FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

Sözleşme No:

Bir taraftan merkezi “Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi Casper Plaza Apt. No: 47/7 Ümraniye/İstanbul” adresinde bulunan
VFS Finansal Kiralama A.Ş. (bundan böyle “Kiralayan” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan merkezi [KİRACI ADRESİ] adresinde yer
alan [KIRACI ADI] (bundan böyle “Kiracı” olarak anılacaktır) aşağıdaki koşullar ve şartlar çerçevesinde, Kiralayan tarafından Kiracı’ya
bu Sözleşme’nin “Proforma Fatura Ek-1”inde tanımlanan mal/malları Kiraları karşılığında finansal kiralama işlemine konu etmek üzere
işbu Finansal Kiralama Sözleşmesini (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) akdetmişlerdir.
Madde 1: TANIMLAR: Metinde aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki sözcükler ve ifadeler bu Sözleşme’de ve eklerinde kullanıldıkları her
yerde yanlarındaki anlamları taşır:
a) “TBK” 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nu,
b) “FKK” 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nu,
c) “Gecikme Faizi” Kiracı, Müteselsil Kefil/Kefiller ve garanti verenlerin herhangi birinin işbu Sözleşme’den doğan borçlarını ifada
temerrüde düşmesi halinde borç tutarının ait olduğu para biriminden Sözleşme'nin aşağıdaki maddeleri uyarınca ödenecek, Madde
14’te “Kira Ödemelerinde Gecikme” başlıklı madde altında belirtilen oranı,
d) “Kiracı” bu Sözleşme’yi Kiracı olarak ve kiracı yetkisiyle imzalayan taraf(lar)ı,
e) “Kiralar” Kiracı’nın, Ek-2’de gösterilen tarih ve meblağlarda Kiralayan’a ödemeyi kabul ettiği kira bedellerinin tümünü,
f) “Kiralanan Mal/Mallar” “Proforma Fatura (Ek-1)” bölümünde tanımlandığı gibi aşağıda Kiralanan Mal/Mallar’ı,
g) “Kiralayan” VFS Finansal Kiralama A.Ş.’yi,
h) “KVKK” 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
i) “Müteselsil Kefil/Kefiller” müteselsil ve ortak kefilleri,
j) “Proforma Fatura” İşbu Sözleşme’nin Ek-1’inde yer alan, Kiralanan Mal/Malları ve tutarını belirleyen fatura öncesi sipariş için
düzenlenen belgeyi,
k) “Satıcı” bu Sözleşme kapsamında Kiralanan Mal/Mallar’ı satan kişiyi,
l) “Sözleşme” işbu Finansal Kiralama Sözleşmesi’ni,
m) “Teminat” Kiracı’nın işbu Sözleşme’den doğacak borçlarının teminatı ve/veya garantisi olmak üzere her kim tarafından verilmiş
olursa olsun nakdi, ayni ve şahsi garantiler, garanti mektupları, kefalet, ipotek, rehin ve benzer diğer teminat haklarını,
n) “Tesellüm Belgesi” Kiracı’nın Kiralanan Mal/Mallar’ı Sözleşme’de öngörülen nitelikte hasarsız, eksiksiz ve çalışır durumda teslim
aldığını belirten ve Kiracı tarafından imzalanan “Tesellüm ve Kabul Belgesi”ni,
o) “Ticaret Kanunu” 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu, “Tüketici Kanunu” 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
p) “Yetki Belgesi” Örneği işbu Sözleşme’nin Ek-3’ünde bulunan ve Kiralayan’ın, Kiralanan Mal/Mallar’ın Satıcı’dan Kiracı tarafından
teslim alınabileceğine ilişkin Kiracı’yı yetkilendirdiği belgeyi
ifade etmektedir.
Madde 2: SÖZLEŞME’NİN KONUSU: Bu Sözleşme’nin konusu, FKK ve ilgili mevzuat uyarınca Kiralar’ın ödenmesi karşılığında
Kiralayan’ın Kiralanan Mal/Mallar’ı, finansal kiralama yoluyla Kiracı’ya kiralamasıdır.
Madde 3: SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜK TARİHİ: Bu Sözleşme, imzalandığı tarihi izleyen 30 gün içinde aşağıdaki şartların kanunlara
göre usulüne uygun olarak ve tamamen yerine getirildiği takdirde geçerli olur. Kiralayan, göndereceği yazılı beyan ile bu süreyi istediği
zaman uzatabilir.
a) Kiracı’nın Kiralanan Mal/Mallar’ın tüm özellikleri ve teslim koşulları konusunda Satıcı’yla tam bir mutabakata varmış olması, bu
mutabakatı Proforma Fatura, satış sözleşmesi ve benzer başka belgelerle tevsik etmesi ve bunu Kiralayan’ın uygun bulması,
b) Kiracı’nın Kiralayan’ın talep ettiği Teminat(lar)ı ve Teminat haklarını Kiralayan’ın hakimiyeti ve tasarrufuna teslim ve tedarik etmesi,
c) Mevzuat hükümleri uyarınca ve/veya Sözleşme konusunun özelliği ve/veya niteliği icabı gereken ve/veya Kiralayan’ın, Kiracı
tarafından temin ve ibrazını şart koşmuş olduğu bütün izinlerin, ruhsatların ve onayların alındığını ispat eden belge ve/veya
beyannamelerin veya bunların noterden onaylı bir suretinin Kiralayan’a ibraz ve teslim edilmesi,
d) Ek-2 gereğince, Kiralayan tarafından Satıcı’ya ilk ödemenin yapılacağı gün valör kazanacak bir biçimde, Kiracı tarafından birinci
kiranın ve/veya peşin ödemenin Kiralayan’a tamamen ödenmesi,
e) İşbu Sözleşme’nin konusunu teşkil eden Kiralanan Mal/Mallar ile ilgili Kiracı’ya T.C. Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Daire
Başkanlığı tarafından bir Yatırım Teşvik Belgesi verilmiş ise, söz konusu Teşvik Belgesi’nin aynı teşviklerle Kiralayan’a devredilmesinin
sağlanması, Kiracı’ya bir Teşvik Belgesi verilmemiş ve Kiracı ile Kiralayan Teşvik Belgesi almak için birlikte müracaat edecek ise,
başvurunun sonuçlanıp Kiralanan Mal/Mallar ile ilgili Yatırım Teşvik Belgesi’nin Kiracı ve Kiralayan adına temin edilmiş olması,
Yukarıda belirtilen şartların tam ve gereği gibi işbu Sözleşme’nin düzenlendiği tarihten itibaren 30 takvim günü içinde gerçekleşmemesi
halinde Sözleşme bir hüküm ifade etmeyecektir. Sözleşme’nin düzenlendiği tarihten itibaren 30 takvim günü içinde yürürlük şartlarının
yerine getirilmemiş olması nedeniyle ortadan kalkması ve hiçbir hüküm ifade etmemesi halinde Kiracı’nın Kiralayan’dan hiçbir sebeple
herhangi bir tazminat veya sair bir talepte bulunma hakkı olmayacağı gibi, Kiracı Kiralayan’ın Sözleşme’nin yürürlüğe girmemesi
nedeniyle maruz kalmış olduğu bütün zararlarını Kiralayan tarafından kendisine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren 3 gün içinde,
işbu Sözleşme’de belirtilen ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek temerrüt faizi ile birlikte nakden ve tamamen tazmin edecektir.
Ayrıca aynı süre içinde, Kiracı’nın tek taraflı olarak Sözleşme konusu malı kiralamaktan vazgeçmesi, mal bedeli dışında Kiralayan
tarafından Sözleşme nedeniyle yapılan her türlü giderlerin ve Ek-2’de belirtilen peşinatın Kiracı tarafından ödenmemesi, Kiralanan
Mal/Mallar’ın teslim edilmesinden önce Satıcı’ya avans ödemesinin yapılmasının talep edilmesi halinde Kiralayan’ın Satıcı’dan veya
Kiracı’dan en az avans tutarı kadar ve kendi tespit edeceği nitelikte istenilen Teminat’ın verilmemesi, Kiralanan Mal/Mallar’ın satın
alınma sürecinin tamamlanmasına kadar geçen süre içinde olağanüstü koşulların (para piyasalarında olağanüstü dalgalanma, ekonomik
kriz, savaş hali ilanı, doğal afet gibi) meydana gelmesi halinde Kiralayan, Satıcı’ya kısmi ödeme yapmış olsa dahi Sözleşme’den dönme
hakkını haizdir.
Madde 4: KİRALAMA SÜRESİ: Kiralanan Mal/Mallar, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere Ek-2’de belirtilen son
kira bedeline ilişkin faturanın Kiralayan tarafından düzenlendiği tarihe kadarki süre için kiralanmaktadır.
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Madde 5: KİRALANAN MALIN MÜLKİYETİ: Kiralanan Mal/Mallar’ın mülkiyeti Kiralayan’a aittir. Kiralayan, Kiralanan Mal/Mallar’ın
mülkiyet haklarını, bu Sözleşme’nin ve Sözleşme’nin ilgili olduğu tüm hak ve yükümlülükleri bütün ilgili kanun ve diğer yasal
düzenlemelere uygun olarak başka bir finansal kiralama şirketine devir ve temlik etme hakkına sahiptir. Böyle bir devir veya temlik
Kiracı’ya yazılı olarak usulüne uygun biçimde bildirilecektir. Kiracı Sözleşme hükümleri çerçevesinde dolaysız ve fer’i zilyeddir. Kiracı,
Kiralanan Mal’ın Kiralayan’ın mülkü olduğunu gösteren yazı ve/veya işaretleri Kiralanan Mal/Mallar’ın uygun yerlerine asmak,
yapıştırmak veya takmak mecburiyetindedir. Kiracı, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbir, haciz ve üçüncü kişilerin herhangi bir nedenle
Kiralanan Mal/Mallar’ın üzerinde hak iddiasında bulunulması halinde ilgililere ve iddia sahiplerine Kiralayan’ın mülkiyet hakkını ileri
sürmek ve durumu en seri biçimde derhal Kiralayan’a bildirmekle yükümlüdür.
Madde 6: KİRALANAN MAL/MALLAR’IN KİRACI TARAFINDAN SATIN ALINMASI: Kiracı, Sözleşme’den doğan tüm yükümlülüklerini
usulüne uygun olarak ve zamanında yerine getirmesi ve Kiralayan’a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir borcu kalmamış
olması koşuluyla en geç son taksit ödeme tarihinde, Ek-2’de gösterilen fiyattan Kiralanan Mal/Mallar’ı satın alma hakkına sahiptir.
Yatırımın yatırım teşvik belgesine tabi olduğu durumlarda, asıl Teşvik Belgesi’nin (Kiracı’nın Teşvik Belgesi’nin) tamamlama vizesi
yapılmadan ve bu husus tevsik edilmeden Sözleşme’ye konu ekipmanların mülkiyet devri gerçekleştirilmeyecektir. Kiralanan
Mal/Mallar’ın tescile tabi mallardan olması halinde Taraflar, Kiracı’nın satın alma hakkını, bu hakkın doğumundan itibaren 30 gün içinde
kullanmaması, Kiralanan Mal/Mallar’ın da iade edilmemiş bulunması, Kiracı’ya konu hakkında tebligatın yapılmış veya adresinde
bulunamamış olması durumunda, Kiralayan’ın tek taraflı olarak Kiralanan Mal/Mallar’ın mülkiyetinin Kiracı’ya devrine ilişkin tüm devir
işlemlerini her türlü harç, vergi masraf ve sair giderleri Kiracı’ya ait olmak üzere yapma, bu amaçla ilgili sicillere tek taraflı taleplerde
bulunma, sonuçlandırma hakkını serbestçe kullanabileceğini kararlaştırmışlardır. Kiracı, bu durumda hangi gerekçe ve sebeple olursa
olsun, Kiralayan’dan hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul etmiştir.
Kiralanan Mal/Mallar’ın haklarının devri, Kiracı’nın mali yükümlülüklerini usulüne uygun olarak yerine getirmiş olsa ve bu Sözleşme
süresinin bitiminde hak devri talep etmeye hak kazansa bile (Kiracı’nın) yatırım teşvik belgesini kapatmak üzere usulüne uygun olarak
devretmedikçe ve bu devir usulüne uygun olarak belgelenmedikçe gerçekleşmeyecektir. Kiracı bu bağlamda maddi veya gayri maddi
hiçbir talepte bulunamaz.
Kiracı en geç kira süresinin bitim tarihinden 1 ay önce Kiralayan’a göndereceği yazılı ihtar ve Kiralanan Mal/Mallar’ı derhal Kiralayan’a
iade etmek kaydı ile satın alma hakkından feragat ettiğini bildirebilir; ancak Kiracı, Kiralanan Mal/Mallar'ı satın alma opsiyon hakkından
Kiralayan'ın yazılı izni olmadan tek taraflı olarak vazgeçemez, Kiralanan Mal/Mallar'ı satın alma opsiyon hakkını kullanmayacağını ileri
sürerek borç ve taahhütlerini ve bunlara ait bütün temerrüt faizlerini kısmen de olsa ödemekten kaçınamaz. Kiracı, bu Sözleşme’den
doğan satın alma hakkını Kiralayan’ın yazılı izni olmadan üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyeceğini kabul eder.
Kiracı aşağıdaki durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması üzerine satın alma hakkından feragat etmiş sayılır:
a) Kiralanan Mal/Mallar’ın mülkiyet hakkının devrinin, kanuni olarak özel bir geçerlilik şartına tabi olduğu durumda, Kiracı’nın,
Sözleşme’nin sonunda Kiralayan tarafından satın alma hakkının kullanımıyla ilgili olarak göndereceği ihbarda belirtilen dönemin bitimine
kadar bu özel şartı uygulamaması veya
b) Yukarıda (a) bendinde belirtilen özel bir geçerlilik şartına tabi olmadığında, Kiralayan’ın hak amaçlı devrine ilişkin olarak çıkardığı
faturanın Kiracı tarafından kabul edilmemesi.
Kiracı’nın Sözleşme’den doğan yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi durumunda Kiralayan, Kiralanan Mal/Mallar’ın
Kiracı’ya satılmasından vazgeçebilir; bu durumda Kiralayan’ın, alacaklarını ve uğramış olduğu sair zararlarını Sözleşme gereğince
Kiracı’dan talep etme hakkı saklıdır. İşbu Sözleşme’nin 10. maddesi ve sair hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kiralayan, Kiralanan
Mal/Mallar’ın tam zayi olması halinde ifa imkansızlığı sebebiyle Kiralanan Mal/Mallar’ı Kiracı’ya devretme borcundan kurtulur.
Madde 7: KİRALAYAN’IN VE KİRACI’NIN DURUMU: İşbu Sözleşme’ye taraf olan bütün kişiler, Kiralayan’ın FKK ve diğer ilgili kanun
ve mevzuat uyarınca kurulmuş bir finansal kiralama şirketi olduğu (Kiralanan Mal/Mallar’ın imalatçısı, satıcısı veya işleteni olmadığını)
ve Kiracı’yı bir mali kurum olarak kredilendirdiği, herhangi bir malın ve Kiralanan Mal/Mallar’ın satıcısı, imalatçısı, aracısı, komisyoncusu
olmadığı, finansal kiralama konusu Kiralanan Mal/Mallar’ı Kiralar karşılığında finansal kiralama maksadıyla kullandırdığı, Kiralanan’ın
teslimine, taşınmasına, cins ve özelliklerine ait yükümlülüklerin bu kapsamda değerlendirileceği ve Kiralayan’ın Kiralanan Mal/Mallar
nedeniyle meydana gelebilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamayacağı ve Kiracı’nın işbu Sözleşme doğrultusunda Kiralanan
Mal/Mallar’ın işleteni olduğu hususlarında mutabakata varmışlardır.
Madde 8: KİRALAYAN’IN SORUMLULUĞUNUN SINIRLANMASI: İşbu Sözleşme’nin diğer maddelerinde sözü edilen, Kiralayan’ın
sorumlu tutulamayacağı durum ve işler yanında, Kiralayan’ın ihmali veya kusuru nedeniyle oluşmadıkça aşağıda belirtilen hususlarda da
Kiralayan Kiracı’ya ve üçüncü kişilere karşı sorumlu tutulamaz:
a) Taraflar arasında yapılacak ayrı bir sözleşme ile aksi belirtilmedikçe, Kiralanan Mal/Mallar’daki maddi ve yasal kusurlar veya onların
niteliği ve özellikleri için;
b) Taraflar arasında yapılacak ayrı bir sözleşme ile aksi belirtilmedikçe, Kiralayan ile iş birliği halinde olan üçüncü kişiler veya
kurumların hata veya ihmali veya kontrolü dışında herhangi bir sebebin neden olduğu her çeşit ve tür hasar için;
c) Kiralanan Mal/Mallar’ın Kiracı tarafından hiç kullanılamaması veya gerekli veya istenilen amaca uygun olarak kullanılamaması için;
d) Kiralanan Mal/Mallar’ın veya kullanımının veya işletmesinin neden olduğu Kiracı, üçüncü kişiler, çevre veya doğa nedeniyle
meydana gelen her türlü hasar için;
e) Madde 10’da belirtilen herhangi bir işlem, ödeme ile ilgili belgeler ve sertifikalar için veya Kiracı’nın her çeşit beyan, hareket,
davranış veya işlem için.
Kiralanan Mal/Mallar’ın mücbir sebeplere dayalı ve her türlü öngörülmeyen olaylar, doğal afetler, Türk veya yabancı, merkezi veya
mahalli yönetimlerin, mahkemelerin ve diğer adli ve idari organların faaliyet, karar, kural, kısıtlama ve benzer uygulamaları ve kamu
düzenindeki bozukluklar, halk ayaklanması, devrim, savaş ve iç savaş, yasal veya yasadışı işçi-işveren uyuşmazlığı, grev, lokavt ve
benzeri iş sorunları ve bunlarla ilgili sıkıyönetim gibi sebeplerden ötürü veya Madde 23’te belirtildiği gibi Satıcı tarafından geç teslimi
veya hiç teslim edilmemesi nedeniyle Kiracı’ya hiç veya zamanında teslim edilemediği durumlarda Kiralayan, Kiracı’ya karşı sorumlu
olmayacaktır.
Madde 9: KİRALAYAN’IN ÖZEL HAKLARI, ÜSTÜNLÜĞÜ VE ÇÖZÜM YOLLARI: Sözleşme’nin diğer maddelerinden doğan hak ve
yetkiler yanında, Kiralayan, Kiracı’ya karşı aşağıdaki haklara sahiptir:
a) Masrafları Kiracı tarafından karşılanmak üzere finansal kiralama işlemini Sözleşme’nin hükümlerine uygunluk açısından incelemek
ve bununla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi Kiracı’dan talep etmek ve Kiracı’nın defterlerini ve muhasebe kayıtlarını
denetlemek/denetlemesini sağlamak, Sözleşme konusu ekipmanın durumunu ve mevcudiyetini masrafı Kiracı’ya ait olmak üzere uzman
bir kuruluşa inceletmek ve tespit ettirmek;
b) Reklâmlarında Kiralanan Mal/Mallar’ı kullanmak;
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c) 10. maddede bahsedilen ödemeleri herhangi bir sebepten gerçekleştirememesi ve ödemenin Kiralayan tarafından yapılması
durumunda, bu tür ödemelerin geri ödenmesini Kiracı’dan istemek ve bu tür belgelendirilmiş ödemeleri kendi şirketine gider olarak
beyan etmek;
d) Haklı bir sebeple veya Kiracı’nın rızasıyla geri aldığı Sözleşme konusu ekipmanlar üzerinde malik sıfatı ile dilediği her tür tasarrufta
(kiraya verme, satma vb.) bulunabilmek.
Yukarıda belirtilenlere ilave olarak Kiracı, Masrafları Kiracı tarafından karşılanmak üzere FKK’nın 22. maddesi gereğince, tapu
kütüğünün şerhler hanesine veya kendilerine mahsus özel sicili bulunan taşınır mallar için de bu malların kayıtlı oldukları sicile tescil ve
şerhinin Kiralayan tarafından tek taraflı olarak yaptırılmasına ve bu tescil işlemleri ile ilgili bilcümle talep ve işlemleri kamu makamları
nezdinde yaptırmaya Kiralayan’ın yetkili olacağını, kabul eder. Ayrıca Kiracı ve Müteselsil Kefil/Kefiller, Madde 34’te belirtilen e-posta
adresi veya sair iletişim araçları (e-posta mesajı, mesaj, kısa mesaj vb.) vasıtasıyla Kiralayan’a ilişkin bildirim gönderilmesini kabul
etmiştir.
Madde 10: KİRACI’NIN YASAL VE FİNANSAL BORÇLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Kiracı aşağıda belirtilen hususları kabul, beyan
ve taahhüt eder:
a) Bütün resmi kurumlar ve makamlar, merkezi ve mahalli idareler, sağlık ve tıbbi bakım merkezleri, güvenlik kuvvetleri, kamu iktisadi
teşebbüsleri, savcılık, adli, mali ve idari kurumlar, meslek kuruluşları ve odaları, ticaret, tapu, gemi sicili, uçak kayıt defteri ve diğer
siciller, noter, döviz kambiyo makamları ve gümrük bürosu ve bölümlerinden herhangi bir sebeple alınacak bütün lisans, izin, yetki,
belge onay ve sertifika ile noter, kambiyo makamları ve gümrük daireleriyle bölümlerinde yürürlüğe konacak herhangi bir nedenle
gereken her çeşit kayıt, ibraz ve iptal işlemleri; gerektiğinde bunların usul ve maddi hukuk hükümlerine göre yenilenmesi, düzeltilmesi ve
değiştirilmesi ve bunlara ilişkin oluşabilecek tüm masrafların ödenmesi sorumluluğu Kiracı’ya aittir.
b) Kiralanan Mal/Mallar’ın Kiracı’ya teslim edilmiş olması şartına bağlı olmaksızın hangi sebep ile olursa olsun ödenmesi gereken ve
Kiralanan Mal/Mallar’ın aynına bağlı olsun ya da olmasın her çeşit vergi, ek vergi, motorlu taşıt vergisi, resim, fon, masraf, aidat, prim,
harç, gümrük vergisi, komisyon, maliyet, harcama, üyelik ücreti, tazminat ve başka ilgili faiz, temerrüt faizi, her türden para cezası ve
sair cezalar ve mahkeme kararına veya ilgili her türlü mevcut ve olası kanun ve düzenlemelere uygun olarak iktisap, kullanım, işletim ve
her çeşit tasarrufa, Kiralanan Mal/Mallar’ın mülkiyet haklarının devrine veya satın alma hakkına dayanarak Kiracı tarafından Kiralanan
Mal/Mallar’ın iktisabına herhangi bir nedenle yüklenen çeşitli ödemeler Kiracı’nın adına olacak ve tamamen Kiracı tarafından
karşılanacaktır. Aksi halde Kiracı, ödeme tarihine kadar Sözleşme’de öngörülen temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak temerrüt
faizi, her türlü cezası vesair fer’ileri ile birlikte nakden ve defaten ödeyeceğini ve her ne nam altında olursa olsun ileride resmi
makamlarca ihdas olunacak veya oranları arttırılacak vergi, harç ve masrafların dahi bu kapsamda olduğunu kabul ile, ödememe halinin
işbu Sözleşme’nin Kiralayan tarafından haklı nedenle fesih sebebi oluşturduğunu, tüm bu hususlardaki itiraz ve dava haklarından
şimdiden gayrikabili rücu olarak feragat ettiğini kabul eder.
c) Kiracı, Kiralanan Mal/Mallar’ın fiili hakimiyetinin Kiracı’da bulunduğu süre içerisinde hangi gerekçe ile doğmuş olursa olsun
Kiralanan Mal/Mallar’a ilişkin otopark, köprü ve otoyol geçiş ücretleri, gerek sürücü hatalarından gerekse Kiralanan Mal/Mallar’a ilişkin
olası eksikliklerden kaynaklanan trafik para cezalarından doğan her türlü cezai ve idari sorumluluğun, bir süre ile sınırlı olmaksızın
kendisine ait olduğunu kabul eder.
d) Kiralayan işbu madde ve Sözleşme’nin sair hükümleri çerçevesinde yaptığı ve/veya yapacağı tüm masraf ve harcamaları Ek-2’den
ayrı olarak Kiracı’dan talep hakkına sahiptir. Kiralayan’ın yazılı talebi üzerine Kiracı, talep edilen tutarları, talep olunan para cinsinden ve
fatura karşılığında, fatura tarihinden itibaren 3 gün içerisinde nakden, tamamen Kiralayan’a ödeyeceğini kabul etmektedir.
e) Kiracı, Sözleşme konusu Kiralanan Mal/Mallar’ı, Ek-2’de belirtilen yerden Kiralayan’ın yazılı izni olmaksızın başka bir yere
nakledemez. Niteliği gereği sabit olmayan ve bir yere bağlı olması düşünülemeyecek malların hareket programları, hareket tarihinin ve
güzergahının belirtilmesi sureti ile Kiracı tarafından Kiralayan’a bildirilerek, yazılı izin talep edilecektir.
f) İthalat işlemleri ile ilgili olarak, gerektiğinde Kiralayan’ın seçimi, özellikleri ve satıcısı kendisi tarafından belirlenmiş olduğundan
Kiracı, bu kapsamda; Üretici/İhracatçı/Mümessil vb. tarafından düzenlenen ithalatla ilgili tüm belgelerde yer alan bilgilerin
doğruluğundan sorumlu olduğunu, söz konusu belgelerde yanlış, eksik, yanıltıcı bilgi bulunması halinde oluşabilecek tüm sorunlarla ilgili
hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını, Kiralanan Mal/Mallar’ın CE uygunluk belgesi taşıyacağını, insanların, hayvanların,
malların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edileceğini, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu, Kiralanan Mal/Mallar’ın, Proforma Fatura, fatura ve diğer
belgelerle uyumlu, hasarlı, kullanılmış olup olmadığını, üzerindeki CE plakasının mevzuata uygun olup olmadığını tespit etmek
amacıyla, Kiralayan’ın uygun göreceği gümrük müşaviri aracılığıyla fiili ithalat öncesinde küşat yaptırabileceğini, küşat yapılabilmesi için
doğacak masrafları kabul ettiğini, Kiralayan’dan kaynaklanmayan herhangi bir sebeple küşat yapılmasının mümkün olmadığı
durumlarda, Kiralayan’ın gerekli görmesi halinde, ithalat işlemlerinin tamamlanmadan sonlandırılarak Kiracı’ya ve Kiracı’nın uygun
göreceği 3. kişiye devredilebileceğini, gümrüğe terk edilebileceğini veya Kiralanan Mal/Mallar’ın mahrece iade edilebileceğini, bu
sebeplerle doğacak her türlü masraftan kendisinin bizzat sorumlu olduğunu, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde, Kiralayan’ın tek
taraflı olarak Sözleşme’yi feshetmeye ve/veya söz konusu Kiralanan Mal/Mallar’la ilgili Proforma Fatura’yı Sözleşme kapsamı dışına
çıkarmak amacıyla Sözleşme’yi tek taraflı tadil etme hakkına sahip olduğunu, beyan ve kabul etmektedir.
g) Kiracı’nın, ithalatı yapılacak olan Kiralanan Mal/Mallar’ın hassas elektronik aksamlar ihtiva etmesi, kolay kırılabilir yapıda olması,
ambalajının açılmasının hasar riski taşıması, orijinal ordino alınamaması veya gümrük müdürlüklerinin küşat için onay vermemesi gibi
nedenlerle, gümrükleme işlemlerinin gümrük sahasında, antrepoda veya antrepoya indirilmeden kamyon üzerinde, küşat yapılmaksızın
gerçekleştirilmesini talep ettiği ve Kiralayan’ın uygun gördüğü durumlarda; ithalatı yapılan malın, Proforma Fatura’larda belirlenen
niteliklerden ve düzenlenen gümrük beyannamesinden farklı olarak, kullanılmış olduğunun, çalışmasını engelleyecek sorunları
bulunduğunun, mal muhteviyatının eksik olduğunun, üretim yılının Proforma Fatura’da belirtilen yaşa uymadığının, hasarlı olduğunun,
malın ticari faturası ile Kiralanan Mal/Mallar’ın niteliklerinin örtüşmediğinin veya ekipmanın ülkeye girişinde gümrük mevzuatı açısından
sınır/yasak bulunduğunun, ekipmanda CE plakasının bulunmadığının ve CE mevzuatı ile ilgili şartları sağlamadığının sonradan tespit
edilmesi durumunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun tarafına ait olacağını, oluşabilecek bedelleri nakden ve defaten Kiralayan’ın
ilk yazılı talebinden itibaren Sözleşme’de mevcut adrese yapılacak bildirim üzerine 3 gün içinde ödeyeceğini kabul etmektedir.
h) Kiracı, ithalatı yapılacak olan Kiralanan Mal/Mallar’ın karayollarında seyir halinde olmayan, Tip Onay kapsamı dışında bir araç
olması ve Tip Onay muafiyetinin alınması durumunda; bu araçlar için uygunluk belgeleri düzenlenemeyeceğini, trafik tescillerinin
yaptırılamayacağını, gerekli izinler alınmadan karayollarına çıkarılamayacağını aksi takdirde tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını
beyan ve kabul etmektedir.
i) Kiracı’nın ticari faturanın kopyasıyla gümrük işlemlerinin başlatılması durumunda gümrük beyanname tarihinden itibaren 10 gün
içerisinde orijinal faturayı Kiralayan’a ibraz edeceğini, aksi takdirde doğabilecek her türlü yükümlülüğü yerine getireceğini beyan ve
kabul etmektedir.
j) Kiracı ve Müteselsil Kefiller, yönetim kurulunda, müdürlerinde, kendisini temsil ve ilzam edecek kişilerde ve/veya temsil ve ilzam
yetkilerinin kapsamında ticaret unvanında, ticaret merkezlerinde, yerleşim yerlerinde ve diğer hususlarda meydana gelen bütün
değişiklikleri derhal noter kanalıyla Kiralayan’a bildirmeyi, usulüne uygun bir biçimde bildirmemesinden doğan tüm sorumluluğun
kendilerine ait olduğunu, yapılan işlemlerin kendilerini bağlayacağını, söz konusu değişikliklerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya
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başka bir yerde ilanının Kiralayan’a karşı ileri sürülebilmesi için yeterli olmadığını kabul ederler. Kiracı, ortaklık yapısının değişeceğine
ilişkin yazılı bildirimde bulunmayı ve ayrıca bu hususta Kiralayan’ın talep edeceği başkaca tüm belge ve bilgileri de derhal ibraz etmeyi
kabul ve beyan eder.
k) Kiracı, kendisinin, temsilcilerinin, vekillerinin ve Müteselsil Kefil/Kefilleri’nin, Kiralayan’a, Satıcı’ya veya ilgili tüm resmi kurum ve
kuruluşlar ile üçüncü kişilere sahte ve/veya tahrif edilmiş belge, vekaletname, kimlik, sirküler veya diğer herhangi sair bir belge ibraz ve
tevdi etmesinden, bu tür belgeler ile kendi nam ve hesabına ya da Kiralayan’ı temsilen yapacağı işlemlerin sonuçlarından, belgelerin,
bilgi ve beyanların gerçeği yansıtmamasından doğan her türlü mali, hukuki ve tüm sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve
taahhüt eder. Kiracı, Kiralayan ile arasında yapılan ve yapılacak olan tüm işlemlerde, talep aşamasında kalmış olsa bile, kendi nam ve
hesabına hareket ettiğini ve/veya edeceğini, bir başkası hesabına işlem yapmadığını, yapılmayacağını, Kiralayan tarafından ilgili
mevzuatın gerekleri hakkında bilgilendirildiğini ve böyle bir durum olması ve/veya 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasına Dair Kanun’a
ve/veya bununla ilgili yürürlükteki mevzuata herhangi bir aykırılığın olması halinde ise Kiralayan’a bildireceğini beyan ve taahhüt
etmektedir.
l) Sözleşme’ye konu mal eğer taşıt aracı (araçları) ise, ikinci ve takip eden tüm taşıt alım ve Motorlu Taşıt vergileri Kiracı tarafından
ödenecektir. Motorlu Taşıt Vergisi, Kiracı sorumluluğunda olup, Kiralayan, bu tür vergi ödemesini yapmak durumunda olursa, ödediği
bedeli, Kiracı’ya rücu etmek, Kiracı tarafından ödeme yapılana kadar Madde 14’te belirtilen temerrüt faizlerini işletmek ve Kiracı’dan
olan alacaklarından herhangi birisine mahsup etmek hakkına sahiptir. Kiracı, Motorlu Taşıt Vergisi ödemesini süresinde yapmadığı
takdirde; Kiralayan tarafından vergi dairesine Motorlu Taşıt Vergisi ödemesinin yapıldığı tarihten, Motorlu Taşıt Vergisi ödemesinin
Kiralayan tarafından Kiracı’dan tahsil edildiği tarihe kadar geçecek sürede, Madde 14’te belirtilen temerrüt faizi vergi dairesine ödenen
Motorlu Taşıt Vergisi bedeli üzerinden uygulanacak ve söz konusu tutar ilgili KDV oranı üzerinden hesaplanan KDV ile beraber
Kiracı’dan tahsil edilecektir. Kiracı’nın Kiralar’ı döviz cinsinden olması halinde hesaplanacak kur; Motorlu Taşıt Vergisinin Kiralayan
tarafından Kiracı’ya fatura edildiği tarih itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın döviz alış kuru üzerinden hesaplanarak elde
edilen Türk Lirası (“TL”) meblağı olacaktır.
m) Kiracı tarafından ödenmesi gereken tüm yasal ve/veya sözleşmesel yükümlülüklerin Kiracı tarafından süresi içerisinde yerine
getirilmemesi ve bu tür sorumlulukların Kiralayan tarafından ödenmesi halinde ödediği bedeli Kiracıya rücu etmek, Kiracı tarafından
ödeme yapılana kadar Madde 14’te belirtilen temerrüt faizlerini işletmek, Kiralayan tarafından Kiracı’ya fatura edildiği tarihteki Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası’nın döviz alış kurunu uygulamak ve Kiracı’dan olan alacaklarından herhangi birisinden tüm temerrüt faizi ve
ana borç meblağlarını mahsup etmek hakkına sahiptir.
n) Kiralar’ın döviz cinsinden belirlenmiş olması halinde, işbu Sözleşme’nin diğer hükümleri saklı kalmak üzere, Kiracı’nın yürürlükteki
kambiyo ve diğer mevzuatta yer alan şartları sağladığının Kiralayan tarafından incelenmesi ve tahsis onayının verilmesi şarttır.
o) Kiracı’nın işbu maddede sayılan yükümlülüklerinden herhangi birine aykırı davranması durumu, FKK 31/2 uyarınca Kiralayan’a
Sözleşme’yi tek yanlı olarak derhal fesih etme halini teşkil edecektir.
Madde 11: KİRACI’NIN KANUNLARA UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Kiracı, ilgili tüm mevzuat hükümleri çerçevesinde zorunlu kılınan
yükümlülükleri gerçekleştirmeyi kabul etmiştir. Aksi halde doğacak her türlü zarar ve kayıplardan Kiracı sorumludur. Ayırca Kiracı
tarafından alınmış yatırım teşvik belgesinde meydana gelebilecek hak ve menfaat kayıplarına karşı Kiralayan’ın haklarını korumak ve
gelebilecek zarar ve kayıpları tazmin etmek de Kiracı’nın yükümüdür. Mevzuat uyarınca Kiralayan’ın herhangi bir şekilde sorumlu olması
halinde, Kiralayan’ın Kiracı’ya rücu hakkı saklıdır.
Madde 12: KİRACI’NIN TEMİNAT VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE TEMİNATA İLİŞKİN ŞARTLAR:
a) Kiracı, Sözleşme’den kaynaklı olarak Kiralayan’ın talep ettiği bütün Teminat’ları vermeyi, Kiracı’nın işbu Sözleşme ile üstlendiği
yükümlülüklerinden herhangi birisini kısmen veya tamamen ifada geciktiği, Teminat’ların Sözleşme’nin uygulanması sırasında yetersiz
olduğu anlaşılırsa ve/veya yetersiz kalırsa ek ve bütünleyici Teminat’ları vermeyi ve süresi dolan Teminat’ları yenilemeyi, bu konuda söz
konusu Teminat’ların yasal olarak zorunlu tescil ve benzeri süreçlere tabii olması halinde bunları tamamlamayı kabul eder.
İstenen Teminat Kiracı tarafından sağlanamazsa, Kiralayan, Sözleşme’yi herhangi bir tazminat, masraf veya sair bedel ödeme
yükümlülüğü olmaksızın her zaman tek taraflı fesih hakkına sahip olmakla beraber, Kiracı’nın ödemekle yükümlü olduğu Ek-2’de yer
alan ileriye yönelik tüm Kiralar’ı da talep etme hak ve yetkisine sahiptir. Bu durumda Kiracı, söz konusu Kiralar’ın derhal, nakden ve
defaten Kiralayana ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder. Kiralayan, kısmen veya tamamen uygun göreceği her türlü teminat,
özellikle ticari senet, emtia, emtiayı temsil eden belgeler, diğer menkul mallar, hisse senetleri ve tahvilat, nakit ve alacak rehni, alacak
temliki, kefalet ve kanunlarda öngörülen sair Teminat’lar karşılığında, cirosu veya temliki yoluyla finansal kiralama yapmaya yetkilidir.
Kiracı, Kiralayan’ın isteyeceği Teminat’ları, Kiralayan’ın tespit edeceği şart ve şekillerde ve finansal kiralama meblağına göre
Kiralayan’ın dilediği zaman değiştirebileceği marj ve göstereceği süre içinde tesis edecek ve Kiralayan’a verecektir.
b) Kiralayan tarafından, Sözleşme kapsamında gerekli gördüğü her zaman birden fazla Teminat türünün birlikte gösterilmesi,
Teminat’ların değiştirilmesi, yeni veya ilave Teminat veya Kiralayan’ın tayin edeceği miktarda nakdin verilmesi taleplerini Kiracı yerine
getirmeyi taahhüt etmektedir. Kiralayan’ın, sıra ve cins gözetmeksizin rehin ve Teminat’lardan herhangi birine veya birkaçına veyahut
hepsine başvurma hakkı vardır. Kiralayan’ın Kiracı’dan alacağı bulunduğu sürece, Teminat’ların kısmen geri verilmesi için Kiracı
tarafından yapılacak talepleri kabul edip etmemekte serbest olacaktır.
c) İşbu Sözleşme’nin imzalanmasından ve akabinde bu Sözleşme’den doğacak Kiralayan haklarının korunması için Kiracı’dan ayni
veya şahsi Teminat gösterilmesinden doğabilecek bütün masraf, vergi, resim ve harçlar da Kiracı’ya ait olacaktır.
Yukarıdaki hususlara ilaveten, Kiralayan, bu Sözleşme’nin Teminat’ı olarak mevzuata uygun şekilde her zaman kendisi tarafından
kabule şayan, Kiracı’ya ve/veya üçüncü kişilere ait gayrimenkuller üzerinde ipotek tesisi talep etme hak ve yetkisine sahip olmakla
beraber, söz konusu ipoteğin tescil yükümlülüğünü Sözleşme’nin inikadına ve/veya geçerliliğine ilişkin ön koşul olarak belirleyebilecektir.
Kiracı tarafından Kiralayan’a emaneten veya serbest depo suretiyle verilen emtia ve emtiayı temsil eden belgeler, hisse senetleri,
tahviller ve bunların kuponları üzerinde, Kiralayan ile Kiracı arasındaki Sözleşme işlemlerinden doğmuş ve doğacak Kiracı borçları için
Kiralayan, ilgili mevzuat ve Sözleşme hükümlerine uygun olarak, hapis ve her türlü alacağından mahsup hakkına sahip bulunmaktadır.
Madde 13: KİRALAR’IN ÖDENMESİ: Kiracı, Ek-2 çerçevesinde Kiralar’ı Kiralayan’a ödeyecektir ve Kiralanan Mal/Mallar’ın tesliminin
gerçekleştirilememesi, teslimde herhangi bir gecikme, aksaklık, talik, teknik hata veya eksiklik nedeniyle veya Kiralanan Mal/Mallar’ın
zilyetliğinin teslimi veya devrinde veya Kiralanan Mal/Mallar’ın kullanıma hazır hale getirilmesinde meydana gelebilecek başka benzer
sebeplerle Kiralar’ı Ek-2’ye uygun olarak ödemekten kaçınamaz. Noter, tescil ve sigorta masrafları, sözleşme dokümantasyonu, genel
yönetim, operasyon hizmet bedeli, genel masraflar ve işletmeyle ilgili hizmet ücreti Ek-2’de yer alan Kira Baz Maliyet’i (KBM) içerisine
dahil edilmişse Kiracı’ya kira ödemeleri ile birlikte yansıtılır. Söz konusu masraf kalemleri KBM’ye dahil edilmemişse peşinat veya ilk kira
ödemesi ile birlikte peşin olarak tahsil edilir. Bu Sözleşme’ye eklenen Ek-2 mevcut KDV oranlarının değişmeyeceği varsayımına dayalı
olarak hazırlanmış olup her bir kira ödemesi için bir fatura düzenlenecektir. İşbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesinin ardından KDV
oranlarının artması halinde Kiracı mevcut KDV hariç Kiralar’a eklenecek yeni KDV oranıyla ödemelerine devam edecektir.
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Bu Sözleşme’deki Ek-2, Kiralayan’ın mevcut borçlanma masraflarına dayanılarak Kiralayan tarafından Kiracı’ya sunulmuş olup Kiracı
tarafından da kabul gören kayıt ve şartlara göre düzenlenmiştir; Sözleşme’nin onaylanıp yürürlüğe girmesinin ardından Kiralanan
Mal/Mallar’ın fiyatı pazar koşullarına, belgelenen ve ekipmanın Kiracı’ya teslimi için Kiralayan tarafından yapılan zorunlu masraflar ve
harcamalara (her türlü resim, harç, vergi vb. dahil) ve zilyetliğin devir tarihi itibarıyla uygulanan mevcut borçlanma masraflarına göre
yeniden düzenlenebilir. Kiracı, bu Sözleşme’yle bu şekilde revize edilmiş ödeme planını gayrikabilirücu olarak kabul ettiğini ve revize
edilmiş ödeme planına göre vadesi gelen ve muaccel Kiralar’ını ödemekten kaçınmayacağını kabul ve beyan eder.
Kiracı, Kiralar da dahil, Sözleşme’nin devamı süresince ekonomik şartlardaki değişiklikleri sebep göstererek uyarlama davası
açmayacağını da taahhüt etmiştir.
Kiracı, Ek-2 bölümünde sayılan mal, makine ve teçhizatın bedellerinin, kendisine sağlanan finansmanın, Kiralayan tarafından temin
edildiğini, kullandığı finansman ve ferilerinin ödenmesi yükümlülüğünün üstlenildiğini, finansmanın erken kapatılması halinde
Kiralayan’ın cezai şart namı altında bir tazminat ya da erken kapamaya rağmen faizleri tam olarak ödemekle mükellef olduğunu bilmekte
ve peşinen kabul etmektedir. Kiracı’nın, Kiralar’ın tamamını ya da bir kısmını Sözleşme’de öngörülen vadelerinden önceki bir tarihte
ödemesi Kiralayan’ın kabulüne bağlıdır. Erken ödemede bulunmak isteyen Kiracı, erken ödeme yapmak istediği tarihten 14 iş günü
önce Kiralayan’a yazılı olarak talepte bulunur. Kiracı, Kiralar’ın erken kapatılmasına bağlı olarak bir indirim talep edemez. Kiracı,
Kiralayan’ın erken kapatma talebini reddetmesi halinde, söz konusu karar ile ilgili hiçbir hak, talep, alacak iddiasında bulunmayacağını
kabul ve beyan eder. Kiralayan, Kiracı’nın erken ödeme isteğini kabul ederse, şartlarını bildirir ve bundan kaynaklanacak tüm masraflar
ile maruz kalacağı kâr mahrumiyeti, zarar ve maliyetleri, vergi, KKDF gibi mali yükümlülükleri Kiracı’dan talep edebilir. Kiracı,
Kiralayan’ın söz konusu erken ödeme talebini reddetmesi ve yukarıda belirtilen yükümlülükleri bakımından ileri sürebileceği bütün itiraz
haklarından işbu Sözleşme ile baştan feragat ettiğini kabul ve beyan etmiştir.
Kiracı, işbu Sözleşme’nin 13. maddesindeki düzenlemelerden kaynaklı olarak Kiralayan nezdinde doğmuş ve doğacak her türlü
doğrudan ve dolaylı zarar, maliyet, vergi, KKDF gibi mali yükümlülükler, masraf ve/veya kar kaybını Kiralayan’ın ilk yazılı talebi üzerine
derhal nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ek-2’de belirlenen Kiralar, faiz ve her türlü masraflar, Kiralar’ın Ödeme Planı’nda belirtilen para biriminden farklı bir para biriminden
ödenecek olması durumunda aşağıda belirtilen şartlar uygulanacaktır:
i. Kiracı, Kiralar’ın döviz cinsinden belirlenmesi ve dolayısı ile ödemelerin döviz olarak ödenecek olması halinde Kiralar’ı; (i) Ödeme
Planı’nda belirtilen döviz cinsinden aynen ya da (ii) ilgili Kiralar’ın Kiralayan’ın hesabına ulaştığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif
satış kurunun %3 fazlası esas alınarak hesaplanacak TL karşılığını ödeyeceğini kabul eder.
ii. Kiracı, yine döviz cinsinden belirlenen Kiralar’ı erken kapatmak ve ödemesini TL cinsinden yapmak istediğinde; erken kapamanın
yapılacağı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kurunun %3 fazlası esas alınarak hesaplanacak TL karşılığını ödeyeceğini
kabul eder.
iii. Kiracı, Kiralar’ın ve dolayısı ile geri ödemelerin TL cinsinden olması halinde Kiralar’ı; (i) Ek-2’de belirtilen TL cinsinden aynen
ödeyeceğini ya da (ii) ilgili Kiralar’ın Kiralayan’ın hesabına ulaştığı tarihteki T.C. Merkez Bankası’nın efektif alış kuru esas alınarak
hesaplanacak döviz cinsi karşılığından ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
iv. Kiracı, yine TL cinsinden belirlenen Kiralar’ı erken kapatmak ve ödemesini döviz cinsinden yapmak istediğinde, T.C. Merkez
Bankası’nın, erken kapamanın yapılacağı tarihteki ilgili efektif alış kuru esas alınarak hesaplanacak döviz cinsi karşılığını
ödeyeceğini kabul eder.
v. Kiracı’nın EURO para birimi cinsinden bir Kira’yı ABD Doları para birimi veya ABD Doları para biriminden bir Kira’yı EURO para
birimi ile geri ödemek istemesi halinde, ilgili Kiralar’ın Kiralayan’ın hesabına ulaştığı tarihteki T.C. Merkez Bankası EURO/ABD
Doları efektif satış paritesi esas alınarak hesaplanacak karşılığından ödeyeceğini kabul eder.
vi. Kiracı, EURO para birimi cinsinden belirlenen Kiralar’ı erken kapatmak ve ödemesini ABD Doları para birimi cinsinden yapmak veya
ABD Doları para birimi cinsinden belirlenen Kiralar’ı erken kapatmak ve ödemesini EURO para birimi cinsinden yapmak istemesi
halinde, T.C. Merkez Bankası’nın, erken kapamanın yapılacağı tarihteki EURO/ABD Doları efektif satış paritesi esas alınarak
hesaplanacak karşılığından ödeyeceğini kabul eder.
Ek-2’de belirlenen Kiralar’ın, ödeme tarihleri resmi bir tatile denk gelirse, kira ödemeleri tatilden sonraki ilk iş gününde yapılacak veya
aksi takdirde Kiracı bu Sözleşme çerçevesinde Gecikme Faizi ödemekle yükümlü olacaktır. Ek-2’de anlaşılan para biriminin bir ulusal
veya uluslararası sözleşmeye göre değiştirilmesi gerekli görüldüğünde ve ilgili mevzuat uyarınca döviz cinsinden ödeme yapabilme
adına gerekli koşulların sağlanması kaydıyla Ek-2 için anlaşılan para birimi (alternatif para birimi) EURO’dur.
Ek-2’de anlaşılan para birimi cinsinden ödemelerin yapılması mümkün olmadığı takdirde, ödemeler resmi çapraz alım kuru üzerinden
yapılmaya devam eder. Ek-2 para birimi değişimi, işbu Sözleşme’nin geçerliliğini etkilemez. Ek-2’de anlaşılan para biriminin
değiştirilmesi ve çevrilmesi öncesindeki belirli bir geçiş döneminde, Ek-2’de anlaşılan para biriminde hesaplanan ödeme yükümlülükleri
hem Sözleşme’deki para birimi hem de öteki (gelecek) para biriminde uygulanırsa, aksi kanunlarca öngörülmedikçe, Kiralayan kendi
isteğiyle ve tek taraflı istek beyanıyla Sözleşme para biriminin öteki para birimiyle değiştirilme tarihini yazılı olarak Kiracı’ya bildirecektir.
Öteki para biriminin uygulamaya konduğu tarihteki asıl para birimi kuruna göre hesabı yapılacak olup Kiracı’nın ve Kiralayan’ın bu
değişiklikten geçmişe yönelik etkilenmesi önlenecektir.
Kiralar’ın döviz cinsinden belirlenmiş olması halinde, Sözleşme’nin imzalandığı tarihte Kiracı’nın yurt içinden ve yurt dışından temin ettiği
nakit döviz kredisi borçlarının geri ödemesi yapılmamış toplamının 15.000.000 ABD Doları’nın altında olması durumunda, Kiracı ve/veya
Müteselsil Kefil/Kefiller (i) Kiralayan’ın yazılı talebini müteakip 5 iş günü içerisinde tüm ferileri ile birlikte Kiralar’ın aşıma neden olan
kısmını geri ödeyeceğini veya (ii) Kiralayan’ın tek taraflı olarak düzenleyeceği ve noter aracılığı ile yazılı olarak tebliğ edeceği TL yeni
ödeme planı uyarınca belirlenen tarih ve tutarlarda ödemelerini eksiksiz olarak gerçekleştireceğini, (iii) işbu hususun mevzuattan
kaynaklanması nedeni ile her türlü itiraz haklarından da peşinen feragat ettiğini, gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. TL
olarak belirlenecek yeni ödeme planı Kiralayan tarafından hazırlanırken bakiye Kiralar’ın TL’ye dönüştürülmesinde, T.C. Merkez
Bankası tarafından dönüştürme tarihinde ilan edilen döviz alış kurunun %3 fazlası esas alınır. Yeni ödeme planı hazırlanırken Kiralar’ın
TL’ye dönüştürülmesi halinde TL’ye çevrildiği tarihte Kiralayan’ın TL işlemlerinde uyguladığı aylık faiz ve aylık temerrüt faizi oranı
uygulanacaktır. İşbu madde, yukarıda belirtilen i., ii., iii., iv., v., ve vi bentlerinde yer alan düzenlemelere halel getirmeyecektir.
Kiracı ve/veya Müteselsil Kefil/Kefiller, Kiralar’ın, TL’ye dönüştürülmesi ile ilgili olarak Kiralayan’dan herhangi bir hak talebinde
bulunamaz. Ayrıca, Kiralar’ın işbu madde uyarınca TL’ye dönüştürülmesi halinde, Kiralayan’ın kur farkından ve/veya gerçekleştirilen
işlemlerden dolayı meydana gelebilecek zarar ve/veya kar kaybını Kiralayan’ın ilk yazılı talebi üzerine Kiracı derhal tazmin edeceğini
kabul eder. Kiracı ve Müteselsil Kefil/Kefiller, Kiralayan lehine tesis etmiş olduğu her türlü Teminat’ın, işbu Sözleşme’nin 13. maddesi
kapsamında Kiralar’ın TL’ye dönüştürülmesi hali için de geçerli olacağını ve Kiralar’ın aşıma neden olan kısmının geri çağrılması halinde
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Kiralayan’ın ayrıca bir ihbara gerek kalmaksızın Teminatlar’a başvurabileceğini, ayrıca Kiralayan’ın işbu Sözleşme’nin 13. maddesi
uyarınca uğrayabileceği zararların da işbu Teminatlar’dan karşılanacağını kabul ve taahhüt eder.
Madde 14: KİRA ÖDEMELERİNDE GECİKME: Kiracı, Ek-2’de belirtilen ödemelerden birini ve/veya işbu Sözleşme gereğince
yüklenmiş olduğu diğer taahhütlerini ve/veya tazmin etmek yükümlülüğünde olduğu zarar ve masraflarda ve/veya bunlar dışında her ne
ad altında olursa olsun Kiralayan’a FKK ve Sözleşme gereğince ödemekle yükümlü bulunduğu diğer her türlü ödemeleri tam ve/veya
zamanında yapmadığı takdirde, ödeme tarihinin önceden belirlendiği hallerde başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın söz konusu vade
tarihi, temerrüt başlangıç tarihi olarak hesaplanacaktır. Vade tarihi belli olmayan başkaca herhangi bir ödemenin gecikmesi halinde ise,
yani ödemesi yapılması gereken tutarın ihtaren bildirildiği durumlarda ise temerrüt tarihi ihtarın tebliğ tarihidir. Kiracı, aşağıda belirtilen
usul çerçevesinde temerrüt tarihinden itibaren aşağıda belirlenen faiz oranları üzerinden ve bir yıl 360 gün kabul edilerek hesaplanacak
temerrüt faizini ödemeyi kabul eder; temerrüt nedeniyle Sözleşme’nin Kiralayan tarafından feshi durumunda, Kiracı Ek-2’de gösterilen
bütün kalan ve vadesi henüz gelmemiş Kiralar’ını ve/veya işbu Sözleşme gereğince yüklenmiş olduğu diğer taahhütlerini ve/veya tazmin
etmek yükümlülüğünde olduğu zarar ve masrafları ve/veya bunlar dışında her ne ad altında olursa olsun Kiralayan’a FKK ve Sözleşme
gereğince ödemekle yükümlü bulunduğu diğer her türlü ödemeleri nakit olarak bir defada ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı ayrıca;
Kiralayan’ın ödememe protestosu keşide etmesi nedeni ile yaptığı avukatlık ve dava masraflarını, varsa noter masraflarını, harç, vergi,
resim, değerli kâğıt bedeli ve posta masraflarını, kiralama bedelini tahsil etmek için yaptığı telefon, teleks, faks ve her türlü haberleşme
ve ulaşım masraflarını Kiralayan’ın talebi üzerine derhal ödemekle yükümlüdür. Kiralayan’ın aşan zararlarını talep hakkı saklıdır.
Kiracı, Sözleşme çerçevesinde Kiralar’da ve/veya işbu Sözleşme’de veya mevzuatlar çerçevesinde belirlenen ve ödemekle yükümlü
olduğu her türlü ödeme/masraf/yasal borçlar vs gibi ödemelerde temerrüde düştüğü takdirde; asıl ödeme gününden başlayarak, TL
cinsinden Kiralar/Sözleşme ile yükümlü olduğu her türlü borç/masraf/yasal borç ödemeleri için yıllık 40% temerrüt faizini veya Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası’nın belirlediği TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı esas
alınarak hesaplanacak yıllık temerrüt faizinin 2 katının sözleşmede belirtilen işbu temerrüt faizi oranını aşması durumunda ise bu aşan
yıllıklandırılmış (yıla iblağ edilmiş) faiz oranı esas alınarak hesaplanacak yıllık temerrüt faizini, yabancı para cinsinden Kiralar/Sözleşme
ile yükümlü olduğu her türlü borç/masraf/yasal borç ödemeleri için yıllık 25% temerrüt faizini veya Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası’nın belirlediği yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı esas alınarak
hesaplanacak yıllık temerrüt faizinin sözleşmede belirtilen işbu temerrüt faizi oranını aşması durumunda ise bu aşan yıllıklandırılmış
(yıla iblağ edilmiş) faiz oranı esas alınarak hesaplanacak yıllık temerrüt faizini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Gecikmeli ödeme
ve temerrüt faizi önceki bentte açıklanan biçimde hesaplanacak ve (i) ilgili gecikmeli ödemenin döviz cinsinden aynen ya da (ii) ilgili
gecikmeli ödemenin Kiralayan’ın hesabına ulaştığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kurunun %3 fazlası esas alınarak
hesaplanacak TL karşılığı Kiralayan’a ödenecektir.
Kiracı, işbu Sözleşme’den doğan ve herhangi bir nedenle ödemesi gereken Kiralar ve sigorta dışındaki borçlarını ödemede temerrüde
düştüğü taktirde, bu borçlarını, işbu maddede belirlenmiş olan oran üzerinden hesaplanacak temerrüt faiziyle birlikte ödeyecektir.
Madde 15: VİRMAN-TAKAS-MAHSUP: Kiralayan, Kiracı ile arasındaki ticari ilişki kapsamında işbu Sözleşme ve/veya başkaca
sözleşmeler tahtında Kiracı’dan alacaklı olduğu her durumda doğmuş ve/veya doğabilecek her türlü alacağı ile ilgili olarak Kiracı’ya
herhangi bir nedenle borçlu olsa dahi takas/mahsup dermeyan etmek suretiyle borcunu ödemekten imtina edebilir.
Kiracı, Kiralayan’dan herhangi bir şekilde alacaklı olsa dahi, işbu alacağını Kiralayan’a ödemek zorunda olduğu vadesi gelmemiş ve
geçmiş borçları ile takas veya mahsup edemez ve takas/mahsup dermeyan etmek suretiyle borçlarını ödemekten imtina edemez.
Ayrıca, Kiracı ile Kiralayan arasında birden fazla sözleşme imzalanmış olması halinde de Kiracı, hangi sözleşmeye ödeme yaptığını
(dekont üzerinde ya da talimatla) belirtmiş olsa dahi bu husustaki nihai takdir hakkı da münhasıran Kiralayan’a ait olup Kiralayan
ödemeleri istediği Sözleşme borçlarına (ilk olarak Motorlu Taşıt Vergisi, sigorta primleri veya Kiracı’nın Sözleşme kapsamında ödemekle
yükümlü olduğu diğer her türlü oluşacak masraflara ve bu masrafların Kiralayan’ın hesabına ulaştığı tarihe kadar işletilecek
gecikme/temerrüt faizine ve ikinci olarak da ana kira borçlarına) ve/veya yukarıdaki şekilde dilediği sırayla diğer her türlü borca mahsup
etmeye münhasıran yetkilidir.
Kiracı, Kiralayan’a verilen teminatlar ve Kiralayan nezdindeki hesapları üzerinde herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın Kiralayan’ın
virman, takas ve hapis hakkı olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kiracı, Kiralayan’ın işbu maddede yer alan düzenleme kapsamında farklı
para cinsinden tutulan hesaplar arasında virman yetkisini kullanması durumunda, kur hesaplamasının işbu Sözleşme’nin 13.
maddesinin i., ii., iii., iv., v., ve vi bentleri esas alınarak yapılacağını kabul eder.
Madde 16: KİRALANAN MAL/MALLAR’IN KULLANIMI VE KORUNMASI:
Kiracı ve çalışanları, işbu maddede sayılan yükümlülüklere uymak zorundadır. Yükümlülüklere aykırı davranılmasından kaynaklanan her
türlü zarar Kiracı’dan talep edilecektir ve bu hususta Kiracı’nın Kiralayan’a rücu hakkı olmayacaktır. Ayrıca Kiralayan, Kiracı’nın aşağıda
sayılan yükümlülüklere uymaması durumunda işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin derhal feshedebilecektir.
a) Kiracı, Kiralanan Mal/Mallar’ı ilgili mevzuata uygun ve özenle kullanmak, işbu Sözleşme ile öngörülen amacın dışında ya da yasal
olmayan amaçlar için kullanmamak; olağan eskime durumu göz önüne alınarak Sözleşme’nin başlangıcındaki mevcut durumuna benzer
biçimde korumak için her türlü tedbiri almak; Kiralanan Mal/Mallar’a üçüncü kişiler tarafından uygulanabilecek yasal tedbir, icra ve haciz
işlemlerine karşı korumak ve gerekli önlemleri almak veya Kiralanan Mal/Mallar’ın iflas masasına giren mallara dahil edilmesini
engellemek ve bunlardan kaçınmak için gerekli işlemleri yapmak; ve eğer Kiralanan Mal/Mallar tedbir, haciz veya iflas işlemlerinden
birine maruz kalırsa, Kiralayan’ı yazılı olarak derhal durumdan haberdar etmek, Kiralanan Mal/Mallar’ı güvenli bir şekilde saklamak ve
korumak ve buna göre Kiralanan Mal/Malları her türlü kaza, çalınma, yangın, sel, şimşek, deprem, fırtına, bora, eskime, doğal felaketler
nedeniyle zarar, ve savaş zararlarına karşı saklamak ve korumak için bütün gerekli önlemleri almakla sorumludur. Kiracı, Kiralanan
Mal/Mallar’da değişiklik yapamaz, diğer mal veya maddelerle birleştiremez, diğer mal veya maddelerin bir parçası veya donanımı
yapamaz veya Kiralanan Mal/Mallar’ı kendi teknik kapasitesinin üzerinde veya planlanmamış amaçlarla kullanamaz.
b) Kiracı, Kiralanan Mal/Mallar’ı kullanan çalışanlarının, ihmal, kusur ve suçlarından bizzat sorumludur. Kiracı, işbu Sözleşme’de
düzenlenen yükümlülüklerden Kiralanan Mal/Mallar’ın kullanıcısı ile birlikte müteselsilen sorumludur. Kiralayan, Kiracı’ya Kiralanan
Mal/Mallar’ı teslim ettikten sonra Kiralanan Mal/Mallar’ın muhtemel kullanım amacını araştırmak veya bilmek mükellefiyeti altında
değildir. Kamu otoritesi tarafından Kiralanan Mal/Mallar’ın kullanılması için getirilebilecek her türlü zorunluluğun yerine getirilmesi
sorumluluğu da Kiracı’ya ait olacaktır. Kiracı istendiğinde ilgili belgeleri Kiralayan’a derhal sunmakla yükümlüdür.
c) Kiracı, Kiralayan’ın Kiralanan Mal/Mallar’ı Sözleşme süresince Kiralayan tarafından belirlenecek uzaktan takip sistemleri vasıtasıyla
takip etme yetkisi olduğunu ve bu takibe ilişkin olarak herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul etmiştir. Kiralanan Mal/Mallar’a
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Kiralayan tarafından takılacak, eklenecek her türlü takip sistemine ilişkin cihazın muhafaza edilmesi, işler vaziyette tutulması Kiracı’nın
sorumluluğundadır.
d) Kiracı, Ek-2’yi imzalayıp Kiralayan’a teslim ettiği tarihte Kiralanan Mal/Mallar’ı seçtiğini ve Kiralayan’dan söz konusu Kiralanan
Mal/Mallar’ı imalatçısından veya tedarikçisinden satın almasını talep ettiğini kabul etmiştir. Kiracı, Kiralanan Mal/Mallar’ın herhangi bir
amaç için kalitesiyle veya uygunluğuyla veya Kiralanan Mal/Mallar’ın tatmin edici kaliteye sahip olduğuna ilişkin olarak Kiralayan
tarafından hiçbir koşul, beyanat veya garanti verilmediğini ve Kiralayan’ın Kiralanan Mal/Mallar’ın kiralanmasıyla ilgili olarak Kiracı’nın
veya herhangi bir kişinin maruz kaldığı zarar veya ziyan ile Sözleşme ve Ek-2 altında düzenlenenler dışında başka bir şekilde hiçbir
yükümlülük altında olmayacağını kabul etmiştir.
e) Kiracı, yukarıda belirtilen şekilde Kiralanan Mal/Mallar’ın üretici firmanın garantilerini geçersiz kılacak herhangi bir şekilde
kullanılması, Kiralanan Mal/Mallar’da kötü/düşük kalite mazot ve/veya petrol türevlerinin kullanılması, periyodik bakımlarının belirlenen
süre ve kilometre sınırlarına uygun olarak yaptırılmaması durumlarında ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Kiralayan’ın buna bağlı olarak
doğacak her türlü zararını tazmin edecektir. Kiralanan Mal/Mallar ile ilgili garanti koşulları, üretici ve satıcı firmanın Kiralayan’a vermiş
bulunduğu garantilerle sınırlı olup bu garantilerin haricinde Kiracı, Kiralayan’dan başkaca herhangi bir garanti talebinde bulunamaz.
f) Kiracı, Kiralanan Mal/Mallar’ı Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde kullanacaktır.
Madde 17: KİRALANAN MAL/MALLAR’IN BAKIM VE ONARIMI: Kiracı, Kiralanan Mal/Mallar’ın tüm olağan ve olağanüstü bakım ve
onarım masraflarını karşılayacağını ve Kiralanan Mal/Mallar’ın bakım ve onarımını yetkili servislerde veya Kiralayan tarafından kabul
edilecek yerlerde yaptıracağını kabul eder. Kiracı’nın bu sorumluluğu, satın alma hakkını kullandıktan sonra Kiralanan Mal/Mallar’ı nihai
tüketiciye satması durumunda, Tüketici Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tüketiciye karşı da devam edecektir. Kiracı,
masrafları kendisine ait olmakla birlikte Kiralanan Mal/Mallar’ın gerekli her türlü bakım, onarım, muayene ve kontrolünü düzenli olarak
uzman ve yetkili kişilere yaptırmayı kabul eder.
Madde 18: KİRALANAN MAL/MALLAR’DA HASAR VE KAYIPLAR: Kiracı, bu Sözleşme’nin imzalanmasından sonra, Kiralanan
Mal/Mallar’a gelecek bütün zarar ve kayıplardan korumayı ve bunların karşılığını ödemeyi ve bu tür kayıp ve zararlardan sonra dahi kira
ödemelerine devam edeceğini kabul eder. Kiralanan Mal/Mallar’ın Kiracı’nın herhangi bir kusuru sonucu veya herhangi bir kusuru
olmaksızın tam hasara, ziyaa uğraması ve işbu Sözleşme ile güdülen amaca uygun biçimde kullanılmayacak bir duruma gelmesi
halinde, Kiralayan Sözleşme’yi fesih hakkına sahiptir. Bu halde Madde 25 hükmü uygulanacaktır.
Bu Sözleşme’nin konusunu birden fazla Kiralanan Mal/Mallar’ın teşkil etmesi halinde, Kiralanan Mal/Mallar’dan herhangi birinin ya da
birkaçının tam ziyaa, hasara uğraması veya her ne sebeple olursa olsun Sözleşme’nin kapsamı dışında kalması durumunda, Sözleşme
herhangi bir tadile ihtiyaç olmaksızın diğer Kiralanan Mal/Mallar hakkında aynen uygulanacak ve geçerliliğini sürdürecektir. Kiralanan
Mallar’ın arasında iktisadi veya teknik bir ilişkinin varlığından bahisle Sözleşme’nin geçersiz kaldığı ileri sürülemez.
Madde 19: KİRALANAN MAL/MALLAR’IN DEVİR YASAĞI: Kiracı herhangi bir kiralama yöntemi yoluyla Kiralanan Mal/Mallar’ı,
Kiralayan’ın yazılı izni olmadan üçüncü kişilere bedelli ya da bedelsiz olarak alt kiralayan olarak kiralayamaz; üçüncü kişilerin Kiralanan
Mal/Mallar’ı kullanmalarına izin veremez veya Kiralanan Mal/Mallar’ı satamaz, devredemez, şahsi haklar veya mülkiyet haklarıyla
kısıtlayamaz, bu yönde taahhüt ve beyanda, vaatte bulunamaz, Kiralanan Mal/Mallar’ı mal beyanı içine dahil edemez. Kiracı,
yükümlülüklerine uymaması halinde Kiralayan’ın uğrayacağı bütün zararları, ödeme gününe kadar geçecek süre için, Sözleşme’de
belirtilen temerrüt faizi ile birlikte tazmin etmeyi, bu maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinin FKK’nın 31/2. maddesi
hükmünde sayılan hallerden sayılacağını ve bu durumun başka bir süre tanınmaksızın tek yanlı olarak Sözleşme’yi derhal feshetme
halini teşkil edeceğini kabul eder.
Madde 20: KİRALANAN MAL/MALLAR’IN SEÇİMİ VE SATIN ALMA TALİMATI: Kiracı, Kiralanan Mal/Mallar’ın Satıcı’dan teslim
alınması, nakledilmesi, tesellümü, gerekli hallerde tesisi, montajı ve işletmesi, ödenecek bedelin miktarı ve bedelinin ödenme şekli
üzerinde Satıcı ve/veya yetkili servisi ile anlaşarak aralarında mutabakata bağlayacak ve işbu Sözleşme’yi belgeleyen evrakla birlikte
Kiralayan’a tevdi edecektir. Kiracı, Satıcı ile yapacağı satım sözleşmesine veya Kiralayan adına tanzim ettireceği Proforma Fatura’ya,
satış, imalat sözleşmesinin geçerliliğinin, malın Kiracı tarafından kabülü şartına bağlı bulunduğu, aksi halde Kiralayan’ın bir
sorumluluğunun doğmayacağı, Kiralanan Mal/Mallar’ın bedelinin veya bu bedele mahsuben yapılacak ilk ödemenin, Kiralanan
Mal/Mallar’ın Kiracı tarafından kabulü halinde yapılacağı şartını koyduracaktır. Kiralayan bu çalışma ve işlemlerle ilgili olarak Kiracı
tarafından temin edilmiş satıcı, mal, bedel, teslim tarzı ve süresi dışında kalan, kendi çalışma yöntemi çerçevesinde uygun gördüğü tali
hususlarda değişikliklerin yapılmasını öngörebilir. Bu halde dahi tüm sorumluluk ve yükümlülükler Kiracı’ya aittir.
Kiralanan Mal/Mallar’ın, teslimi ve alımıyla ilgili bütün sorumluluklar ve harcamalar, Kiralanan Mal/Mallar’ın bedelinin normal ya da
yüksek olup olmadığının araştırılması, Kiralanan Mal/Mallar’ın reddi, incelenmesi ve kontrol edilmesi sonucu oluşabilecek bütün zarar ve
kayıplar veya ayıbın Satıcı’ya ihbarındaki gecikme, Kiralanan Mal/Mallar’ın yüklenmesi, nakli, boşaltılması, montajı ve işletmesindeki
gecikme nedeniyle oluşan zararlar Kiracı’ya ait olacak ve Kiracı’ya yüklenecektir. Bu hallerin gerçekleşmesi halinde, gerekli bütün
ihbarlar, tüm sonuçları Kiracı’ya ait olmak üzere, süresi içinde yine Kiracı tarafından yapılacaktır. Gerekli ihbarların süresi içinde
yapılmamasından veya Satıcı’ya karşı dava açılması için süresi içinde Kiralayan’a başvurulmamasından, davanın sonuçlarından Kiracı
sorumludur. Bir hasar veya kayıp halinde, Kiralayan, gerçek zararla sigortacılar tarafından ödenen zarar bedeli arasındaki farkı Kiralar’a
yansıtacaktır.
Kiralanan Mal/Mallar’ın Türkiye dışından temin edileceği hallerde seçilen ödeme biçimi, akreditifle ödemenin seçilmesi halinde akreditifin
türünün belirlenmesi, akreditif şartlarının tespiti ve bu hususlardan doğan bütün sorumluluk tamamen Kiracı’ya aittir. Ancak, Kiralayan
ödeme biçimi veya akreditif şartlarında gerekli gördüğü değişikliklerin yapılmasını, akreditif dokümanları arasına gerekli gördüğü
dokümanların konulmasını ve/veya dokümanların uygun bulduğu kurumlar tarafından hazırlanmasını talep edebilir. Bu hallerde de
doğan sorumluluklar tamamen Kiracı’ya aittir. Kiracı, ödeme biçimi veya akreditif ile ilgili meydana gelen bütün gelişmelerden, belgelerin
tesliminden Kiralayan’ı derhal haberdar etmekle yükümlüdür.
Kiralayan, kendi işletme ilkeleri ve çalışma kuralları doğrultusunda Kiracı ile Satıcı arasındaki sözleşmede her türlü değişiklik yapabilir.
Madde 21: KİRALANAN MAL/MALLAR’IN BEDELİNİN ÖDENMESİ: Kiralanan Mal/Mallar’ın bedeli, aksi Taraflarca
kararlaştırılmadıkça, Kiralanan Mal/Mallar’ın ithali, Satıcı tarafından fatura kesilmesi veya Kiracı’nın Kiralayan’a Teslim ve Tesellüm
Belgesini göndermesi üzerine Satıcı’ya ödenir.
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Madde 22: GARANTİ BELGESİ:
a) Kiralanan Mal/Mallar için garanti belgeleri Kiralayan adına çıkarılacak ve Kiracı’ya teslim edilecektir. Garanti belgeleri kapsamındaki
bütün talepler, Kiracı tarafından Satıcı’ya masrafları kendi uhdesinden karşılanmak üzere ve Kiralayan’dan önceden alınacak onay ile
yöneltilebilir. Kiracı’nın muamele ve fiilleri geçerlilik süresi bitmeden garanti belgesinin hükümsüzlüğüne neden olursa ve Kiralayan bu
hükümsüzlükten ötürü zarar görürse, Kiracı, Kiralayan’ın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür; herhangi bir sebeple Sözleşme’nin
feshi halinde, Kiracı, Kiralayan’a garanti belgesini teslim etmek zorundadır.
b) Garanti temininden ve Kiralanan Mal/Mallar için bu Sözleşme’nin geçerlilik süresi içinde üretici veya satıcıdan alınacak satış sonrası
hizmetlerden Kiracı sorumlu olacaktır. Kiracı’nın, Kiralanan Mal/Mallar’ı satın alma hakkını kullandıktan sonra Kiralanan Mal/Mallar’ı
satması durumunda, yukarıda sözü geçen sorumluluk, Tüketici Kanunu ve bununla ilgili olarak yürürlükteki ve yürürlüğe girebilecek
diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tüketicilere karşı devam edecektir.
Kiracı, Kiralayan’ın bu Sözleşme’nin süresi bittikten sonra Kiracı’nın fiil ve muamelelerden hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacağını gayrı
kabili rücu olarak kabul eder.
Madde 23: KİRALANAN MAL/MALLAR’IN KİRACI’YA TESLİMİ: Kiralanan Mal/Mallar, Kiralayan’dan alınacak yazılı bir ön onayla
Kiralayan adına Kiracı tarafından Satıcı’dan teslim alınacaktır. Kiracı, Kiralanan Mal/Mallar’ı aşağıdaki hususlarla sınırlı olarak temsile
yetkili vekil sıfatıyla Kiralayan adına Satıcı’dan teslim alacağını, derhal her yönüyle eksiksiz bir biçimde inceleyeceğini, uzmanlarına
inceleteceğini, Kiralayan gerekli gördüğü takdirde uluslararası itibara sahip bir kuruluşa inceleteceğini, Kiralanan Mal/Mallar’da kısmen
veya tamamen bir bozukluk, aksaklık, hata, arıza, hasar veya benzeri haller bulunması veya Kiralanan Mal/Mallar üzerinde üçüncü
kişilerin hak iddia etmeleri halinde süreleri içinde gerekli ihbar ve ihtarları yapacağını, her türlü hukuki önlemi alacağını, gerekli her türlü
evrak, tutanak veya rapor tanzim edeceğini veya ettireceğini, bu belgeleri en kısa sürede Kiralayan’a ibraz edeceğini, her hususla ilgili
bilgi vereceğini, bu hususlara uymamaktan ve Kiralanan Mal/Mallar’ı kabul (tam, kısmi, sartlı), reddetmekten (haklı, haksız) doğan bütün
sorumluluğun doğrudan kendisine ait olduğunu, bu ve benzeri sebeplerle Kiralayan’dan hiçbir talepte bulunmayacağını, Kiracı’nın
Kiralanan Mal/Mallar’ı zamanında Satıcı’dan teslim almaması halinde Kiracı alacaklı temerrüdüne düşmüş sayılacağını ve bu madde
hükmüne aykırı davranışları nedeni ile Kiralayan’ın uğrayacağı zararları ilk yazılı talep üzerine derhal tazmin edeceğini kabul etmiştir.
Kiracı’nın bu Sözleşme’den doğan bütün yükümlülüklerini, Kiralanan Mal/Mallar’ın Satıcı’dan teslim alınması aşamasına kadar yerine
getirmesi koşuluyla Kiralayan Kiralanan Mal/Mallar’ın zilyetliğini Kiracı’ya devredecektir. Satıcı, Kiralanan Mal/Mallar’ı herhangi bir
sebepten ötürü teslim edemez ya da etmezse, Kiralayan Kiralanan Mal/Mallar’ın kullanım hakkını devretme yükümlülüğünden kurtulur.
Kiralayan, Kiracı’nın işbu Sözleşme nedeniyle doğan yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde ve zamanında yerine getirmemesi nedeniyle,
Kiralanan Mal/Mallar’ın zilyetliğini Kiracı’ya devretmeme hakkına sahip bulunacaktır. Kiralayan’ın bu sebeple uğradığı bütün zararlar,
yaptığı masraflar ve Satıcı’ya karşı ödemekle yükümlü tutulabileceği tazminat, nakden ve tamamen Kiracı tarafından karşılanacaktır.
Kiralanan Mal/Mallar’ın kullanım hakkı Kiracı tarafından Tesellüm Belgesi’nin imzalanması ve Satıcı’yla olan teslim işlemlerinin
tamamlanmasının ardından anılan belgenin Kiralayan’a teslimi üzerine Kiracı’ya devredilmiş sayılır. Kiralanan Mal/Mallar’ın Satıcı
tarafından Kiracı’ya verilmesi, mülkiyetin devri anlamına gelmez.
Kiralayan Sözleşme’nin 8. maddesinde bahsi geçen mücbir sebepler nedeniyle ortaya çıkan teslim engelinin 30 gün zarfında ortadan
kalkmayacağını tespit ettiği veya bu süre içinde kalkmayacağının açıkça anlaşıldığı hallerde, bu hususu Kiracı’ya bildirdiği takdirde
Sözleşme kendiliğinden ayrıca bir ihbara mahal olmaksızın kendiliğinden sonra erecektir.
Ancak, bu hükümde yer alan sebepler, Kiralanan’ın Kiracı’ya teslim ve zilyetliğin devrinden sonra meydana gelir ve bu haller nedeni ile
Kiralanan Mal/Mallar Kiracı tarafından kısmen veya tamamen kullanılamaz bir hale gelirse veya işbu Sözleşme ile öngörülen amaca
uygun olarak kullanılması mümkün olmaz veya söz konusu amaç ortadan kalkar ise, işbu Sözleşme’nin geçerliliği hiçbir surette
etkilenmeyeceği gibi Kiracı’nın işbu Sözleşme’den doğan borç ve taahhütleri aynen devam edecektir. Kiracı, Sözleşme kapsamında
sayılan tüm bu hallerde Kiralayan’dan her ne nam altında ve her ne sebepler olursa olsun bir talepte bulunamaz.
Madde 24: SİGORTAYLA İLGİLİ HÜKÜMLER: İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinde belirtilen “Sigorta” terimi, Kasko SigortasıMakine Kırılması Sigortası (Kiralanan Mal/Mallar İş makinesi vasfında ise) ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile (zorunlu malimesuliyet
sigortası hariç) sair sigorta hususlarının hepsini birden barındırmaktadır. Kiralanan Mal/Mallar’ın, Sözleşme yürürlükte kaldığı süre
boyunca ve/veya Sözleşme hükümlerince mülkiyet devri gerçekleşene kadar Kiralayan tarafından belirlenen şartlara uygun olarak
sigorta ettirilmesi ve sigorta primlerinin Kiracı tarafından ödenmesi zorunludur.
Kiralayan, Kiralanan Mal/Mallar için kendisinin belirlediği ve kabul ettiği sigorta şirketine ait olan ve yine kendisinin kabul gördüğü
kapsam ve koşulları içeren sigorta poliçesini imzalama hak ve yetkisine münhasıran sahiptir. Bu durumda Kiracı, sigorta poliçesine ve
primlerine ilişkin herhangi bir itiraz veya talep hakkı olmadığını ve prim ödemelerinin Ödeme Planı’na yansıtılacağını veya ayrı bir taleple
Kiralayan tarafından kendisinden peşinen tahsil edilmesini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Diğer taraftan, Kiralayan’ın yazılı olarak kabul etmesi ve uygun görmesi halinde Kiracı, Kiralayan’ın kabul gördüğü kapsam ve koşulları
içeren sigorta poliçesini münhasıran imzalayabilecektir. Bu durumda sigorta primleri, münhasıran Kiracı tarafından sigorta şirketine
ödenecektir.
a) Sigorta Yükümlülüğünün Kiralayan Tarafından Yerine Getirilmesi Halinde:
i) Sigorta Yükümlülükleri: Kiralayan, lehtar ve sigortalı olma sıfatı ve yetkisiyle belirlediği ve kabul ettiği kapsam ve koşullar altında
Kiralanan Mal/Mallar için kendisinin seçtiği sigorta şirketlerinden bir sigorta poliçesi seçecek, bu Sözleşme süresi boyunca bu sigortayı
sürdürecek ve sigorta poliçesinin bir nüshasını Kiracı’ya gönderecektir. Kiralayan, ek riskler için de sigorta talep ederse, bu ilave riskler
için de ek bir poliçe alınacaktır. Bu durumda Kiracı’nın herhangi bir itiraz ve talep hakkı yoktur.
ii) Sigorta Primlerinin Ödenmesi: Sigorta primleri, sigorta sözleşmesinde/poliçesinde belirlenen şartlara uygun olarak, Ek-2 içeriğinde
belirtildiği şekilde veya Kiralayan’ın talebi üzerine nakden ve defaten, Kiracı tarafından Kiralayan’a ödenecektir. Yani Kiralayan
tarafından sigortacılara ödenen sigorta primleri, Kiracı tarafından Kiralayan’a geri ödenecektir. Kiracı, Ek-2’ye uymaması veya
ödemelerde gecikmeye mahal vermesi sebebiyle sigorta primlerinin Kiralayan tarafından Sigortacı’ya zamanında ödenmemesi halinde,
Kiracı, süresi geçmiş sigorta primlerini yukarıda Madde 14’te belirlendiği şekilde TL cinsinden Kiralar’ın ödenmesine uygulanacak
temerrüt faiz oranı üzerinden tahakkuk ettirilecek bir faiz miktarı ile birlikte ödemekle yükümlüdür.
Kiracı, Kiralanan Mal/Mallar’da oluşabilecek bütün zarar veya hasarlarda her türlü sebeple Kiralayan’ın üstlenmek zorunda kalacağı
bedel, borç, harcama ve kayıplara karşı Kiralayan’ı korumakla yükümlü olduğunu, Kiralayan’ın bu sebeple uğrayacağı her türlü zararını
ilk yazılı talep üzerine derhal tazmin edeceğini kabul eder.
Taraflar bu tür durumlarda sigorta şirketi tarafından hasarın reddedildiğine ilişkin yazılı beyanının yeterli olduğuna dair mutabakat
sağlamıştır.
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b) Sigorta Yükümlülüğünün Kiracı Tarafından Yerine Getirilmesi Halinde: Kiracı’nın aşağıda sayılan yükümlülüklerini yerine
getirmemesi hainde sigorta primleri Kiralayan tarafından ödenebilecek olup bu şekilde ödenen sigorta primleri, sigorta
sözleşmesinde/poliçesinde belirlenen şartlara uygun olarak, Ek-2 içeriğinde belirttiği şekilde veya Kiralayan’ın talebi üzerine nakden ve
defaten, Kiracı tarafından Kiralayan’a ödenecektir. Kiralayan’a tanınan işbu hak, hiçbir şekilde sigortanın süresini takip yükümlülüğünün
Kiralayan’a ait olduğu şeklinde yorumlanamayacaktır.
i) Sigorta Yükümlülükleri: Kiracı, Kiralayan’ın talebi veya yazılı olarak uygun görmesi halinde sigorta poliçesini münhasıran
imzalamakla ve sigorta primlerini sigortacıya ödemekle yükümlü olacaktır. Kiracı, Kiralayan’ın lehtar ve sigortalı olma sıfatı ve yetkisiyle
yer alacağı ve Kiralayan’ın kabul ettiği kapsam ve koşullar altında, Kiralanan Mal/Mallar için Kiralayan’ın yazılı olarak onayladığı sigorta
şirketlerinden, Kiralayan tarafından onaylanmış zorunlu mali mesuliyet (trafik sigorta) poliçesi ile poliçe limitleri Kiralayan tarafından
belirlenmiş ve/veya onaylanmış kasko sigorta poliçesi (Tam Kasko Poliçesi) ve/veya Makine Kırılması Sigortası (Kiralanan Mal/Mallar iş
makinesi vasfında ise) çerçevesinde, Kasko Sigortası Genel Şartlarında yer alan ana teminatlarla, Kiralanan Mal/Mallar iş makinesi
vasfında ise Tam Kasko Poliçesi’nin muadili Makine Kırılma Sigortası ile 3. şahıslara verilebilecek her türlü maddi, manevi ve cismani
zararları da kapsamak üzere ve sair tüm rizikolara karşı sigorta ettirecek, bu Sözleşme süresi boyunca bu sigortayı sürdürecek ve
sigorta poliçesinin bir nüshasını Kiralanan Mal/Mallar’ın tesliminden önce Kiralayan’a teslim edecektir. İşbu hüküm uyarınca Kiracı,
yükümlülüklerine uymaması dolayısıyla Kiralayan’ın 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14. maddesi ile oluşturulan güvence hesabı
veya ilgili diğer bir kurum/kuruluşa ödeme yapmak zorunda kalması halinde Kiralayan’ı ilk talep üzerine nakden ve defaten tazmin
etmeyi kabul eder.
Kiracı Kiralayan tarafından zaman zaman gerekli görebileceği diğer rizikoları da poliçe teminatlarına ilave ettirmeyi kabul etmiştir. Kiracı
işbu maddede belirtilen hususlara uygun bir sigorta poliçesini zamanında temin etmez veya sigorta poliçesinin bir nüshasını Kiralayan’a
teslim etmez ise Kiralayan, Sözleşme’yi feshetme hakkına sahip olacaktır. Ayrıca Kiralayan işbu maddede belirtilen sigorta
sorumluluğunu kendisi yerine getirebilecek olup söz konusu sigorta primlerini, Kiracı’dan nakden ve defaten tahsil etme hak ve yetkisine
sahiptir.
Kiracı, söz konusu sigorta poliçesi içeriğinde; “Kiralayan’ın yazılı onayı olmadan iptal ettirilemez” kaydı ve ibaresinin yer alacağını
taahhüt etmektedir. Ayrıca Kiracı, herhangi bir nedenle sigorta primlerinin ödemesinde gecikme yaşanması ve bu gecikme nedeniyle
sigorta poliçesinin feshi durumunun vuku bulması ihtimaline binaen, bu yönde olası fesih durumundan en az 1 hafta öncesine kadar
sigortalı ve lehtar konumundaki Kiralayan’a yazılı olarak bildirimde bulunulması kaydını ve aksi bir durumda (yani fesih bildiriminin
yapılmaması halinde) herhangi bir feshe imkan tanınmayacağı hususunu sigorta poliçesi içeriğinde ön koşul olarak belirlemekle
yükümlü olduğunu kabul eder.
ii) Sigorta Primlerinin Ödenmesi: Sigorta primleri, sigorta sözleşmesinde/poliçesinde belirlenen şartlara uygun olarak Kiracı tarafından
Sigortacı’ya ödenecektir. Kiracı’nın işbu Sözleşme ve FKK hükümlerine göre ödemekle yükümlü olduğu sigorta primlerini ödemede
temerrüde düşmesi veya sigorta primlerinin Kiralayan tarafından karşılanması halinde ve verdiği 60 günlük süre zarfında da işbu
Sözleşme’de belirtilen temerrüt faizi ile birlikte tam olarak ödememesi veya sigorta primlerinin ödenmemesinin Kiralanan Mal/Mallar’ın
sigorta Teminat’ı dışında kalmasına yol açması halinde bu durum Kiracı’ya ek bir süre tanınmaksızın Kiralayan’ın tek yanlı olarak
Sözleşme’yi derhal fesih etmesi hakkını doğurur. Sigorta primlerinin her ne sebeple olursa olsun zamanında ödenememesi halinde,
Kiracı, süresi geçmiş sigorta primlerini yukarıda Madde 14’te belirlendiği şekilde TL cinsinden Kiralar’ının ödenmesine uygulanacak
temerrüt faiz oranı üzerinden tahakkuk ettirilecek bir faiz miktarı ile birlikte Kiralayan’a ödemekle yükümlüdür.
c) Sigorta Yükümlülüğüne İlişkin Genel Hükümler: Aşağıda sayılan yükümlülüklere aykırı davranılması durumunda doğacak her türlü
zarardan Kiracı sorumludur ve Kiralayan nezdinde doğacak her türlü zararı derhal tazmin edecektir.
i) Sigortalanan Risklerin Meydana Gelmesi: Sigorta poliçesiyle sigortalanan risklerin hepsinin ya da bir kısmının gerçekleşmesi
halinde, Kiracı bu tür risklere karşı gerekli önlemleri almakla yükümlüdür; sigortalanan risklerin herhangi birinin gerçekleşmesi
durumunda, Kiracı ilgili kamu ve özel kişiler ve örgütlerin yardımıyla bu risklerin zararlarını en aza indirmek, her halükarda, gerekli bilgi
ve belgeleri sağlamak ve tevdi etmek, hasarları tespit ettirip kanıtları toplatmak, bütün gelişmelerden sigortacıları hemen haberdar
etmek, gerekli bütün yasal işlemleri ve önlemleri almakla yükümlüdür.
ii) Sigortalanan Riskler Dışındakiler: Kiracı sigorta poliçesinde yer almayan bir riske sebep olabilecek herhangi bir faaliyet veya iş
başlatmak veya girişiminde bulunmak isterse, en geç 7 gün öncesinden yazılı olarak Kiralayan’a başvuracak ve sadece önceden
alacağı izin ile olası riskin sigorta edilmesi şartıyla istenilen faaliyet veya işe başlayabilecektir.
iii) Sigorta Hasar Tazmin Bedellerinin Kullanılması: Sigorta gelirleri (sigorta tazminat bedelleri), Madde 14’te belirtilen prosedüre
uygun olarak Kiracı’nın vadesi geçmiş borçları varsa onlar için; yoksa Kiralanan Mal/Mallar’daki hasarların onarım giderlerini karşılamak
üzere kullanılacaktır. Bu durumda Kiracı, sigorta gelirlerinin yegâne tasarruf yetkisine Kiralayan’ın sahip olduğunu ve ancak Kiralayan’ın
yazılı onayı olması kaydıyla sigorta gelirinin kendi hesaplarına aktarılmasını sağlayabileceğini peşinen kabul eder. Kiracı, Kiralanan
Mal/Mallar sebebiyle 3. şahıslarda meydana gelen her türlü hasar ve zararın karşılığı olarak ödenmesi gereken bedel ve tazminatların
sigorta poliçelerinin limitlerini aşması, taleplerin sigorta kapsamı dışında kalması durumunda veya Kiracı’dan kaynaklanan nedenlerle
sigorta şirketi tarafından reddedilmesi sonucu doğacak tazminatları tüm masraf, vekalet ücretleri ve ferileri ile birlikte, ihtiyati tedbirlerin
kaldırılması teminat ve masraflarını, tehiri icra teminat ve masrafları da dahil olarak nakden ve defaten ödemeyi peşinen kabul eder.
Hasarların tamiri için harcanan süre, Sözleşme süresine eklenmeyecektir ve Kiracı Sözleşme’den doğan bütün yükümlülüklerini aynen
yerine getirmeye devam edecektir. Kiralanan Mal/Mallar’ın zayii olması halinde Kiralayan, sadece vadesi gelen Kiralar ile sınırlı
olmaksızın, bu Sözleşme gereğince hak edebileceği tüm Kiralar ile birlikte ayrıca bütün sigorta gelirlerini talep etme ve bu vesile ile
tahsil etme hakkına sahip olacaktır.
iv) Kiralayan ile Sigorta Şirketi Arasındaki İhtilaflara İlişkin: Kiralayan ile sigorta şirketi arasında ihtilaf halinde, Kiralayan nezdinde
doğacak her türlü masraf ile Kiralayan tarafından ödenmesi gereken her türlü vekalet ücretleri Kiralayan’ın ilk yazılı talebi üzerine Kiracı
tarafından derhal karşılanacaktır.
v) Trafik Sigortasının Prim Borcu: Aksi Kiralayan tarafından yazılı olarak bildirilmedikçe; Kiralayan, Kiralanan Mal/Mallar’a işbu
Sözleşme tarihinden itibaren yalnızca ilk 1 yıllık süre için trafik (zorunlu mali mesuliyet) sigortası yaptıracak olup müteakip yılların trafik
sigortası süresi içerisinde Kiracı tarafından yaptırılacak ve primleri Kiracı tarafından ödenecektir. Kiralayan tarafından yaptırılan trafik
sigortalarının prim borcu, sigorta sözleşmesiyle poliçesinde belirlenen şartlara uygun olarak, Ek-2’de belirttiği şekilde veya Kiralayan’ın
kendisinden ayrı bir taleple peşinen tahsil etmesi şeklinde, münhasıran Kiracı tarafından Kiralayan’a ödenecektir.
vi) Kiracı’nın Sigorta Yükümlülüğünün Sözleşme Süresi ile Sınırlı Olmaması: Herhangi bir nedenle Kiralanan Mal/Malların
mülkiyeti, işbu Sözleşme’nin süresi sonunda her ne suretle olursa olsun Kiracı’ya devredilememesi halinde Kiracı, Kiralanan
Mal/Mallar’ın devir veya iade sürecine kadar işbu maddede belirtilen tüm sigorta hükümlerine uymaya devam etmekle yükümlüdür.
vii) Kiralanan Mal/Mallara İlişik Ek Ürünler: Kiralanan Mal/Mallara ilişik herhangi bir ek ürün, ekipman veya eklenti mevcut ise, o
takdirde söz konusu ek ürün, ekipman veya eklentinin Sigortasının da eksiksiz yaptırılmış olmasından münhasıran Kiracı sorumludur.
Bu çerçevede Kiracı, ilgili makinelere ilişkin sigorta hususunu, bağlı olduğu Kiralanan Mal/Malların sigorta poliçesi ile veya gerekir ise
ayrı bir sigorta poliçesi ile sağlamakla yükümlüdür.
d) Teminatların Sigortası: Kiracı ya da 3. şahıslar tarafından bu Sözleşme kapsamında sağlanan Teminat’lar Kiracı tarafından
sigortalanacak ve sigorta primleri Kiracı tarafından ödenecektir. Kiracı, akdetmiş olduğu finansal kiralama sözleşmelerinden
kaynaklanan borçlarının ödenmesi için güvence olarak verdiği tüm Teminat’ları (mütemmim cüz, teferruat ve müştemilatı ile birlikte)
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Kiralayan tarafından uygun ve gerekli bulunan tüm risklere karşı, Kiralayan’ın lehdar, Kiracı’nın sigorta ettiren olarak sigortalatmayı
kabul etmiştir. Söz konusu Teminat’lar önceden sigortalanmışsa Kiracı, sigorta poliçelerini zeyilname ile birlikte Kiralayan’a devretmeyi,
süresinin dolması durumunda sigortayı yenilemeyi, Kiracı sigorta korumasını alamaz ya da var olan sigorta poliçelerini devredemez
veya süresi dolunca sigortayı yenileyemezse, Kiralayan’ın Kiracı’ya önceden bildirimde bulunmadan sigorta ettirme hakkına sahip
olacağını, tüm masraflar ile sigorta primlerinin Kiracı veya Müteselsil Kefil/Kefiller tarafından tam ve eksiksiz olarak zamanında
ödeneceğini, sigorta primlerinin zamanında ödenmemesi durumunda Kiralayan’ın primleri Kiracı adına ödemeye yetkili olduğunu ve bu
durumda primleri Madde 14’te belirtilen faiz oranı ile birlikte Kiralayan’a tazmin edeceğini, sigorta işlemlerindeki her türlü gecikme veya
hata ile ilgili sorumlu olacağını, Kiralanan Mal/ Mallar Teminat’sız kalırsa ya da tamamen veya kısmen zayi olursa bu riskler ayrıca
sigortalı olsa dahi, hasar bedellerinin Kiralayan tarafından tahsil edileceğini ve Kiracı’nın kalan borçlarından mahsup edileceğini, hasar
bedeli söz konusu borçları karşılamazsa, borç bakiyesi için ek Teminat’lar vereceğini veya Kiralayan’ın talebini takip eden 7 gün
içerisinde tüm kalan borçları bir seferde ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
Madde 25: SÖZLEŞME’NİN SONA ERMESİ: Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması halinde, bu Sözleşme
önceden yapılan bir ihbar ve uyarı olmaksızın kendiliğinden sona erecektir. Kiralayan, önceden yazılı bir bildirim ile aşağıda (c)
bendinde belirtilen şekilde süreyi uzatma hakkına sahip olacaktır.
a) Madde 4’te belirtilen süre dolarsa;
b) Madde 4’te belirtilen süre sonunda Madde 6’ya göre Kiracı, Kiralanan Mal/Mallar’ı satın alma hakkından vazgeçer veya vazgeçmiş
sayılırsa ya da Kiralayan satma hakkından feragat ederse;
c) Madde 8’de belirtilen sebepler dışında Sözleşme’nin yürürlüğe konmasını izleyen 30 gün içinde Kiralanan Mal/Mallar teslim
edilemezse ve Kiralayan bu zaman aralığını uzatmazsa;
d) Kiralanan Mal/Mallar tamamen kaybedilirse ve/veya tamamen zayi olursa.
Madde 26: KİRALAYAN TARAFINDAN SÖZLEŞME’NİN FESHİ: Aşağıdaki durumlar gerçekleştiği takdirde Kiralayan, FKK’nın 31/2
maddesinde belirtilen hallerden kabul ederek Kiracı’ya herhangi bir süre tanıma veya bildirimde bulunma yükümlülüğü olmaksızın her
zaman tek taraflı olarak Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir:
a) Kiracı, Kiraları Ek-2’ye uygun olarak zamanında veya gereği gibi tamamen veya kısmen ödemez ve FKK’nın 31. maddesine uygun
olarak Kiralayan tarafından uzatılmış veya değiştirilmiş süre zarfında borcunu ödeyemezse;
b) Kiracı veya Müteselsil Kefil/Kefiller’den herhangi biri ölür, fiil ehliyetini kaybeder, tüzel kişiliği feshedilir, isteği dışında tasfiye kararına
maruz kalır, iflası ilan edilir, kendi iflası için başvurur, icra takibine maruz kalır, hakkında aciz vesikası alınır, ödeme güçlüğüne düşer,
ticareti terk eder, ticari faaliyetlerini önemli ölçüde azaltır, ticari faaliyetlerine fiilen 1 ayı aşan bir süre ara verirse; başka bir şirketle
Kiralayan’ın izni olmaksızın birleşir veya mallarının mülkiyetini devrederse veya Kiracı’da bir kontrol değişikliği meydana gelirse, Kiracı,
şahsi işletmesini başka tüzel kişi bünyesine sermaye olarak koyarsa, teminat göstermezse,
c) Kiracı’nın ortaklık ve yönetim yapısındaki değişiklikler sonucu Kiralayan’ın anlaşmaya daha fazla sadık kalmasının beklenemeyeceği
sair haller ile Kiracı’nın ve/veya Kefiller’in hisseleri hangi oran ve miktarlarda olursa olsun kısmen veya tamamen devredilirse;
d) Kiralanan Mal/Mallar’ın sigortasının Kiracı tarafından karşılandığı hallerde, vade tarihini müteakip en geç 15 gün içinde sigorta
primlerini ödeyemezse ve Kiralanan Mal/Mallar’ın sigortasız kalmasına sebebiyet verirse;
e) Kiracı, 1 yıl içerisinde Sözleşme’de yer alan Kiralar’dan üçünü veya üst üste ikisini zamanında ödemezse;
f) Kiracı, parasal, yasal borçları ve yükümlülükleri ile ilgili Madde 10’dan veya Teminat hükümleriyle ilgili Madde 12’den, kanun ve
mevzuata uygunlukla ilgili Madde 11’den veya Kiralanan Mal/Mallar’ın özenle kullanımı ve korunmasıyla ilgili Madde 16’dan veya
Kiralanan Mal/Mallar’ın bakım ve onarımına dair Madde 17’den veya Kiralanan Mal/Mallar’ın kaybı ve hasarına dair Madde 18’den veya
Kiralanan Mal/Mallar’ın devir yasağına dair Madde 19’dan veya Kiralanan Mal/Mallar’ı teslim almasına dair Madde 23’den doğan
yükümlülüklerini ihlal eder; sorumluluklarını Madde 7’de belirtildiği üzere “işleten” olarak yerine getirmez veya Kiralayan’ın Sözleşme’yi
uygulamayı devam ettirmesinin beklenemeyeceği başka olaylar meydana gelirse;
g) İşbu Sözleşme kapsamında Kiralayan’a taahhüt edilen her türlü hususun süresi içerisinde gereği gibi tam veya kısmen yerine
getirilmemesi veya Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin ihlali niteliğini taşıyan her türlü hususun varlığı halinde;
h) Buna ek olarak Kiracı, işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi birini ifada temerrüde düşmesi halinde
Kiralayan ile akdetmiş olduğu başkaca finansal kiralama sözleşmeleri varsa işbu sözleşmeler için de temerrüde düşmüş sayılacağını ve
Kiralayan’ın bu durumu "sözleşmenin yürütülmesinin beklenmeyeceği hal" olarak değerlendirebileceğini ve Sözleşme’yi işbu madde
uyarınca feshedebileceğini kabul ve taahhüt etmiştir.
Kiralayan’ın bu Sözleşme hükümlerine göre Kiralanan Mal/Mallar’ın Kiracı’ya satışından rücu etmesi veya bu Sözleşme’de yer alan
sebeplere dayanarak işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde, Kiracı’nın ödeme planına göre vadesi gelmemiş tüm kiralama bedelleri ve
sair borçları kendiliğinden muaccel hale gelecektir. Sözleşme’nin feshedilmesi sonucunda Kiralayan’ın maruz kalmış olduğu tüm zararlar
ve yapmış olduğu masraflar, Sözleşme’de belirtilen temerrüt faizi ile birlikte Kiracı tarafından tazmin edilecektir.
Kiralayan’ın ilgili mevzuat ve işbu Sözleşme ve bilcümle ekleri uyarınca sahip bulunduğu sair fesih hakları saklıdır.
Madde 27: KİRALANAN MAL/MALLAR’IN İADESİ: Sözleşme’nin Madde 25-(b) uyarınca feshedilmesi veya Kiralayan’ın Madde 26
uyarınca bu Sözleşme’yi feshetmesi veya Sözleşme’nin süresi sonunda sona ermesi halinde, Kiracı Sözleşme’nin bitimini veya feshini
izleyen 3 gün içinde fesih tarihine kadar doğmuş olan tüm Kiralar’ı, temerrüt ve/veya yasal faizleri, yasal ve/veya sözleşmesel tüm
borçları ödemekle yükümlü olmakla beraber, Kiralanan Mal/Mallar’ı Kiralayan’a iade ve teslim etmekle de yükümlüdür. Kiralayan,
Kiracı’nın onayı ve muvafakati olmaksızın Sözleşme’nin feshini takiben yabancı para Ödeme Planı’na göre muaccel olan tutarı TL, TL
Ödeme Planı’na göre muaccel olan tutarı yabancı para olarak takibe konu etmekte muhtardır. Fakat çevirme takip sırasındaki kura göre
yapılacak olup tarafların kur farkından geçmişe yürür olarak etkilenmesi önlenecektir. Kiracı, Kiralanan Mal/Mallar’ı söz konusu süre
içerisinde teslim etmediği takdirde, teslim edilmeyen her gün için bakiye anaparanın aylık %1 oranında cezai şart bedeli ödemekle
yükümlü olacaktır.
Kiralanan Mal/Mallar’ın iadesi sırasında her tür sorumluluk ve kaldırma, nakil, yük transit sigortası, işçilik, yükleme ve Kiralanan
Mal/Mallar’ın iadesi için gerekli benzeri işlerin maliyeti Kiracı’ya ait olacak ve Kiracı tarafından yüklenilecektir. Söz konusu bu ve buna
benzer masrafların Kiracı tarafından zamanında ödenmemesi ve bu nedenle ödemenin Kiralayan tarafından yerine getirilmek zorunda
kalınması halinde, söz konusu bedellerin Kiralayan tarafından Kiracı’dan tahsil edileceği tarihe kadar geçen süre zarfında, Madde 14’te
belirlenen temerrüt faiz oranları ve döviz kurları uygulanacaktır.
Kiralayan teslimden önce Kiralanan Mal/Mallar’ı inceleme hakkına sahip olacaktır; Kiralanan Mal/Mallar’ın teknik, ekonomik veya ticari
değerinde normal yıpranma dışında herhangi bir kusur, hasar veya eksiklik tespit edilirse, Kiralayan’ın bu kusur, hasar veya eksikliğin
tamir veya düzeltilmesini talep ve bu tamir ve düzeltme bitene kadar Kiralanan Mal/Mallar’ın teslimini kabul etmekten kaçınma hakkı
vardır.
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Kiracı, Sözleşme konusu malı iade etmeden, malda 3. kişilere ait olabilecek her türlü bilgi, belge, resim, plan, üretim usulleri, program,
yazılım ve benzerlerini tamamen silmek, bütün bu hususların, bilgilerin iade konusu mal ile birlikte, Kiralayan ya da başkalarının eline
geçmemesi, öğrenilmemesi, kopyalanmaması için her türlü işlemi gerçekleştirmekle yükümlüdür. Kiracı bu yükümlülüklerine aykırılık
halinde, Kiralayan’ın ve/veya 3. kişilerin uğrayacakları her türlü zararı tazmin etmeyi, bu sebeple Kiralayan’a karşı yöneltilebilecek
taleplerden Kiralayan’ı derhal, açılmış davalardan, davaların sonuçlarını beklemeksizin kurtarmayı kabul etmiştir.
Madde 28: HASAR VE ZARARLARIN KARŞILANMASI: Kiracı, Sözleşme’nin yürürlüğe girmemesi nedeniyle Kiralayan’ın maruz
kalabileceği bütün hasarları Kiralayan’a faizleriyle birlikte ödemek ve Kiralayan’ın zarar görmemesini sağlamakla yükümlüdür; bu
durumda Sözleşme için sağlanan Teminat ve Teminat hakları kullanılıp bu hasarların karşılanması için Kiralayan tarafından nakde
çevrilebilir. Hasarın giderilmesi veya tam hasar halinde Kiralanan’ın ikamesi halinde harcanan süre işbu Sözleşme/eklerinde kiralama
süresi olarak belirtilen süreye eklenmeyecek olup, bu süre içinde Kiracı işbu Sözleşme’den doğan tüm borç ve taahhütlerini yerine
getirmeye kesintisiz bir biçimde devam edecektir.
Madde 29: MÜTESELSİL KEFİL/KEFİLLER’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: İşbu Sözleşme’yi Müteselsil Kefil/Kefiller sıfatıyla imzalamış olan
gerçek ve/veya tüzel kişiler bu Sözleşme’nin Ek-2’de belirtilmiş olan Kiralar’ın toplamından sorumlu olduklarını kabul, beyan ve taahhüt
ederler. Kefalet miktarına anaparanın faizi, anapara ve akdi faizler için hesaplanacak temerrüt faizi, komisyon, sigorta, vergi, her türlü
masraflar ve vekalet ücreti ilave edilir, Müteselsil Kefil/Kefiller’in sorumluluğu bütün maddeleri kapsar. Müteselsil Kefil/Kefiller’in
borçlarını vadelerinde ödenmediği takdirde Madde 14 ve 21’de belirtilen oran ve usule göre ödemeyi temerrüt için kendilerine ayrıca bir
ihtar veya ihbarname gönderilmesine gerek bulunmadığını, işlemiş faizin süresi ne olursa olsun tümünden sorumlu olduklarını, TBK’nın
589/3 maddesindeki haklarından feragat ettiklerini, Kiracı’nın iflas etmesi halinde tüm borçların kendileri için de muaccel hale geleceğini,
TBK’nın 590. maddesindeki haklarından feragat ettiklerini, 600 ve 601. maddeler çerçevesindeki başvuruları Kiralayan tarafından
yanıtsız bırakılsa dahi kefaletten kurtulamayacaklarını, TBK’nın 594. maddesinin öngördüğü ihbar yapılmamış olsa bile Kiralayan’ın
uğradığı zararlardan sorumlu olacaklarını, İcra ve İflas Kanunu'nun 295. maddesinde belirtilen haklarından feragat ettiklerini,
Kiralayan’ın, Kiracı’nın konkordato talebine muvafakat etmesi halinde kendilerine ihbarda bulunmamış olsa bile kefalet sorumluluğunun
devam edeceğini kabul etmişlerdir.
Madde 30: TEMSİLLER VE YASAL KAPASİTE: Kiracı ve Müteselsil Kefil/Kefiller:
a) İşbu Sözleşme kapsamında sundukları tüm bilgi ve belgelerin doğruyu yansıttığını ve güncel olduğunu, aksi halde, bu Sözleşme ve
eklerinden doğacak olan tüm cezai ve yasal yükümlülüklerden sorumlu olacaklarını ve bu Sözleşme’den kaynaklanan tüm borç ve
yükümlülükler için de kişisel olarak sorumlu olacaklarını;
b) Kiralayan’a verdikleri mali tablo ve raporların genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve kurallarına uygun şekilde hazırlandığını ve
bu tablo ve raporların gerçeği yansıttığını, bunların hiçbir şarta bağlı, eksik ve/veya gerçeğe aykırı aktif ya da pasif kalemi içermediğini,
Kiralayan’a verilen yakın tarihli mali tablo ve raporların hazırlanma tarihinden bu yana olumsuz bir olay ya da etkinin meydana
gelmediğini;
c) Herhangi bir gerçek ya da tüzel kişiye veya devlete ödenmemiş borç nedeniyle temerrüt durumunda bulunmadığını, hiçbir icra
takibine tabi bulunmadığını ve bu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü şimdiki ve gelecek borçların var olan mali kapasiteleri ile
ödenebileceğini beyan ve garanti eder.
Madde 31: KİRACI’NIN DİĞER SÖZLEŞMELERDE TEMERRÜDDE DÜŞMESİ HALİ: Kiracı ve Müteselsil Kefil/Kefiller’in Kiralayan ile
işbu Sözleşme veya Kiracı ile Kiralayan arasında imzalanmış olan mevcut diğer finansal kiralama sözleşmelerinin herhangi birinden
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, Kiralayan’ın diğer talep hakları saklı kalmak koşuluyla, daha önceden
akdetmiş oldukları finansal kiralama sözleşmeleri bakımından Sözleşme’yi feshe imkân verecek derecede taraflar arasındaki güven
ilişkisinin bozulmuş sayılacağını ve Kiralayan’ın diğer sözleşmeleri de fesih etme hakkının doğacağını, Kiralayan’ın söz konusu finansal
kiralama sözleşmelerinin kapsadığı (işbu Sözleşme dahil olmak üzere) tüm kiralanmış malların Kiracı’ya satışından vazgeçebileceği
gibi, işbu Sözleşme de dahil olmak üzere ilgili tüm finansal kiralama sözleşmelerini herhangi bir ön bildirim yapma zorunluluğu
olmaksızın Madde 26 uyarınca her zaman feshetme hakkına sahiptir. Kiracı ve Müteselsil Kefil/Kefiller, işbu temerrüt halinin Kiralayan
açısından önceden imzalanmış bulunan finansal kiralama sözleşmeleri açısından “sözleşmenin yürütülmesinin beklenmeyeceği hal”
olarak değerlendirileceğini ve FKK’nın 31/2 ile madde 29 ve 31 hükümlerinin haklarında uygulanmasını, Sözleşme’nin bu şekilde feshi
ile satın alma opsiyon hakkının ortadan kaldırılması durumunda dahi ekipmanları kendi rızaları ile Kiralayan’a iade edeceklerini kabul ve
taahhüt etmişlerdir.
Madde 32: DELİL SÖZLEŞMESİ: Kiracı ve Müteselsil /Kefiller, bu Sözleşme’nin tarafları arasındaki her türlü ihtilaf, yasal prosedür ve
yargılamada, işbu Sözleşme ve ekleri ile Kiralayan’ın muhasebe defterleri, belge, kayıt, mikrofilm, mikrofiş, bilgisayar ve elektronik ortam
haberleşme kayıtlarının teyit edilmiş olsun olmasın, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesinde atfedilen anlam
dâhilinde, yegâne geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder.
Madde 33: YASAL İŞLEM VE YARGILAMA: Kiracı ve Müteselsil Kefil/Kefilleri’nin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülük ve
sorumluluklarının hepsini veya bir kısmını gerçekleştirememesi veya borçlarını ödeyememesi ya da borçların vadesinin dolması
durumunda:
a) Kiralayan, haklarının korunması ve borçların tahsili için Kiracı ve Müteselsil Kefil/Kefiller aleyhinde önceden yazılı bir uyarıda
bulunmaksızın ve belli bir süre tanımak zorunda kalmadan her türlü dava, icrai haciz ve iflas muameleleri ve diğer yasal işlemleri
başlatma hakkına sahiptir.
b) Borçlar teminat altına alınsa da borçların hepsinin ya da bir kısmının vadesi dolduğunda, Kiralayan Teminat’ların nakde
çevrilmesinden ve söz konusu borca mahsup edilmesinden önce Kiracı ve TBK’da yer alan hükümler çerçevesinde, Müteselsil
Kefil/Kefiller aleyhine icrai haciz ve iflas muameleleri başlatma hakkına sahiptir.
c) Kiralayan, alacağının taşınır rehni ve alacak rehni dışında bir yolla teminat altına alınmış olması halinde dahi, Teminat’ların nakde
çevrilmesinden önce Kiracı ve Müteselsil Kefil/Kefiller aleyhine haciz veya iflas yoluyla takibe geçme hakkına sahiptir. Kiracı’nın iflası
veya konkordato mehli verilmesi yahut taşınır ve/veya alacak rehinlerinin borcu karşılamayacağının anlaşılması hâlinde, öncelikle
Müteselsil Kefil/Kefiller’e başvurulabilecektir. Kiralayan’ın alacağının tahsili için aynı zamanda birden fazla takip yoluna başvurması
halinde, Kiracı ve Müteselsil Kefil/Kefiller talep ve takiplere mükerrerlik iddiasında bulunamazlar.
d) Kiracı ve Müteselsil Kefil/Kefiller, işbu Sözleşme ve ekleri ile ilgili mevzuat gereği Kiracı’nın üstlendiği yükümlülüklerden herhangi
birinin kararlaştırılan tarihte kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi halinde hüküm istihsaline gerek olmaksızın Teminat’ları kısmen
veya tamamen derhal nakde tahvil hakkına sahip bulunduğunu, Kiralayan’ın Sözleşme’yi fesih etmeksizin dahi bu haklarını
kullanabileceğini, Teminat’ların, Sözleşme’nin yürürlüğe girmemesi sebebiyle uğrayacağı bilcümle zararlarını da kapsadığını kabul ve
taahhüt etmektedirler.
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e) Kiracı ve Müteselsil Kefil/Kefiller Kiralayan’a yargı masraflarını, tahsil harçlarını, damga vergilerini, cezaevi harçlarını ve doğabilecek
her türlü avukatlık ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
f) Kiracı ve Müteselsil Kefil/Kefiller’i, mahkemeden talep edilecek ihtiyati tedbir ve icrai hacizler için teminat yatırmaya mecbur
olmayacağını kabul eder ve Kiracı ve Müteselsil Kefil/Kefiller’i Kiralayan’ı böyle bir yükümlülükten muaf tutar. Kiracı, Kiralayan tarafından
ihtiyati haciz/tedbir talebinde bulunulması hâlinde Kiralayan’ın alacağı için kanuni yollara başvurması halinde bankalardan alınacak
teminat mektuplarından doğacak komisyonlar da dahil olmak üzere, teminat yatırması halinde sarf ettiği masraflarını karşılayacağını
beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.
g) Kiracı, Kiralanan Mal/Mallar ile ilgili ihtilaflarda, mahkemece Kiralanan Mal/Mallar’ın ihtiyati tedbir kararı alınarak Kiralayan veya
üçüncü bir şahsa bırakılması durumunda, Kiralayan’ın mahkemeye malın rayiç değeri kadar teminat yatırmak zorunda olmadığını, buna
rağmen Kiralayan’ın Kiralanan Mal/Mallar üzerinde tasarruf edebileceğini kabul ve taahhüt etmiştir.
h) Kiracı ve Müteselsil Kefil/Kefiller’i, Kiralayan’ın işbu Sözleşme ile sağlanan her türlü Teminat’ı, döviz cari fiyatları üzerinden veya
varsa piyasa cari fiyatları üzerinden, mahkemeye ya da İcra ve İflas Kanunu’nda belirtilen diğer yollara başvurmadan nakde
dönüştürmeye ve Kiracı’nın kalan borçlarından satış hâsılatını mahsup etmeye yetkili olduğunu kabul eder.
Madde 34: KİRACI’NIN VE MÜTESELSİL KEFİL/KEFİLLER’İNİN KANUNİ İKAMETGAH VE TEBLİGAT ADRESLERİ: Kiracı ve
Müteselsil Kefil/Kefiller, işbu Sözleşme’de yer alan hususların yerine getirilmesi ve Kiralayan tarafından kendilerine gerekli tebligatın
yapılabilmesi için Sözleşme’de isim ve unvanları yanında belirtilmiş adresleri kanuni yerleşim yeri ittihaz ettiklerini, Kiralayan ve
Müteselsil Kefil/Kefiller’in ticaret merkezleri, yerleşim yerleri yurtdışında bulunduğu ya da yurtdışında yerleşim yeri, ticaret merkezi
edindiklerinde dahi Kiralayan’a mutlaka Türkiye’de bir tebligat adresi bildireceklerini, Türkiye’de adres bildirmedikleri takdirde veya
Türkiye’de bildirecekleri adrese yapılacak tebligatlar için de yukarıdaki hükmün geçerli olacağını kabul ve beyan ederler.
Yukarıda belirtilen hususlar ve Ticaret Kanunu’nun 18. maddesi saklı kalmak kaydıyla Taraflar’ın ve Müteselsil Kefil/Kefiller’in Kayıtlı
Elektronik Posta (“KEP”) Sistemine kaydolmaları halinde bu Sözleşme ile ilgili tüm yazışma, beyan ve bildirimlerini, KEP üzerinden, KEP
adresleri olmaması halinde noter aracılığıyla yapmayı kabul ederler. Şu kadar ki; Taraflar günlük yazışmalarında e-posta yazışmalarının
kullanılabileceği hususunda mutabıktır. Kiracı’ya ait e-posta adresi: [emailadresi]
Kiralayan, Tebligat Kanunu uyarınca mümkün olduğu surette elektronik tebligat yapma hakkını saklı tutmaktadır. Kiracı ve Müteselsil
Kefil/Kefil, Kiralayan’ın elektronik tebligat yapmasını temin etmek amacıyla elektronik tebligata esas adreslerini bildirmekle mükelleftir.
Madde 35: GİZLİLİK: Taraflar arasında akdedilen işbu Sözleşme marifetiyle elde edilen bilgiler, işbu Sözleşme sona erse, feshedilse ya
da iptal edilse dahi önceden yazılı onay almaksızın üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
Madde 36: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI: Kiracı ve Müteselsil Kefil/Kefiller, bu Sözleşme kapsamında Kiralayan’a sağlayacakları
ortaklarına, çalışanlarına ya da diğer gerçek kişilere ait kişisel veriler bakımından: (i) Kiracı’nın/ Müteselsil Kefil/Kefiller’in veri sorumlusu
sıfatını bizzat haiz olduğunu, (ii) bu doğrultuda KVKK kapsamında ilgili kişiler nezdinde aydınlatma yükümlülüğünü tam ve eksiksiz
şekilde yerine getirdiğini ve getireceğini, (iii) eğer gerekiyor ise KVKK tarafından öngörülen çerçevede açık rızalarını aldığını ve
alacağını, (iv) paylaşılan kişisel verilerin hukuka uygun olarak elde edildiğini ve bunları Kiralayan’la paylaşma konusunda yetki sahibi
olduğunu (v) kişisel verilerini Kiralayan ile paylaştığı 3. kişilerden söz konusu kişisel verilere dair Kiracı’ya/ Müteselsil Kefil/Kefiller’e
gelen her türlü talep ve iddia bakımından Kiralayan’ı derhal bilgilendireceğini, (vi) gerekli işlemlerin yapılmasını temin edeceğini ve
bunlarla sınırlı olmaksızın KVKK’dan veri sorumlusu sıfatı ile kaynaklanan veri güvenliği dahil tüm yükümlülükleri bizzat yerine
getireceğini, (vii) Kiralayan’ın bu hususlarla ilgili olarak hiçbir yükümlülük ve sorumluluğu olmadığını, (viii) Kiralayan’ı her türlü talep,
zarar ve sorumluluktan beri kılacağını ve (ix) Kiralayan’ın herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Kiralayan’ı, ilk talep üzerine
derhal ve eksiksiz şekilde tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 37: FAKS TALİMATLARI SÖZLEŞMESİ: Kiracı ve Müteselsil Kefil/Kefiller’in, işbu maddede tarif edilen faks talimatları
sözleşmesine istinaden belge ve taleplerini Kiralayan’a faks aracılığıyla göndermesi halinde Kiralayan bu faks mesajlarına güvenerek
işlem gerçekleştirecektir. Kiralayan’a ait faks numarası şu şekildedir: 0216 469 29 75.
Kiralayan, işlemi gerçekleştirmeden önce belgelerin orijinallerinin ve taleplerin yazılı olarak teslim edilmesini talep etme hakkını saklı
tutar. Ticaret Kanunu’nun 18/3 maddesinin hükümleri ve işbu Sözleşme’nin 34. maddesinde belirlenen hususlar mahfuzdur. Buna göre;
Kiracı’nın, işbu Sözleşme’deki faks talimatı Kiralayan'a ulaştığında Kiralayan yazılı teyidi beklemeksizin talimatı işleme koyacaktır.
a) Kiracı’nın ilettiği faks talimatlarında yazılı faks numarası Kiralayan tarafından ayrıca bir araştırma yapılmasına gerek olmaksızın,
Kiracı tarafından gönderilmiş kabul edilecektir.
b) Kiralayan'a gönderilen ve üzerinde faks numarası kayıtlı olan talimatlar taraflarca delil olarak kabul edilir.
c) Kiralayan, herhangi bir sebep göstermeksizin faks talimatlarını uygulamayıp orijinal metnin kendisine ulaştırılmasını istemek hakkına
sahip olmakla birlikte, faks talimatını işleme koyduğu durumlarda orijinal metni istememesi ve/veya Kiracı’nın gönderdiği faks
numarasının Kiracı’ya ait olup olmadığını araştırıp araştırmaması ve/veya Kiracı’ya ait imzayı kontrol edip etmemesi nedenleriyle hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Madde 38: UYGULANACAK HUKUK, UYGULAMA YERİ VE YETKİLİ YARGI: Kiralayan’ın işbu Sözleşme’den doğan hak, yetki ve
defilerinin bir veya birkaçını kullanmamış olması söz konusu haklar, yetkiler veya defilerden feragat ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır.
Bu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülük ve sorumlulukların yerine getirileceği yer yalnız ve münhasıran İstanbul’dur. Bu
Sözleşme’den kaynaklı veya bağlantılı her türlü ihtilafta Türk Hukuku uygulanacak olup İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra
Daireleri (Çağlayan) yetkilidir.
38 madde ve Proforma Fatura (Ek-1), Ödeme Planı ve Özel Şartlar (Ek-2), Yetki Belgesi (Ek-3), Kiracı Beyanı (Ek-4), Rehin
Taahhütnamesi (rehin alındığı durumlarda) (Ek-5) olmak üzere toplamda 5 adet Ek’ten oluşan işbu Sözleşme tarafların mutabakatı
doğrultusunda ....../....../........... tarihinde akdedilmiştir.
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