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SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU 
 
Sayın Müşterimiz,  
 
Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış bulunan ve tarafınıza müzakere edilmek/incelenmek üzere elden teslim edilmiş 
olan ticari araç finansmanı sözleşmesi ve eklerinin (“Sözleşme”)  i) aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, ii) 
ticari araç finansmanı ilişkilerinin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla açıklayıcı bilgileri ve iii) 6361 sayılı Finansal Kiralama, 
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu (“Kanun”) ve ilgili sair mevzuatta yer alan bir kısım hükümleri içerdiğini önemle 
bildiririz.  
Finansman işlemlerinde temel olarak Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulama alanı bulacağından, işbu Kanun ve ilgili 
yönetmeliğin metinlerini de internet sitemizde bulabilir, inceleyebilirsiniz.  
Sözleşme’nin, kredi alanın ticari ya da mesleki amaçla ticari araç, elektrikli araç veya iş makinelerini (“Araç(lar)”) 
satıcı/bayiden (“Satıcı/Bayi”) satın alması için kredi veren tarafından kendisine finansman kredisinin tahsisi hususunda 
anlaşmaya varmalarına ilişkin bir sözleşme olduğunu hatırlatırız. Ayrıca kredi veren tarafından tahsis edilen kredinin teminatı 
(“Teminat”) olarak söz konusu Araç(lar)’ın kaydı üzerine kredi veren lehine rehin tesis edilmektedir.  
Tarafınıza teslim edilmiş olan Sözleşme’yi, gerekli görmeniz halinde hukuk danışmanınız ile birlikte değerlendirmenizi, 
anılan siteden alacağınız çıktılarda, çıktı tarihinin de yer almasını özellikle duyuruyoruz. Daha fazla bilgi almak, görüşmek 
istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.   
 

TİCARİ ARAÇ FİNANSMANI SÖZLEŞMESİNE VE EKLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALAR 
 
VFS Finansman Anonim Şirketi’ne (“Kredi Veren”) ve kredi alana (“Kredi Alan”) ait bilgilere yer verilmiştir. 
 
1. Madde 1-9: Kredi Şartları  
Bu maddede kredi şartları belirtilmiştir.  
2. Madde 10: Sözleşme’nin Kapsamı ve Tarafları 
İşbu maddede; 
• Sözleşme’nin kapsamının Kredi Alan tarafından ticari ya da mesleki amaçla Araç(lar)’ın Satıcı/Bayi’den satın alınması 
için finansman kredisinin açılması olduğu,  
• (i) Kredi Alan’ın, bağlı kuruluşlarının, yönetim kurulu üyelerinin/müdürlerinin, pay sahiplerinin, kurucularının, 
temsilcilerinin veya Kredi Alan’ın doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği herhangi bir kuruluşun Avrupa Birliği, Amerika 
Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık veya herhangi bir yargı yetkisinde getirilen kısıtlayıcı tedbir ve düzenlemelere aykırı 
hareket etmeyeceği, (ii) kredi kapsamında satın aldığı Araç(lar)’ın Sözleşme’de belirtilen tüm ilgili mevzuatlara uygun olarak 
kullanılacağı ve (iii) Kredi Alan’ın bu paragrafta sayılan yükümlülüklere aykırı olarak hareket etmesi halinde Kredi Veren’in 
ilk yazılı talebi üzerine her türlü zarar veya kaybın 3 gün içerisinde Kredi Alan tarafından tazmin edileceği, 
• Kredi Alan’ın krediyi kendi ihtiyacı için kullanacağı, kredinin köprü kredisi veya benzer bir uygulama amacı ile 
kullanılmayacağı belirtilmiştir.   
3. Madde 11: Kredi Tahsisi 
Kredinin tahsisine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Buna göre özetle, Kredi tahsisine onay verip vermemenin Kredi 
Veren’in münhasır takdir yetkisinde olduğu ve Kredi Alan’ın işbu husus nezdinde herhangi bir talepte ve iddiada 
bulunamayacağı, Satıcı/Bayi’nin Kredi’nin tahsisine ilişkin olarak herhangi bir yetkisinin olmadığı ve Kredi Veren adına 
taahhütte bulunmayacağı, Satıcı/Bayi’nin Kredi Alan’ın yetkilisi, şubesi, acentesi, temsilcisi, vekili olmadığı ve Kredi 
Veren’in Sözleşme kapsamında Kredi Alan’a ilişkin olarak kredi istihbaratı yapması ve edindiği bilgileri kendisinin uygun 
göreceği üçüncü kişilere vermesinin müşteri sırrının korunması ilkesine aykırılık teşkil etmeyeceği, Kredi Alan’ın, Kredi 
Başvuru Formu doldurmasının, Satıcı/Bayi’nin Kredi’ye ilişkin işlemlere başlamasının, Sözleşme’nin Kredi Alan tarafından 
tek taraflı olarak imzalanmış olmasının Kredi Veren tarafından bu Kredi’nin verilmesi mecburiyetini doğurmayacağı, Kredi 
Alan’ın, Araç(lar)’ın kullanımından, durumundan veya işletilmesinden kaynaklanan tüm talep, yükümlülük, dava, masraf, 
zarar ve mahkeme kararlarına karşı Kredi Veren’i tazmin edeceği, savunacağı ve Kredi Veren’in zarar görmesini 
engelleyeceği, Kredi Alan’ın, talep ettiği ve Kredi Veren tarafından kendisine tahsis edilen Kredi’yi kullanmaktan tek taraflı 
iradesi ile vazgeçmesi veya kendisinden kaynaklanan sebeplerle taahhüt ettiği Kredi koşullarını yerine getirememesi halinde, 
Kredi Veren’in kullandırıma ayrılan kredinin kullanılmamasından uğradığı/uğrayacağı maliyet ve getiri zararlarına karşılık 
olmak üzere, ayrıca bu kredi için harcanan her türlü masraflar nedeniyle söz konusu zararların giderilmesini teminen kredi 
limitinin %2 oranına kadar olmak üzere cezai şart ödeyeceği; ancak Kredi Veren’in zararlarının cezai şart oranı üzerinde 
olması durumunda, Kredi Veren’in uğradığı/uğrayacağı zararları da ayrıca nakden ve def’aten derhal ödeyeceği belirtilmiştir.  
4. Madde 12: Kredinin Kullandırılması 
İşbu maddede;  
• Kredi’nin, Sözleşme’nin imzalanması ile birlikte Kredi Alan'ın yazılı talimatı üzerine anaparadan, vergi, resim, harç, 
sigorta primi, komisyon, masraf ve sair tüm giderler düşüldükten sonra doğrudan doğruya Satıcı/Bayi’ye ödeme yapılması 
suretiyle kullandırılacağı, 
• Döviz kredisi kullandırılacak olunması halinde, Kredi Alan’ın yürürlükteki mevzuatta ve Sözleşme’nin diğer 
maddelerinde yer alan şartları sağladığını Kredi Veren’in inceleyecek ve onay verecek olması, 
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• Sözleşme’nin bu maddesinde yer alan şartların Sözleşme imza tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde tam ve 
usulüne uygun olarak yerine getirilmemesi veya Kredi Veren tarafından yapılacak inceleme neticesinde Kredi Alan’ın 
yürürlükteki kambiyo ve diğer mevzuatta yer alan şartları sağlamadığına kanaat getirmesi halinde Sözleşme’nin hiçbir hüküm 
ifade etmeyeceği, böyle bir durumda, Kredi Alan’ın, Kredi Veren’den herhangi bir tazminat veya sair talepte bulunma hakkı 
olmayacağı, 
• Kredi Alan’ın, ilgili mevzuat gereğince verilen belgelerin gerçeğe uygun, doğru ve güncel olduğunu kabul ettiği, 
• Kredi Alan ve Satıcı/Bayi arasındaki her türlü uyuşmazlıkta Kredi Veren’in hiçbir sorumluluğunun bulunmadığı ve bu 
uyuşmazlıklar nedeniyle kredinin geri ödemesinin engellenmeyeceği, Kredi Veren’in zarara uğraması halinde her türlü zararı 
ilk yazılı talep üzere tazmin edeceği ve herhangi bir defi ve itirazda bulunmayacağı, 
• Sözleşme’deki toplam borç tutarının, anaparayı teşkil eden kredi ile kredi faizini, BSMV, KKDF ve Sözleşme’nin ilgili 
hükmü kapsamında Kredi Veren tarafından yaptırıldığı durumlarda sigorta primi ve bundan doğan BSMV, KKDF, komisyon 
ve benzeri masrafları içerdiği, 
• Kredi Alan’ın, kredi bedelini oluşturan para cinsi dahil Sözleşme’nin bütün hükümlerini hür ve serbest iradesi ile birçok 
seçenek arasından seçtiğini beyanla Sözleşme’nin devamı süresince ekonomik şartlardaki değişiklikleri (faiz oranlarındaki 
değişimler vb.) sebep göstererek Kredi bedellerini Geri Ödeme Planı’na uygun olarak ödemekten kaçınmayacağı ve uyarlama 
talebinde bulunamayacağı belirtilmiştir. 
5. Madde 13: Kredinin İşleyişi, Geri Ödenmesi ve Geri Ödeme Yeri 
Madde uyarınca kredi geri ödemelerinin Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan geri ödeme planına (“Geri Ödeme Planı”) 
uygun olarak ve doğrudan Kredi Veren’e yapılacağı düzenlenmektedir. Buna göre kısaca: 
• Sözleşme, Sözleşme’nin Taraflar’ca imzalanması anında yürürlüğe girerek Taraflar’ı bağlar. 
• Kredi’nin Kredi Veren tarafından onaylanması halinde Kredi Veren tarafından Satıcı/Bayi’ye ödeme yapılacaktır. 
• Kredi Alan, Geri Ödeme Planı dahilinde Kredi Alan’a ödeme yapacak olup Kredi Alan’ın yapacağı ödemeler Kredi 
Veren’in Satıcı/Bayi’ye yapacağı ödemelerden bağımsızdır. 
• Kredi Alan, Sözleşme kapsamındaki ödemelere ilişkin ödeme noktalarından kaynaklanacak masraflar bakımından da 
sorumludur.  
• Ödeme şeklinin bono olarak düzenlenmiş olması halinde bankalar aracılığıyla tahsile konu edilen bonolar bakımından 
ilgili mevzuat gereği Kredi Alan’a banka tarafından tanınmış olan 2 günlük ödeme süresinde dahi temerrüt faizi işlenecektir. 
Kredi taksitleri her durum ve koşulda Geri Ödeme Planı’nda gösterilen vadelerinde muaccel olunacaktır. 
• Geri ödemeler, Geri Ödeme Planı’na göre doğrudan Kredi Veren’in banka hesabına kesintisiz olarak yapılır. Kredi Veren, 
yapılan ödemeyi Kredi Alan’ın ödemeyi hangi takside istinaden yaptığına dair açıklamasını dikkate almaksızın tamamen 
kendi takdirinde olmak üzere dilediği takside veya borcun istediği kısmına (başta faiz miktarı ve masraflar olmak üzere) 
mahsup edebilir. 
• Herhangi bir taksitin ödenmesi önceki taksitlerin ödendiği anlamına gelmez. 
• Kredi Alan, Kredi’nin ve dolayısı ile geri ödemelerin döviz olması halinde taksitlerini Geri Ödeme Planı’nda belirtilen 
Kredi’nin döviz cinsinden aynen ya da (erken kapama halinde Türk Lirası (“TL”) cinsinden ödenmesi de dahil olmak üzere) 
vade tarihindeki T.C. Merkez Bankası (“TCMB”) efektif satış kurunun %3 fazlası esas alınarak TL karşılığını öder. 
• Kredi Alan’ın EUR para biriminden bir Kredi’yi ABD Doları para birimi veya ABD Doları para biriminden bir Kredi’yi 
EUR para birimi ile geri ödemek istemesi halinde, ilgili taksitin Kredi Veren’in hesabına ulaştığı tarihteki TCMB EUR/ABD 
Doları efektif satış paritesi esas alınarak hesaplanacak karşılığından ödeyeceğini, erken kapama halinde ise erken kapamanın 
yapılacağı tarihteki TCMB EUR/ABD Doları efektif satış paritesi esas alınarak hesaplanacak karşılığından ödeyeceğini 
kabul, beyan ve taahhüt eder. 
• Kredi Alan, Kredi’nin ve dolayısı ile geri ödemelerin TL cinsinden olması halinde taksitlerini; (i) Geri Ödeme Planı’nda 
belirtilen Kredi’nin TL cinsinden aynen ödeyeceğini ya da (ii) (erken ödeme de dahil olmak üzere) TCMB’nin, ilgili taksitin 
Kredi Veren’in hesabına ulaştığı tarihteki ilgili efektif alış kuru esas alınarak hesaplanacak döviz cinsi karşılığından 
ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  
• Geri ödemelerin, Geri Ödeme Planı’nda belirlenen tarihten önce (Sözleşme’nin 14. maddesi uyarınca yapılacak erken 
kapatma hariç olmak üzere) ve farklı bir para cinsinden ödenmesi halinde, çeviride esas alınacak döviz kuru, Sözleşme’nin 
13.2, 13.3 ve 13.4. maddelerine göre Geri Ödeme Planı’nda belirlenen tarihte geçerli olan döviz kuru olacaktır. Kredi Alan 
tarafından ödenen miktarda eksiklik bulunması halinde, Kredi Alan Geri Ödeme Planı’nda belirlenen tarihte bakiyeyi 
ödemekle yükümlü olacaktır. Taksitlerin Kredi Alan tarafından Geri Ödeme Planı’nda belirtilen vade tarihinde ödenmemesi 
halinde, vadesi gelmemiş taksitlerin tamamı Kredi Veren tarafından hiçbir kanuni takip ve teşebbüs icrasına mahal 
kalmaksızın muaccel hale gelir ve Kredi Veren’in kredi bedelinin tamamını her türlü faiz, masraf ve ferileri ile birlikte isteme 
ve Sözleşme’den dönme hakkı saklı olacaktır.   
• Kredi Alan, Sözleşme’nin 13.7 maddesinde tahdidi olmamak üzere sayılan mücbir sebep hallerini göz önüne aldığını, bu 
hallerde dahi tüm borçlarını ifa etmeye devam edeceğini ve bunlar sebebiyle uyarlama ve/veya fesih talep etmeyeceğini kabul 
etmektedir. Ayrıca Kredi Alan, hükümde sayılan bazı hallerin mücbir sebep sayılmayacağını kabul etmektedir.  
6. Madde 14: Kredinin Kapatılması ve İndirim 
Kredi Alan’ın, Kredi’nin tamamını ya da bir kısmını Geri Ödeme Planı’nda geri ödemeler için öngörülen vadelerinden önceki 
bir tarihte ödemesinin Kredi Veren’in değerlendirmesi ve ön kabulüne bağlı olduğu belirtilmiştir. Kredi Alan’a, erken ödeme 
yapabilmesi konusunda seçimlik bir hak tanınmış olup Kredi Alan’ın kredinin erken kapatılmasına bağlı olarak bir indirim 
talep edemeyeceği maddede belirtilmiştir.  
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Kredi Alan’ın erken kapama talebinde bulunabilmesi için sağlaması gereken birtakım koşullara bu maddede yer verilmiştir. 
Kredi Alan’ın söz konusu talebini, erken ödeme yapmak istediği tarihten 14 iş günü önce Kredi Veren’e yazılı olarak iletmek 
zorunda olduğu belirtilmiştir. Kredi Veren’in, Kredi Alan’ın maddede sayılan şartları sağlamış olsa dahi hiçbir gerekçe 
göstermeksizin, erken kapama talebini reddedebileceği, Kredi Alan’ın, Kredi Veren’in erken kapatma talebini reddetmesi 
halinde, söz konusu karar ile ilgili hiçbir hak, talep, alacak iddiasında bulunmayacağı, Kredi Veren’in, kapama sebebiyle 
fonlama bankalarına herhangi bir ödeme (maddede belirtilen oran ve komisyondan yüksek olan veya hangi adla olursa olsun) 
yapmak zorunda kalması halinde, farkın Kredi Alan’dan ayrıca tahsil edileceği ve Kredi Alan’ın bu hususa ilişkin itiraz hakkı 
bulunmadığı,  Kredi Alan’ın, Sözleşme’nin bu maddesindeki düzenlemelerden kaynaklı olarak Kredi Veren nezdinde doğmuş 
ve doğacak her türlü doğrudan ve dolaylı zarar, maliyet, vergi, KKDF gibi mali yükümlülükler, masraf ve/veya kar kaybını 
Kredi Veren’in ilk yazılı talebi üzerine derhal nakden ve defaten tazmin edeceği belirtilmiştir. Ayrıca maddede döviz 
kredisinin TL’ye dönüştürülmesi halinde uygulanacak hükümler de açıkça düzenlenmiştir. Kredi Alan ve/veya Müteselsil 
Kefil(ler), Döviz Kredisi’nin ilgili madde uyarınca, erken geri ödenmesi veya TL’ye dönüştürülmesi ile ilgili olarak Kredi 
Veren’den herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Ayrıca, Döviz Kredisi’nin ilgili madde uyarınca TL’ye dönüştürülmesi 
halinde, Kredi Veren’in kur farkından ve/veya gerçekleştirilen işlemlerden dolayı meydana gelebilecek zarar ve/veya kar 
kaybını Kredi Veren’in ilk yazılı talebi üzerine Kredi Alan’ın derhal tazmin edeceği belirtilmiştir. Kredi Alan’ın, bu 
maddedeki düzenlemelerden kaynaklı olarak Kredi Veren nezdinde doğmuş ve doğacak her türlü doğrudan ve dolaylı zarar, 
maliyet, vergi, KKDF gibi mali yükümlülükler, masraf ve/veya kar kaybını Kredi Veren’in ilk yazılı talebi üzerine derhal 
nakden ve defaten tazmin edeceği belirtilmiştir.  
7. Madde 15: Gecikme Faizi ve Gecikme Halinin Sonuçları 
Maddede Kredi Alan, işbu Sözleşme çerçevesinde ödemekle yükümlü olduğu ödemelerde temerrüde düştüğü takdirde; asıl 
ödeme gününden başlayarak, TL cinsinden taksitler/Sözleşme ile yükümlü olduğu her türlü borç ödemeleri için yıllık 36% 
temerrüt faizini veya TCMB’nin belirlediği TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı 
esas alınarak hesaplanacak yıllık temerrüt faizinin 2 katının Sözleşme’de 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 taksitler/Sözleşme ile yükümlü olduğu her türlü ödemeleri için yıllık 24% temerrüt faizini veya 
TCMB’nin belirlediği yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı esas 
alınarak hesaplanacak yıllık temerrüt faizinin Sözleşme’de belirtilen işbu temerrüt faizi oranını aşması durumunda ise bu 
aşan yıllıklandırılmış (yıla iblağ edilmiş) faiz oranı esas alınarak hesaplanacak yıllık temerrüt faizini ödemeyi taahhüt 
etmektedir.  
Kredi Alan ve/veya Kefillerin Sözleşme ve eki ödeme planı tahtında belirtilen doğrultuda tüm faiz ve sair masraflar ile birlikte 
Kredi’nin geri ödemelerini yapmadıkları takdirde herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşecekleri ve Kredi 
Veren’in ödememe protestosu çekmek durumunda kalması halinde yapacağı her türlü masrafın da Kredi Alan’a ait olacağı 
belirtilmiştir. Kredinin ödenmemesi halinde; bakiye borcun tamamın muaccel hale geleceği ve bu durumda temerrüde 
düşülmüş taksitlere uygulanan temerrüt faizine ilaveten bu şekilde muaccel hale gelen bütün kredi borcuna Sözleşme’nin bu 
maddesinde yazılı yıllık temerrüt faizi oranı uygulanacaktır. Kredi Alan ve Müteselsil Kefil(ler)’in temerrüt faizine ilaveten 
bu faizin KKDF, BSMV gibi her türlü harç, vergi ve bilumum masrafları da ödeyeceği belirtilmiştir. Kredi Alan’ın ve 
Kefil/Kefiller’in mütemerrit olması halinde Kredi Alan’ın ve/veya Müteselsil Kefil(ler)'inin Kredi Veren ve/veya iştirakleri 
ile imzalamış olduğu diğer tüm sözleşmelerde de temerrüde düştüğü kabul edilir. 
8. Madde 16: Kredi Borcunun Teminatı 
İşbu madde uyarınca, Kredi Alan, Kredi Veren’in talep edeceği her türlü teminatı verecektir. Kredi Veren’in talep ettiği 
teminatlar tamamlanmadan Kredi’yi kullandırmayabileceği gibi, talep edilen bu teminatların tamamı Kredi’nin 
kullandırılmasını müteakip 15 gün içinde kendisine tevdi edilmezse, Kredi Veren Sözleşme’yi hiçbir ihbara gerek 
kalmaksızın tek taraflı olarak feshedebilir ve almış olduğu teminatlara müracaat edebilir. Ayrıca, Kredi Alan Sözleşme ile 
üstlendiği yükümlülüklerinden herhangi birisini kısmen veya tamamen ifada geciktiği, teminatın Sözleşme’nin uygulanması 
sırasında yetersiz olduğu anlaşılırsa, yetersiz kalacağı ihtimali doğarsa ve/veya yetersiz kalırsa ek ve bütünleyici teminatları 
derhal vermeyi ve süresi dolan teminatı yenilemeyi ve sürelerini uzatmayı ve Kredi Veren’in maddede belirtilen taleplerini 
yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Teminatlarla ilgili tesis, muhafaza, fek ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü 
işlemin gerektirdiği tüm vergi, resim, harç, tarh edilebilecek cezaları; sigorta prim, noter masrafları ve sair masraflar; bunlarda 
meydana gelebilecek değişikliklerin tamamı Kredi Alan tarafından, Kredi Veren’in ilk yazılı talebi üzerine nakden ve defaten 
ödenecektir.  
Kredi Alan’ın, Kredi Veren lehine tesis etmiş olduğu her türlü teminatın, Kredi’nin TL Krediye dönüştürülmesi hali için de 
geçerli olacağı belirtilmektedir. 
Kredi Alan, Kredi Veren’e verilen teminatlar ve Kredi Veren nezdindeki hesapları üzerinde herhangi bir ihbara gerek 
kalmaksızın Kredi Veren’in virman, takas ve hapis hakkı olduğunu, Kredi Veren’e olan borçlarını Kredi Veren’de mevcut 
alacakları ile ve sair teminatlarla takas ve mahsup etme hakkının bulunmadığını, bu hakkından feragat ettiğini ve farklı para 
cinsinden tutulan hesaplar arasında virman yetkisini kullanması durumunda, kur hesaplamasının Sözleşme’nin ilgili 
maddeleri esas alınarak yapılacağını kabul ve taahhüt eder. 
Kredi Alan ve Müteselsil Kefil(ler), Sözleşme’den ve Kredi Alan ile Kredi Veren arasında akdedilen diğer tüm finansman 
sözleşmeleri kapsamında  doğan borçlarının tamamen ödenmesine kadar, bu Sözleşme’nin eki olan Rehin Sözleşmesi’nin 2. 
maddesine uygun olarak ekli Rehin Sözleşmesi’nin Ek-1.1 başlığı altında yer alan rehin konusu Araç(lar) üzerindeki rehnin 
kaldırılması talebinde bulunmamayı ve teminatlarının iadesini talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder.  
Kredi Veren, Araç(lar) üzerindeki rehin hakkına istinaden ve Kredi Alan’ın tüm finansman sözleşmelerinden kaynaklanan 
borçları sona erinceye dek Araç(lar)’ın anlık veya geçmişe yönelik belirli veya yaklaşık konumunu, Araç(lar)’ın kilometre / 
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kullanım saatleri bilgisini, teslim tarihini ve Araç şasi numarası / seri numarası bilgilerini, halihazırda Araçta(Araçlarda) 
mevcut olan veya sonradan herhangi bir zamanda Kredi Veren tarafından yerleştirilebilecek olan ve küresel konumlama 
sistemi (GPS) teknolojisini kullanan uzaktan bağlantılı hizmetler veya telematik sistemleri vasıtasıyla doğrudan takip etmeye 
ve/veya takibi gerçekleştiren üçüncü kişilerden bu verileri temin etmeye yetkili olacaktır. Kredi Alan ise bu cihazların 
korunması ve etkin şekilde çalışması için gereken tüm özeni göstermekle ve gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. 
Kredi Alan, cihazların herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde bunların onarımına ilişkin her türlü masrafa katlanacağını 
ve Kredi Veren’in tüm zararlarından sorumlu olacağını beyan ve taahhüt eder. 
Kredi Alan, Araç(lar)’ın (ilgili mevzuat gereği yurtdışı taşımacılık yetki belgesine kayıtlı Araç(lar) hariç olmak üzere) yurt 
dışına çıkarılmak istenmesi halinde, öncesinde Kredi Veren’in yazılı muvafakatinin alınması gerektiğini, Kredi Veren’in 
muvafakatname verme konusunda münhasır yetkili olduğunu bildiğini ve muvafakatin verilmemesi durumunda Araç(lar)’ı 
yurtdışına çıkarması durumunda doğacak her türlü sonuçtan bizzat sorumlu olduğunu kabul eder. 
9. Madde 17: Müteselsil Kefil(ler) 
İlgili madde uyarınca Müteselsil Kefil(ler), Kredi Alan'ın borçlandığı ve 2 numaralı ekte açıkça gösterilen toplam ödeme 
tutarının %10 fazlasına eşit tutara kadar müteselsil kefil sıfatıyla tekeffül eder(ler) ve Kredi Veren’in Sözleşme’deki 
alacaklarına ilişkin talebini izleyen 2 gün içinde ödeme yapmak zorunda olduklarını kabul ederler.  
Ayrıca maddede Müteselsil Kefil(ler)’in sorumluluğunun, yalnızca verilen kredi anaparası ile sınırlı olmadığı ve Sözleşme 
tahtında Kredi Alan’ın diğer tüm yükümlülüklerini de kapsadığı belirtilmiştir. 
İlgili maddede Müteselsil Kefil(ler)’in kefaletleri bakımından da Sözleşme’nin 14. maddesinin geçerli olduğu belirtilmiştir.   
Müteselsil Kefil(ler) aşağıdaki hususları müştereken kabul etmektedir:  
Kredi Alan’ın vecibeleri için Müteselsil Kefil(ler) birinci derecede sorumlu tutulabilecektir.  Kefalet(ler)in ihbar suretiyle 
feshedilmesi halinde dahi, Kredi Alan’ın bu ihbarnamenin alındığı tarihte belirtilen limite kadar olan bütün borçları ve Kredi 
Alan için Sözleşme tahtında tesis olunan bütün borçlar bağlayıcı olmaya devam edecektir. Müteselsil Kefil(ler)’in kefalet(ler)i, 
herhangi bir kısmi ödeme veya Kredi Alan’ın hesabının herhangi bir zaman alacağa dönüşmüş olması veya kanuni bir işlem 
sonucu veya diğer başka sebepten dolayı borçtan kurtulmuş olması ile serbest bırakılmayacak veya haleldar olmayacaktır. Kredi 
Veren, burada tekeffül olan borçla ilgili olarak Kredi Alan’a mehil tanıyabilir, Kredi’nin vadesini uzatabilir, teminatları geri 
verebilir, onunla anlaşma yapabilir, konkordato teklifini kabul edebilecektir. Müteselsil Kefil(ler), Teminatlar üzerinde Kredi 
Veren’e azami menfaat sağlamak üzere Kredi Veren’in uygun göreceği ve yazılı olarak onaylayacağı bir şekilde tasarruf 
edebilir. Müteselsil Kefil(ler), Geri Ödeme Planı’nda belirlenmiş olan taksitlerin muaccel hale gelmesi halinde, kefalet 
borcunun da kendileri için, Kredi Veren’in kendilerine herhangi bir ihbarda bulunmasına gerek kalmaksızın muaccel 
olacağını ve bu gibi durumlarda Kredi Veren’den Kredi Alan aleyhine takibe geçilmesini ve kendilerinin kefaletten 
kurtarılmasını talep etmeyeceklerini; Türk Borçlar Kanunu’nun 594. maddesinde kendilerine tanınan haklardan feragat 
ettiklerini, Kredi Alan’ın iflası, konkordato talebi ve/veya mirasının her ne şekilde olursa olsun tasfiyesi halinde, iflas 
masasına, konkordato komiserine, tasfiye memurlarına her türlü kaydı yaptıracaklarını, Kredi Veren’in de bu konularda 
yetkili olmasıyla beraber bu yüzden hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını (Kredi Veren’in Kredi Alan için konkordatoya 
muvafakat etmesi halinde dahi), kefalet sorumluluklarının bu madde altında belirtilen şartlarda devam edeceğini; herhangi 
bir ödemenin vadesinde yapılmaması ve/veya herhangi bir teminatın Kredi Veren tarafından talep edilmesini müteakip süresi 
içerisinde sağlanmaması halinde, ödemenin veya teminatın sonraki herhangi bir tarihte yerine getirilmiş olmasına rağmen 
Kredi Veren’in, her zaman haciz, iflas veya herhangi bir yasal yola başvurma hakkına sahip olduğunu kabul ederler. 
10. Madde 18: Sigorta 
İşbu madde uyarınca, Kredi Alan, Sözleşme tahtındaki tüm Teminatları, Kredi Veren tarafından uygun görülecek miktarlar 
üzerinden, Kredi’den doğan her türlü borç tamamıyla ödeninceye kadar, Kredi Veren tarafından uygun görülecek her türlü 
riske karşı sigorta ettirmeyi, sigorta primlerini ve ilgili diğer tüm gider, masraf ve vergilerini ödemeyi, süresi sona eren 
poliçeleri süresinde yenilemeyi, poliçelerde Kredi Veren’i dain-i mürtehin olarak göstermeyi, sigorta ile ilgili riskin doğması 
halinde kendisinin rızası aranmaksızın sigorta bedellerinin Kredi Veren tarafından sigorta şirketinden tahsiline muvafakat 
ettiğini ve sigorta şirketinden tahsil edilen tutarın Kredi borcuna mahsup edilmesini ve bakiye Kredi borcunu ödeyeceğini, 
yurtdışına çıkacak olan Araç(lar)’a ilişkin poliçelere Araç(lar)’ın yurtdışına çıkışından önce orada gerçekleşmesi muhtemel 
her türlü çalınma, yangın, deprem ve benzeri risklere karşı ilgili ülkede geçerli olacak teminatları alacağı belirtilmiştir. Sigorta 
sözleşmelerinden doğan tazminatlar dain-i mürtehin hakkı olan Kredi Veren’e ödenecektir. Sigorta şirketince belirlenen 
tazminat tutarına Kredi Alan’ın itiraz etmesi durumunda, kendisine verilecek belirli bir süre içerisinde Kredi Alan’ın, 
tazminat tutarını Kredi Veren’e ödemesi durumunda sigorta poliçesinden doğan haklar Kredi Veren tarafından Kredi Alan’a 
devredilecektir. Aksi halde Kredi Veren, tazminat tutarını sigorta şirketinden tahsil etmeye ve Kredi Alan’dan olan her türlü 
alacağına mahsup etmeye yetkilidir. Kredi Alan, sigorta şirketi ile tazminat konusunda çıkacak anlaşmazlıklar nedeni ile 
Kredi Veren tarafından dilediği takdirde açılacak dava ve takip masraflarının tümünün kendisine ait olduğunu ve ayrıca 
anlaşmazlığın Kredi Veren aleyhine sonuçlanması halinde de Kredi Veren’den herhangi bir maddi talepte bulunmayacağını 
kabul ve taahhüt eder. 
Kredi Alan’ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Kredi Veren, Kredi Alan’ın gösterdiği herhangi bir teminatı 
kendisi tarafından seçilecek bir sigorta şirketi vasıtasıyla sigorta ettirip ilgili prim ödemelerini yapıp sigorta poliçelerini teslim 
alabilir. Böyle bir durumda Kredi Alan, tüm masraflar ile tüm primleri nakden ve defaten Kredi Veren’e öder. 
11. Madde 19: Kredilendirilen Malın Tamir ve Bakımı 
Bu maddede Kredi Alan’ın Kredi Veren’e Sözleşme süresince rehin vereceği malların bakımı ve kullanımına ilişkin hüküm 
ve koşullar düzenlenmektedir. 
12.  Madde 20: Delil Sözleşmesi 
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Sözleşme’den doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda, Kredi Veren’in kayıtlarının yegâne geçerli ve bağlayıcı olacağı 
belirtilmiştir. 
13. Madde 21: Devir ve Temlik 
İşbu madde uyarınca Kredi Alan’ın Sözleşme’yi ve Sözleşme’den kaynaklanan hak ve alacakları Kredi Veren’in izni olmadan 
devir ve temlik etme hakkı bulunmazken, Kredi Veren’in birlikte satma, rehin veya temlik etme hakları saklıdır.  
14. Madde 22: Faksla İşlem 
Bu maddede faksla işlem yapmaya ilişkin hükümler düzenlenmektedir.  
15. Madde 23: Kanuni İkametgâh ve Tebligat 
Maddede Kredi Alan ve Müteselsil Kefil(ler)’in kanuni ikametgahlarına ilişkin hükümleri ve Taraflar’ın Kayıtlı Elektronik 
Posta (“KEP”) sistemine kaydolmaları halinde Sözleşme’ye ilişkin hususların KEP üzerinden yürütüleceği hususu 
düzenlenmektedir. Taraflar’ın günlük yazışmalarında e-posta yazışmalarının kullanılabileceği de belirtilmiştir.   
16. Madde 24: Faiz, Vergi, Resim, Harç ve Sair Masraflardan Sorumluluk 
İşbu madde tahtında, Kredi Alan ve Müteselsil Kefil(ler)’in işbu Kredi ve Sözleşme’nin akdi ve Sözleşme kapsamında 
alınacak her türlü teminatlar ile ilgili yasal düzenlemelerden doğan her türlü vergi, resim, harç, fon, prim, ek mali 
mükellefiyet, komisyon, masraf, temerrüt nedeniyle yapılacak ihbar ve ihtar başta olmak üzere, her türlü ihbar ve ihtar, sigorta 
primi, Sözleşme kapsamında sigorta şirketlerine açılacak tazminat davalarından kaynaklanan masraflar, temerrüt faizi, 
icra/dava yolu takip edilen her türlü yasal takip ve muhakeme masrafları ile avukatlık ücretlerini ve sair mükellefiyetler ve 
masrafları tamamen ödeyecekleri belirtilmiştir. 
17. Madde 25: Takas/Mahsup Yasağı 
İşbu madde uyarınca Kredi Alan mevcut ve ileride doğacak alacaklarını, Kredi taksitlerinden veya diğer masraf, vergi ve 
benzeri ödemelerinden mahsup ve takas edemez ve Kredi Alan’ın takas ve mahsup hakkı ileri sürmekle borcunu ödemekten 
imtina edemeyeceği belirtilmiştir. 
18. Madde 26: Diğer Temerrüt ve Fesih Halleri 
Diğer fesih halleri saklı kalmak kaydıyla; Kredi Alan’ın şahsında maddede sayılan hallerden birinin gerçekleşmesi üzerine 
Kredi Alan’ın temerrüde düştüğünün kabul edileceği ve Kredi Veren’in, Sözleşme’yi hiçbir fesih ihbarına gerek kalmaksızın 
tek taraflı olarak feshedebileceği ifade edilmiştir. Bu durumda Kredi Veren’in muaccel olmamış alacaklarının tamamı 
temerrüt tarihi itibariyle muaccel hale geleceği ve muaccel hale gelen bedelleri ödeme yükümlülüğünün Sözleşme’nin 
feshinden sonra da hüküm ifade edeceği düzenlenmiştir. 
19. Madde 27: Yürürlüğün Devamı 
15., 17., 20., 23. ve 24. maddelerin Sözleşme’nin feshinden sonra da hüküm ifade etmeye devam edeceği belirtilmiştir.  
20. Madde 28: Kişisel Verilerin Korunması 
İşbu maddede Kredi Alan’ın ve Müteselsil Kefil(ler)’in veri sorumlusu sıfatını haiz oldukları belirtilmiş olup Kişisel Verilerin 
Korunması Hakkında Kanun kapsamında sağlamakla yükümlü oldukları birtakım yükümlülükler (aydınlatma yapma, açık 
rıza alınması vb.) düzenlenmiştir. 
21. Madde 29: Yetkili Mahkeme ve İcra Müdürlükleri 
Bu madde, uygulanacak hukuk ve ihtilaf halinde yetkili mahkemenin ve icra dairelerinin kararlaştırılmasından ibarettir. 
22. Madde 30: Diğer Hususlar 
Kredi Alan ve Müteselsil Kefil(ler)’in Sözleşme’nin vekaleten imzalandığı durumlar hariç olmak üzere; Sözleşme 
kapsamında gerçekleştirilecek olan finansman kredisi işleminde kendi ad kendi hesaplarına hareket ettikleri; yönetim yapıları 
veya şirket genel bilgileri (ticaret merkez adresi vb.) değişikliklerinin Kredi Veren’e bildirilmesi gerektiği, Kredi Alan’ın, 
kendisinin temsilcilerinin, vekillerinin ve Müteselsil Kefil(ler)’inin, Kredi Veren’e, Satıcı/Bayi’ye 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 belge, bilgi ve beyanların gerçeği yansıtmamasından doğan her sorumluluğun 
Kredi Alan’a ait olduğu belirtilmiştir. İlave olarak Sözleşme’nin ekleri belirtilmiştir. 

 

İŞBU FORM .......................... TARİHİNDE TARAFIMCA/TARAFIMIZCA TEBLİĞ ALINMIŞTIR. 
 
 
*Ticari Araç Finansman Sözleşmesi örneğine https://www.vfsco.com/finansman/about-us/basvuru-banka-
bilgileri.html adresinden ulaşabilirsiniz. 
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