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 Adıma yeni bir Özel Kredili Akhesap açılması ve bu hesabı kullanmak suretiyle Velisi bulunduğum 
...........................................................’nın Bankanın taksitli ödeme sistemine dahil olduğu tarihten muzun olduğu veya okulla 
ilişiği kesildiği tarihe kadar IŞIK ÜNİVERSİTESİ’ne ait yıllık öğrenim ve yurt ücreti taksitlerinin, en geç taksitlerin son 
ödeme tarihinde  IŞIK ÜNİVERSİTESİ’nin Bankanız nezdindeki hesabına aktarılması, Akhesabımda yeterli bakiye 
olmaması halinde Bankanız ile imzalanan Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi gereği Akhesabıma tanımlanan Artı 
Para limitimden karşılanması, ÜNIVERSITE’ye otomatik ödeme hesap bilgilerim hakkında bilgi verilmesi konusunda 
BANKA’yı yetkili kılıyorum. 

 
Ayrıca, 

• Banka’nın, velisi bulunduğum öğrenci adına öğrenim ve yurt ücretlerinden oluşan taksitlerimi Üniversite’ye 
ödemeyi taahhüt ettiğini bildiğimi; BANKA’nın taahhüdünü, IŞIK ÜNİVERSİTESİ ile arasında akdedilen 
sözleşmedeki esaslar çerçevesinde dilediği zaman sonlandırmaya veya sınırlandırmaya yetkili olduğunu ; 
yine BANKA’nın bu taahhüdünün, IŞIK ÜNİVERSİTESİ ile arasında akdettiği sözleşmenin süresi ile sınırlı 
olduğunu, 

• Bu taahhütnamenin öğrencinin Bankanın taksitli ödeme sistemine dahil olduğu tarihten mezun olduğu 
veyaokulla ilişiği kesilene kadar geçerli olduğunu, ancak kredi ödemelerinde artı para limitimi kullanmış 
olduğum tarihten itibaren 90. günde hesap artı bakiyeye dönmediği takdirde (Bankanızca Üniversite’ye 
yapmış olduğunuz taksit toplamları tutarını ve işleyen faiz, KKDF ve BSMV ile birlikte oluşan toplam tutarı 
ödemediğim takdirde) ve/veya hesaba işleyen faiz ve ilgili vergileri faiz tahakkuk tarihinde ödemediğim 
takdirde kredinin temerrüde düşeceğini, kredinin temerrüde düştüğü tarihten itibaren azami 90 gün sonra 
(artıpara limitimi kullanmış olduğum günden itibaren 180. gün ve/veya faiz tahakkuk tarihinden itibaren 90. 
gün) Üniversiteye Bankaca taahhüt edilen vadesi gelmemiş taksit bedelleri ile birlikte tüm alacağın muaccel 
hale geleceğini Bankaca gerekli görüldüğü takdirde daha erken bir tarihte borcun muaccel hale 
gelebileceğini ve Bankaca yasal sürecin başlatılabileceğini kabul ediyor ve toplam borç tutarı üzerinden 
hesabın kat edilerek Artı Para Kredisi hesabıma ilişkin yasal işlemlere başlama, ve kredi borcumdan dolayı 
yasal işlemlere başlama keyfiyeti konularında BANKA’ yı yetkili kıldığımı ve bu nedenle Bankanın 
temerrütten sonra diğer yıllar için hesabımı kredilendirmeyebileceğini, 

• Ödeme dönemlerinde veli olarak benden kaynaklanan yanlışlıklar (taksidin yanlış hesaba gönderilmesi veya 
doğrudan Üniversite hesabına yatırılması ,... vb) nedeniyle ‘Artı Para’nın devreye girmesi durumunda 
Banka veya Üniversiteden herhangi bir faiz iadesi talebinde bulunmayacağımı, 

• Tarafımca, Üniversite’den alacağım, “öğrencimin Üniversite ile ilişiğinin kesildiğini, Üniversite eğitimini 
dondurduğunu, Banka Taksit Sisteminden çıktığımı  vb. durumlarını bildiren yazıyı Banka’ya vermediğim 
sürece Bankadaki taksit hesabımın ve kredimin kapatılamayacağını, ödemelerin devam edeceğini kabul ve 
beyan ederim. 

• ÜNİVERSİTE tarafından aylık taksit tutarlarında ve ödeme tarihlerinde değişiklik yapıldığı takdirde 
BANKA, yeni aylık taksit tarih ve tutarları tarafıma ayrıca haber vermeden, ihbar etmeden re’sen tahsil 
etmeye yatkilidir. 

 
Akbank tarafından doldurulacaktır.    Öğrenci Velisi (Borçlunun) 
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