EĞİTİM VE ÖĞRETİM FİNANSMAN
SÖZLEŞMESİ
EDUCATION FINANCE CONTRACT
(Eğitim Ve Öğretim Hizmet Bedelinin (Finance Contract on Payment of Education
Taksitler Halinde Ödenmesine Dair Service Fees in Installments)
Finansman Sözleşmesi)
1. THE PARTIES
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
1.TARAFLAR
(hereinafter referred to as the “Bank”) and
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (kısaca
“Banka”) ile işbu Sözleşme’nin son kısmında the "Customer" whose information is stated
in the last part of this Contract have signed
bilgileri yazılı olan “Müşteri” aşağıdaki
this Contract by agreeing on the following
hususlarda mutabık kalmak suretiyle işbu
issues.
Sözleşme’yi imzalamışlardır.
2.KONUSU
…………………………………………………………………
……………………….. (kısaca “Okul”) ile Banka
arasında imzalanmış olan sözleşme (kısaca
“Okul-Banka Sözleşmesi”) çerçevesinde
Okul tarafından Müşteri’ye sağlanacak olan
eğitim ve öğretim hizmetlerine (kısaca
“Hizmet”)
ilişkin
bedellerin
katılım
bankacılığı prensipleri çerçevesinde Okul’a
ödenmesi
ve
sair
hususlar
işbu
Sözleşme’nin konusunu oluşturmaktadır.

2. SUBJECT
Within the framework of the Contract
(briefly as the “School-Bank Contract”)
signed
between
……………………………………………………………………
…………………….. (briefly as the “School”) and
the School, payment of fees relevant to
education services (briefly as the “Service”)
to be provided by the School to the
Customer within the framework of the
participation banking principles to School
and other issues constitute the subject of
this Contract.

3.HÜKÜMLER
3.1 Hizmet, Okul-Banka Sözleşmesi
çerçevesinde Okul tarafından Banka’ya
devredilmiş olup, katılım bankacılığı çalışma
prensipleri uyarınca Banka’ya vekâleten
olmak üzere Okul tarafından Müşteri’ye
(ve/veya Müşteri’nin belirlediği öğrenciye)
sağlanacaktır.
3.2 Müşteri, Okul’un sağladığı Hizmet’in
bedelinin Okul’a ekli taksit tablosu (kısaca
“Taksit Tablosu”) çerçevesinde ödeneceğini
beyan ve kabul etmiştir. Buna göre;
Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası
niteliğinde olan ekli Taksit Tablosu’nda yer
alan her bir taksit, ilgili her bir taksit
gününde; Müşteri’nin hesabında taksit
miktarının tamamını karşılar yeterli bakiye
olması halinde taksit tutarının tamamı
hesaptan, Müşteri’nin hesabında kısmi
bakiye bulunması halinde bu bakiyeye
ilaveten Müşteri’ye tanınmış olan limit
dâhilinde olmak üzere ilgili taksit tutarına
kadarki eksik kısım finansman sağlama
suretiyle Banka tarafından tamamlanarak
ödeme, Müşteri hesabında hiç bakiye
olmaması halinde ise yine Müşteri’ye

3. PROVISIONS
3.1. Service is transferred to the Bank by
the School within the context of the SchoolBank Contract and it will be provided to the
Customer (and/or a student determined by
the Customer) by the School on behalf of
the Bank within the context of participation
banking working principles.
3.2. The Customer accepts and declares
the payment of the fee of the Service
provided by the School to School within the
framework of the installments table (briefly
as the “Installments Table”). Accordingly;
each installment placed in the attached
Installments Table, which is an attachment
to and an integral part of the Contract is
paid on each related installment date;
completely from the Customer's account in
case where the account balance is sufficient
to pay the installment in full, in case where
there is a partial balance in Customer's
account the Bank will complete the payment
by providing financing for the amount
lacking from the related installment amount
within the limit determined for the specific

tanınmış olan limit dâhilinde olmak üzere
ilgili taksit tutarının tamamı kadar olmak
üzere finansman sağlama suretiyle Banka
tarafından ödeme şeklinde gerçekleştirilir.
3.3 Müşteri, Okul’a ekli Taksit Tablosu’ndaki
ödemelerin, yukarıdaki 3.2. maddede
belirtildiği üzere yapılabilmesi için, Banka’ya
ayrıca/her defasında bir talimat vermesine
gerek bulunmadığını, işbu Sözleşme’nin söz
konusu
tüm
ödemelerin/taksitlerin
yapılması/ödenmesi hususunda Banka’ya
vermiş olduğu geri dönülemez bir genel
talimat ve yetki niteliğinde olduğunu beyan,
kabul ve taahhüt etmiştir.
3.4 İşbu Sözleşme çerçevesinde Müşteri’ye
tanınmış olan limit dahilinde Banka
tarafından finansman sağlama suretiyle
yapılabilecek
olan
ödemeler/işlemler,
Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinin
2 nci maddesinin 5 inci fıkrasının b) bendi
hükmüne tabidir.
3.5 Hizmet bedeli Müşteri hesabındaki
bakiyeden ödendiğinde, ödenen bu kısma
ilişkin Hizmet, Banka tarafından Müşteri’ye,
tevliye edilmiş (kârsız devredilmiş) olacaktır.
3.6 Müşteri, her bir taksit gününde, ilgili
taksit ödemesinin yapılabilmesi için yeterli
bakiyeyi hesabında bulundurmayı beyan ve
taahhüt etmiştir. Hesabını takip ve kontrol
etme yükümlülüğü tamamen Müşteri’ye
aittir.
3.7 Müşteri, Hizmet ilişkisinin her ne
sebeple olursa olsun son bulması halinde,
bu durumu Banka’ya derhal yazılı olarak
bildireceğini, zamanında bildirmemenin ve
tüm sonuçlarının her türlü sorumluluğunun
münhasıran kendisine ait olduğunu, bu
kapsamda
olmak
üzere;
Okul’a
yapılabilecek tüm ödemelerin kendi
sorumluluğunda
olduğunu,
bunların
Okul’dan eğer mümkünse geri alımına
ilişkin yükümlülüğün kendisine ait olduğunu
ve Banka’nın hiçbir sorumluluğunun
bulunmadığını, söz konusu ödemelerin
hesap bakiyesinin kısmen veya tamamen
yetersizliği nedeni ile tanınmış olan limit
dâhilinde Banka tarafından yapılmış olması
halinde Banka’ya olan borçlarını işbu
Sözleşme gereğince ödeyeceğini, hâsılı

Customer, and in case where there is no
balance in the Customer's account at all,
then the Bank will make the payment by
way of providing financing for the whole
amount of installment within the limit
determined for the specific Customer.
3.3.
Customer hereby declares, accepts
and undertakes that they do not need to
issue an order separately/each time for the
payments in the attached Installment Table
to be made to School in accordance to
Article 3.2. above and that this Contract
constitutes an irrevocable general order and
authorization he/she has issued to the Bank
for payment/execution of all mentioned
payments/installments.
3.4. Payments/transactions that may be
carried out within the context of this
Contract and by way of providing financing
by the Bank within the limit determined for
the specific Customer are subject to the
provisions of paragraph b) of the 5th section
of Article 2 of Consumer Loan Agreements
Regulation.
3.5 When the Service fee is paid from the
balance that is available in the Customer's
account, the Service related to the paid
section will be deemed as transferred (nonprofit) by the Bank to the Customer.
3.6
Customer hereby declares and
undertakes to keep sufficient balance for
payment of the related installment amount
on each installment date in their account.
Customer is obliged exclusively to track and
control his/her account.
3.7
The Customer declares and agrees
that he/she shall immediately inform the
Bank in written in case his/her service
relation ends for any reason, that he/she is
exclusively responsible for failure of
reporting in time and all its consequences,
that within this context; all payments to be
made to School are under his/her
responsibility, that obligation for getting
these back from school, if possible, belongs
to him/her and the Bank has no
responsibility, that he/she shall pay back
his/her payables to the Bank pursuant to
this Contract in case account balance is
completely or partially insufficient to make
the subject payments and accordingly paid
by the Bank within the identified limit, in

örnek olarak belirtilen bu durumlar başta
olmak üzere zamanında bildirmemenin ve
tüm sonuçlarının her türlü sorumluluğunun
münhasıran kendisine ait olduğunu ve bu
nedenle
Banka’nın
sorumluluğunun
bulunmadığını ve Banka’yı sorumlu
tutmayacağını beyan ve kabul etmiştir.
3.8 Okul-Banka Sözleşmesi’nin feshi veya
sona
ermesi;
işbu
Sözleşme’yi
etkilemeyecek, işbu Sözleşme ve Okul-Banka
Sözleşmesi işbu Sözleşme açısından
uygulanmaya devam edecektir.

4. GERİ ÖDEME, TEMERRÜT VE GECİKME
KÂR PAYI
4.1 Taksit Tablosu’nda yer alan taksit(ler)in
işbu Sözleşme
çerçevesinde
Banka
tarafından kısmen veya tamamen ödenmesi
durumunda Müşteri, Banka’nın ödediği bu
tutarı, Banka’nın ödeme yaptığı aynı gün
(diğer bir anlatımla ilgili taksit günü)
Banka’ya geri ödemeyi/ödeyeceğini beyan,
kabul ve taahhüt etmiştir.
4.2 Sözleşme’nin yukarıdaki 4.1. inci
maddesi gereğince Müşteri’nin Banka’ya
yapacağı geri ödeme tarihi kesin
olduğundan Müşteri’nin geri ödeme
tarihinde ödeme yapmaması nedeni ile
Müşteri kendiliğinden (ayrıca bir bildirime
gerek kalmaksızın) temerrüde düşmüş
olacaktır. Müşteri, temerrüde düşen
borcuna, temerrüt tarihinden fiili ödeme
tarihine kadar ve basit usulde olmak üzere
Aylık %……………. Oranı üzerinde Gecikme
Kâr Payı uygulanacağını (fon, vergi ve sair
feriler de ayrıca ödenecek olup, Müşteri
İşlemleri Sözleşmesi’nin konuyla ilgili
hükümleri saklı ve geçerlidir) ve borçlarını
bunların ilavesi ile ödeyeceğini beyan ve
kabul etmiştir.
5.BANKA’NIN REHİN, HAPİS,
VİRMAN VE MAHSUP HAKKI

conclusion, that primarily these situations
mentioned as samples, all kinds of
responsibilities arising from failure of
reporting in time and its consequences
belong to him/her and that the Bank has no
liabilities for this reason and that he/she
shall not hold the Bank responsible.
3.8
Termination or ending of the SchoolBank Contract will not affect this Contract
and this Contract and the School-Bank
Contract will continue to be applied in
aspect of this Contract.

4

PAYBACK, DEFAULT AND DELAY
PROFIT SHARE
4.1 In case the installments stated in
Installments Table are paid fully or partially
by the Bank within the context of this
Contract, Customer hereby declares,
accepts and undertakes to payback the
amount paid by the Bank to the Bank on the
same day that the Bank makes the payment
(in other words, the installment date).
4.2 Since the date of payback by the
Customer to the Bank is certain according to
Article 4.1 of the Contract above, payment
shall go into default automatically (without
need for further notification) in case where
Customer does not pay on payback date.
The Customer declares and agrees that a
Delay Profit Share over Monthly ….% shall
be applied as simple entry for his/her
payable in default from the date of default
to the actual payment date (fund, tax and
other payments shall also be paid and
relevant provisions of the Customer
Transactions Contract are reserved and
effective) and that he/she shall pay his/her
payables with their added amounts.

TAKAS, 5

5.1 Müşteri, Banka nezdinde bugüne kadar
açılmış ve bugünden sonra açılacak bilcümle
hesaplarını (özel cari ve katılma hesapları)
ve bu hesaplarında bugüne kadar doğmuş
ve bugünden sonra herhangi bir nedenle
doğacak her türlü alacaklarını (kâr payı gibi
her türlü semereleri de dâhil), ayrıca yine

THE BANK’S RIGHT OF MORTGAGE,
RETENTION, CLEARING, TRANSFER AND
SET-OFF

5.1 The Customer hereby accepts that all of
his/her accounts (private current and
participation accounts) opened and to be
opened in the Bank and all receivables
arisen and will arise from these accounts
(including all fruits such as profit share), also

hesaba bağlı olsun ya da olmasın Banka
nezdinde her ne sebeple olursa olsun
bulunan ve bulunacak senetli veya senetsiz
sair bilcümle varlık, alacak ve haklarını
(“Rehinli Varlıklar”) işbu Sözleşme nedeni
ile Banka’ya karşı doğmuş ve doğacak
bilcümle borçlarının teminatlarından birini
teşkil etmek üzere Banka lehine rehnettiğini
beyan ve kabul etmiştir. Müşteri, Rehinli
Varlıklar üzerinde Banka’nın ayrıca tek
taraflı (bildirime tabi olmaksızın) hapis,
takas,
virman
ve
mahsup
hakkı
bulunduğunu da kabul etmiştir.
5.2
Rehinli
Varlıklar’dan
(özellikle
hesaplardan), Banka’nın onayı ile zaman
zaman para çekilmesi (serbest bırakılması)
rehnin geçerliliğini etkilemez ve bu durum
Banka’nın rehin hakkını kaldırmaz.
6.İMZA VE YÜRÜRLÜK
6.1 Altı (6) ana madde ve iki (2) sayfadan
oluşan işbu Sözleşme, ___/___/_____
tarihinde imzalamıştır.
6.2 İşbu Sözleşme, imza tarihi itibari ile
yürürlüğe girmiştir.
EKİ: TAKSİT TABLOSU
BANKA :
Kaşe ve İmza

:

Müşteri, Sözleşme koşulları hakkında
önceden gerek Bilgi Formu gerekse de sözlü
bilgilendirmeler çerçevesinde yeterli bilgi
edindiğini belirtmiş ve genel işlem koşulları
kullanılmasını kabul etmiştir.
MÜŞTERİ’nin
Adı Soyadı
:
T.C. Kimlik No :
Teslim Beyanı : Teslim almış olduğunuz
Sözleşme nüshası ile ilgili olarak aşağıya kendi
el yazınız ile “Sözleşmenin bir nüshasını elden
aldım.” yazmanızı rica ederiz.
İmza

all of their bonded or unbonded assets,
receivables and rights associated and not
associated with the account placed or to be
placed with the bank ("Mortgaged Assets")
are mortgaged in favor of the Bank in order
to constitute one of the guarantees for
his/her debts to the Bank that have arisen
or will arise due to this Contract. The
Customer also accepts that the Bank has
unilateral rights of lien, barter, transfer and
clearing (without subject to notification) on
the Mortgaged Assets.
5.2 Withdrawal (release) of cash from time
to time from Mortgaged Assets (especially
accounts) with the consent of the Bank does
not affect validity of the mortgage and this
does not remove Bank's mortgage right.
6 SIGNATURES AND VALIDITY
6.1 This Contract consisted of six (6) main
articles and two (2) pages is signed on
___/___/_____.
6.2 This Contract is put into effect as of the
date of signing.
ANNEX: INSTALLMENT TABLE
BANK :
Seal and Signature

:

The Customer has declared that he/she is
sufficiently informed in advance on the
Contract terms within the context of both
Information Form and verbal briefings and
accepted use of General Transaction
Provisions.
CUSTOMER'S
Full Name
:
TR Identity No
:
Delivery Note: We kindly request you to
write below "I have received a copy of the
Contract by hand" in your own hand
writing for the Contract copy you have
received.

:
Signature

:

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Merkezi:
Ümraniye/İstanbul, Sicil No: 206671, Mersis
No: 0047000870200019,
KEP Adresi: albarakaturk@hs03.kep.tr, İnternet
Adresi: www.albarakaturk.com.tr

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Headquarters; Ümraniye/Istanbul, Registry
No: 206671/Mersis (Central Registration
System) No: 0047000870200019,
REM Address: albarakaturk@hs03.kep.tr,
Company
Web
Address:
www.albarakaturk.com.tr

