yapacağı ödemeleri kapsamakta, Veli’nin  hesabından 

veya kredi kartından Okul’a İşyeri’ne yaptığı / yapacağı ödemeleri kapsamamaktadır.   

 

b-) Banka’nın, garanti taahhüdünde bulunmadığı hallerde, kanuni takibe düşen Veli’nin devam 

eden taksitlerini ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Veli, birbirini takip eden iki taksidi 

ödemede temerrüde düşmesi halinde Okul Yedek Hesap limitine bloke konulacağını bilmekte ve 

kabul etmektedir.    

 

4. TAAHHÜTNAMENİN FESHİ 

Banka en az iki ay önceden, Müşteri ise bir ay önceden, feshe ilişkin herhangi bir ücret ödemeden, 

yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile fesih bildiriminde bulunmak suretiyle, işbu taahhütnameyi 

feshedebilir. Müşteri tarafından fesih talebinde bulunulduğu tarihte, ödeme planında yer alan ve 

Okul’a Banka’ca garanti edilen ödeme tutarları mevcut ise, bu takdirde Müşteri Okul’dan borcu 

bulunmadığına dair teyit yazısı getirmesi şartıyla fesih talebi Banka’ca işleme alınacaktır. 

 

5. OKULUN FAALİYETLERİNE SON VERİLMESİ 

İlgili kamu otoriteleri veya kendisi tarafından, herhangi bir şekilde, Okul’un faaliyetlerine son 

verilmesi durumunda, Velilerin henüz hizmet almadıkları döneme ilişkin Banka’nın garanti 

taahhüdü kendiliğinden sona erer.  

6. KANUNİ İKAMETGÂH, YETKİLİ MAHKEME VE YAZILI DELİL SÖZLEŞMESİ 

Veli ; işbu taahhütnamede belirtilen adresin yasal ikametgâhı olduğunu, tebligatların bu adrese 

yapılabileceğini, adres değişikliğini yazılı olarak BANKA’ya bildirmediği takdirde, bu adrese yapılacak 

tebligatın kendisine usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş sayılacağını, işbu taahhütname ile ilgili 

konularda her türlü ihtilafta, BANKA kayıtlarının ve belgelerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 

193. maddesi mucibince kati delil olduğunu, İstanbul ( Merkez) Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili 

kılındığını kabul ve  beyan eder.  

7. DİĞER ŞARTLAR 

İşbu taahhütname, 6 (altı) maddeden oluşmuş olup, ... tarihinde  tüm şartları geri dönülemez şekilde 

imzalanmıştır. 

 

Okul Adı  

Veli Adı  
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Veli Hesap No  

Veli Kredi Kartı No  

 

Velinin İletişim Bilgileri 

Ev Adresi: 

İş Adresi: 

Tel: Ev: 0(.....)….............…..İş: 0(.....)…...........….. Cep: 0(.….) ……............…........ 

E-Posta: 

 

 

Ek- Ödeme Planı  

TARİH : …./…./201....                                            VELİ İMZASI: 

 

 

 


