EĞİTİM/ÖĞRETİM ve YURT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ
(Eğitim/Öğretim ve Yurt Hizmet Bedelinin Taksitler Halinde Ödenmesine Dair Finansman Sözleşmesi)
1. TARAFLAR
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (kısaca “Banka”) ile işbu Sözleşme’nin son kısmında bilgileri yazılı olan
“Müşteri” aşağıdaki hususlarda mutabık kalmak suretiyle işbu Sözleşme’yi imzalamışlardır.
2. KONUSU
………………………………………………………………………………………….. (kısaca “Kurum”) ile Banka arasında
imzalanmış olan sözleşme (kısaca “Kurum-Banka Sözleşmesi”) çerçevesinde Kurum tarafından Müşteri’ye
sağlanacak olan eğitim/öğretim ve yurt hizmetlerine (kısaca “Hizmet”) ilişkin bedellerin katılım bankacılığı
prensipleri çerçevesinde Kurum’a ödenmesi ve sair hususlar işbu Sözleşme’nin konusunu oluşturmaktadır.
3. HÜKÜMLER
3.1. Hizmet, Kurum-Banka Sözleşmesi çerçevesinde Kurum tarafından Banka’ya devredilmiş olup, katılım
bankacılığı çalışma prensipleri uyarınca Banka’ya vekâleten olmak üzere Kurum tarafından Müşteri’ye
(ve/veya Müşteri’nin belirlediği öğrenciye) sağlanacaktır.
3.2. Müşteri, Kurum’un sağladığı Hizmet’in bedelinin Kurum’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 tanınmış olan limit dâhilinde olmak üzere ilgili taksit tutarının tamamı kadar olmak üzere
finansman sağlama suretiyle Banka tarafından ödeme şeklinde gerçekleştirilir.
3.3. Müşteri, Kurum’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; Kurum’a yapılabilecek tüm ödemelerin
kendi sorumluluğunda olduğunu, bunların Kurum’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 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. Kurum-Banka Sözleşmesi’nin feshi veya sona ermesi; işbu Sözleşme’yi etkilemeyecek, işbu Sözleşme ve
Kurum-Banka Sözleşmesi işbu Sözleşme açısından uygulanmaya devam edecektir.
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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, TAKAS, VİRMAN VE MAHSUP HAKKI
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 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

:
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