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VFS FİNANSMAN A.Ş. 
TİCARİ ARAÇ FİNANSMAN SÖZLEŞMESİ  

 
Sözleşme No. :  
Tarih  :  
 
KREDİ ŞARTLARI  

MADDE 1. Taraflar:  
i. Kredi Veren ve Rehin Alan: VFS Finansman A.Ş. 

Adres: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi 
Casper Plaza Apt. No: 47/7 34771 Ümraniye/İstanbul 
Vergi Dairesi/Vergi No:  
Alemdağ Vergi Dairesi/9250438764 
Ticaret Sicil Müdürlüğü/No.: İstanbul/785837 
Mersis No.: 0925043876400019 
 

ii. Kredi Alan ve Rehin Veren:  
Adres:  
Vergi Dairesi/No.:  
 

iii. Satıcı/Bayi:  
 
  

iv.   Müteselsil Kefil :  
       Adresi :  
       Vergi Dairesi ve :  
       Numarası/TCKN  
  
  
  
  
  
  

 

MADDE 2. Toplam Kredi Tutarı:  
 
MADDE 3.  
Aylık Sözleşme Akdi Faizi:  
Aylık Kampanya Faizi:         
Yıllık Sözleşme Akdi Faizi:  
Yıllık Kampanya Faizi:         
 
MADDE 4.  
Banka ve Sigorta Muamele Fonu (“BSMV”): %5.00 
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (“KKDF”): 
%0.00 
 
MADDE 5.  
Komisyon, Masraf vs. (BSMV dahil):   
 
MADDE 6.  
Vade Sonu:  
 
MADDE 7.  
Vade (Ay):  
 
MADDE 8.  
Diğer Unsurlarla birlikte Toplam Borç Tutarı:  
MADDE 9.  
Rehin Tutarı:  

MADDE 10. Sözleşme’nin Kapsamı ve Tarafları:  
10.1. İşbu Ticari Araç Finansman Sözleşmesi ve ayrılmaz parçası olan geri ödeme planı (“Geri Ödeme Planı”) ile Rehin 
Sözleşmesi’nin (bundan sonra hep birlikte kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) tarafları Kredi Veren, Kredi Alan, Müteselsil 
Kefil(ler), işbu Sözleşme ve eklerinde kabul edilen esas ve şartlar dairesinde, Kredi Alan tarafından ticari ya da mesleki amaçla 
ticari araç, elektrikli araç veya iş makinelerinin (bundan sonra hep birlikte “Araç(lar)” olarak anılacaktır) Satıcı’dan/Bayi’den 
satın alınması için finansman kredisinin (“Kredi”) sağlanması hususunda anlaşmaya varmışlardır. 
10.2. Kredi Alan, (i) kendisinin veya 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 diğer geçerli herhangi bir yargı yetkisinde getirilen, yönetilen veya 
uygulanan herhangi bir kısıtlayıcı tedbire aykırılık teşkil edecek herhangi bir olay veya fiile doğrudan ve/veya dolaylı olarak 
dahil olmayacağını (ii) Araç(lar)’ı Avrupa Birliği veya Üye Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık veya diğer 
geçerli herhangi bir yargı yetkisinde getirilen, yönetilen veya uygulanan herhangi bir kısıtlayıcı tedbir ve/veya yasal 
düzenlemelere aykırılık teşkil edecek şekilde kullanmayacağını (iii) işbu Sözleşme madde 10.2.(i) dahil ancak bununla sınırlı 
olmamak üzere kendisinin veya üçüncü kişilerin Kredi kapsamında satın aldığı Araç(lar)’dan yürürlükteki herhangi bir kanun 
hükmüne aykırı şekilde yararlanmayacağını, yürürlükteki mevzuata herhangi bir aykırılığın meydana gelmesi halinde ise Kredi 
Veren’e derhal yazılı bildirimde bulunacağını, (iv) Sözleşme’ye konu Araç(lar)’ı münhasıran ticari ve mesleki amaç ile 
kullanacağını (dolayısıyla Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un uygulama alanı bulmayacağını) beyan ve taahhüt 
etmektedir. Ayrıca Kredi Alan, Araç(lar)’ı nükleer, radyoaktif veya patlayıcı madde benzeri maddeler ile Avrupa Birliği, 
Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık tarafından yasaklı kabul edilen ürünlerin taşınması amacıyla kullanmayacaktır. 
Kredi Alan’ın işbu maddede sayılan yükümlülüklerine aykırı davranması halinde Kredi Veren nezdinde meydana gelebilecek 
maddi, manevi, idari, cezai, her ne nam altında olursa olsun her türlü zarar veya kayıp Kredi Veren’in ilk yazılı talebi üzerine 
nakden ve defaten üç (3) gün içerisinde Kredi Alan tarafından tazmin edilecektir.  
10.3. Taraflar, Kredi Veren’in sağladığı Kredi Alan’ın açık ve net bir şekilde bilgilendirilmesi amacına yönelik olarak 
hazırlanmış sözleşme öncesi müşteri bilgilendirme formu vasıtası ile işbu Sözleşme’nin her hükmünü ayrı ayrı müzakere 
etmişler, Kredi Alan ve Müteselsil Kefil/Kefiller Sözleşme’nin tüm maddelerini okumuşlar, Kredi Veren, Kredi Alan’a her 
hükmün neticelerini izah etmiş ve işbu Sözleşme Taraflar’ın karşılıklı mutabakatıyla kabul edilmiştir. 
10.4. Kredi Alan, (i) Kredi’yi kendi ihtiyacı için kullanacağını ve (ii) Kredi’nin köprü kredisi veya benzer bir uygulama 
amacı ile kullanılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 
MADDE 11. Kredi Tahsisi: 
11.1. İşbu Sözleşme uyarınca Kredi Alan’a kullandırılmak üzere Kredi tahsisi, Kredi Veren’in yazılı onayının bulunmasına 
bağlıdır.  
11.2. Kredi tahsisine onay verip vermemek Kredi Veren’in münhasır takdir yetkisine tabidir. Kredi Alan, Kredi’nin tahsis 
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edilmemesi veya kullandırılmaması veya talep ettiğinden daha düşük tutarda Kredi tahsisi veya Kredi kullandırılması 
durumunda Kredi Veren’e herhangi bir hak talebinde ve iddiada bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 
11.3. Kredi Alan, Satıcı’nın/Bayi’nin Kredi’nin tahsisine ilişkin olarak herhangi bir yetkisinin olmadığını ve 
Satıcı’nın/Bayi’nin Kredi Veren adına taahhütte bulunmayacağını ve verilmiş olması halinde bu tür herhangi bir taahhüt 
nedeniyle Kredi Veren’in sorumlu tutulmayacağını, işbu Sözleşme imzalanmış veya mal ve/veya hizmet veya sigorta poliçesi 
teslim alınmış olsa dahi Kredi’nin yazılı tahsis onayı olmadıkça Kredi Veren için hüküm ifade etmeyeceğini ve Kredi Veren’e 
herhangi bir yükümlülük atfedilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.  
11.4. Kredi Alan, Satıcı’nın/Bayi’nin Kredi Alan ile herhangi bir şekilde şubelik, acentelik, temsilcilik veya vekalet ilişkisi 
içerisinde olmadığını kabul ve beyan eder. Kredi Alan ayrıca, Satıcı’nın/Bayi’nin işbu Sözleşme'nin Taraflar’ı arasındaki kredi 
ilişkisindeki yükümlülüğünün Kredi Alan’ın teslim ettiği evrak ve bilgileri usulüne uygun olarak Kredi Veren’e ulaştırması ile 
sınırlı olduğunu kabul ve taahhüt eder. Diğer yandan Kredi Alan, Kredi Veren’in işbu Sözleşme kapsamında kredi istihbaratı 
yapmasını ve Kredi işlemleri ile ilgili olarak edindiği bilgiler ile Kredi Başvuru Formunda yer alan bilgilerin Kredi Alan’a ait 
olduğunu ve bu bilgileri Kredi Veren’in uygun göreceği üçüncü kişilere vermesine açıkça muvafakat ettiğini ve bu bapta 
yapılacak bildirimlerin müşteri sırrının korunmasına aykırılık teşkil etmeyeceğini kabul ve beyan eder.   
11.5. Kredi Alan, Araç(lar)’ın kullanımından, durumundan veya işletilmesinden kaynaklanan tüm talep, yükümlülük, dava, 
masraf, zarar ve mahkeme kararlarına karşı Kredi Veren’i tazmin edecek, savunacak ve Kredi Veren’in zarar görmesini 
engelleyecektir.  
11.6. Kredi Alan, 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 emek, ilgili kredinin dosyalama, ekspertiz masrafları vs. masraflar nedeniyle söz konusu 
zararların giderilmesini teminen kredi limitinin %2 oranına kadar olmak üzere cezai şart ödemeyi; ancak Kredi Veren 
zararlarının cezai şart oranı üzerinde olması durumunda, Kredi Veren’in uğradığı/uğrayacağı zararları da ayrıca nakden ve 
def’aten derhal ödemeyi kabul eder. 
MADDE 12. Kredi’nin Kullandırılması:  
12.1. Kredi, işbu 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'ya/Bayi’ye ödenerek 
kullandırılır.  
12.2. Kredi’nin döviz kredisi (“Döviz Kredisi”) olarak kullandırılacak olması halinde, işbu Sözleşme’nin diğer hükümleri 
saklı kalmak üzere, Kredi Alan’ın yürürlükteki kambiyo ve diğer mevzuatta yer alan şartları sağladığının Kredi Veren 
tarafından incelenmesi ve tahsis onayının verilmesi şarttır. Döviz Kredisi’nin kullanım tarihinde, Kredi Alan’ın söz konusu 
tarihteki dövize endeksli krediler ve Döviz Kredileri toplamının 15 milyon ABD Doları’nın altında olması durumunda, 
kullanılmak istenen Döviz Kredisi tutarı ile mevcut döviz ve dövize endeksli krediler bakiyesi toplamı son üç (3) mali yılın 
döviz gelirleri toplamını aşamaz. Kredi Alan, ilgili mevzuat gereğince verilen belgelerin gerçeğe uygun, doğru ve güncel 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu maddede yer alan şartların Sözleşme imza tarihinden itibaren otuz (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 işbu Sözleşme 
hiçbir hüküm ifade etmeyecektir. Bu durumda, Kredi Alan’ın, Kredi Veren’den herhangi bir tazminat veya sair talepte bulunma 
hakkı olmayacaktır.  
12.3. Kredi Alan, satın alınacak mal veya hizmet ile ilgili olarak Satıcı/Bayi ile arasında çıkabilecek mal veya hizmetin geç 
teslimi, hiç teslim edilmemesi ayıplı veya eksik teslim edilmesi veya niteliğindeki herhangi bir eksiklik dahil olmak üzere mal 
ve hizmet ile ilgili her türlü uyuşmazlıklardan dolayı Kredi Veren’in hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını ve bu 
uyuşmazlıkların hiçbir şekilde işbu Sözleşme çerçevesinde Kredi’nin geri ödenmesine engel olmayacağını, Kredi Veren’in 
uğrayabileceği her türlü zararı ilk yazılı talep üzerine derhal nakden ve defaten tazmin edeceğini, herhangi bir defi ve itirazda 
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 
12.4. İşbu Sözleşme’de belirtilen toplam borç tutarı, anaparayı teşkil eden Kredi ile Kredi faizini, BSMV, KKDF ve 18. 
madde kapsamında Kredi Veren tarafından yaptırıldığı durumlarda sigorta primi ve bundan doğan BSMV, KKDF, Komisyon 
ve benzeri masrafları içerir. 
12.5. Kredi Alan, Kredi bedelini oluşturan para cinsi dahil Sözleşme’nin bütün hükümlerini hür ve serbest iradesi ile birçok 
seçenek arasından seçtiğini beyanla işbu Sözleşme’nin devamı süresince ekonomik şartlardaki değişiklikleri (faiz oranlarındaki 
değişimler vb.) sebep göstererek Kredi bedellerini Geri Ödeme Planı’na uygun olarak ödemekten kaçınmayacağını ve uyarlama 
talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 
MADDE 13. Kredinin İşleyişi, Geri Ödenmesi ve Geri Ödeme Yeri:  
13.1. İşbu Sözleşme, Sözleşme’nin imzalanması anında yürürlüğe girer ve Taraflar’ı bağlar. Kredi Alan, geri ödemenin 
Geri Ödeme Planı’na göre doğrudan Kredi Veren’e yapılacağını ve Kredi Veren’in Satıcı’ya/Bayi’ye yapacağı Kredi 
ödemesinin Kredi Alan tarafından Kredi Veren’e yapılacak olan geri ödemeden bağımsız olduğunu kabul ve taahhüt eder. 
Şüpheye mahal bırakmamak adına, Kredi Alan, Kredi geri ödemelerini her durum ve koşulda, Geri Ödeme Planı’nda belirtilen 
tarih ve miktarlarda yapmakla mükelleftir. Taraflar, Kredi’nin Geri Ödeme Planı’na göre geri ödeneceğini kabul ve taahhüt 
ederler. Kredi Veren’in hesap bilgileri Geri Ödeme Planı’nda belirtilmektedir. Kredi Alan, Kredi geri ödemelerini, herhangi 
bir kesinti yapmaksızın nakden ve defaten geri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kredi Alan, söz konusu ödemelere ilişkin ödeme 
noktalarından kaynaklanacak masraflar bakımından da sorumlu olduğunu, Kredi Veren’in hiçbir surette söz konusu masraf 
kaleminden sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kredi Alan taksitleri (“Taksitler”) Geri Ödeme Planı'na göre öder 
ve Taksitler başkaca bir ihtara gerek olmaksızın Geri Ödeme Planı’nda gösterilen vadelerinde muaccel olurlar. Ödeme şekli 
olarak bono düzenlenmiş olması halinde bankalar aracılığıyla tahsile konu edilen bonolar bakımından ilgili mevzuat gereği 
Kredi Alan’a banka tarafından tanınmış olan iki (2) günlük ödeme süresinde dahi temerrüt faizi işlenecek olup Kredi 



Sözleşme No:  

Version 2023-02 
 

 3 
 

Taksitleri’nin her durum ve koşulda Geri Ödeme Planı’nda gösterilen vadelerinde muaccel olunacağı Taraflar arasında kabul 
edilmiştir. Geri Ödeme Planı’ında öngörülen ödeme tarihlerinden herhangi birinin resmî tatil gününe rastlaması halinde, Kredi 
Alan, ilgili ödemeye ilişkin taksit tutarını Ödeme Planı’nda öngörülen tarihten sonraki ilk işgünü içinde ödemeyi ve bu takdirde 
ilgili ödeme bakımından bu tarihin vade tarihi olarak kabul edileceğini kabul ve taahhüt eder. Herhangi bir Taksit’in ödenmesi 
önceki Taksitler’in ödendiği anlamına gelmeyecektir. 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. Bununla birlikte söz konusu durum, herhangi 
bir kısmi ödeme için kabul zorunluluğu şeklinde yorumlanamaz. Kredi Alan, Kredi Veren’den birden fazla kredi kullanmış 
olması durumunda yapılan herhangi bir ödemeyi Kredi Veren’in hangi krediden mahsup edeceğine dair takdir yetkisine haiz 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  
13.2. Kredi Alan, Kredi’nin döviz olarak kullandırılacak ve dolayısı ile geri ödemelerin döviz olarak ödenecek olması 
halinde Taksitler’ini; (i) Kredi’yi Geri Ödeme Planı’nda belirtilen döviz cinsinden aynen ya da (ii) ilgili Taksitler’in Kredi 
Veren’e ulaştığı tarihteki (bu tarihin Geri Ödeme Planı’nda belirlenen tarih veya daha sonraki bir tarih olması şartıyla) Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”) efektif satış kurunun %3 fazlası esas alınarak hesaplanacak Türk Lirası (“TL”) 
karşılığını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir geri ödeme taksitinin, Kredi Veren’e Geri Ödeme Planı ile 
belirlenen tarihten daha önce ulaşması halinde, işbu Sözleşme’nin 13.5. madde hükümleri uygulanır. Kredi Alan, yine bir Döviz 
Kredisi’ni işbu Sözleşme’nin 14. maddesi hükümleri uyarınca erken kapatmak ve ödemesini TL cinsinden yapmak istediğinde 
erken kapatmanın yapılacağı tarihteki TCMB efektif satış kurunun %3 fazlası esas alınarak hesaplanacak TL karşılığını 
ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  
13.3. Kredi Alan, Kredi’nin ve dolayısı ile geri ödemelerin TL cinsinden olması halinde Taksitler’ini; (i) Geri Ödeme 
Planı’nda belirtilen Kredi’nin TL cinsinden aynen ödeyeceğini ya da (ii) ilgili Taksitler’in Kredi Veren’in hesabına ulaştığı 
tarihteki (bu tarihin Geri Ödeme Planı’nda belirlenen tarih veya daha sonraki bir tarih olması şartıyla) TCMB efektif alış kuru 
esas alınarak hesaplanacak döviz cinsi karşılığından ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir geri ödeme 
taksitinin, Kredi Veren’e Geri Ödeme Planı ile belirlenen tarihten daha önce ulaşması halinde, işbu Sözleşme’nin 13.5. madde 
hükümleri uygulanır. Kredi Alan, yine TL cinsinden bir Kredi’yi işbu Sözleşme’nin 14. maddesi hükümleri uyarınca erken 
kapatmak ve ödemesini döviz cinsi karşılığından yapmak istediğinde, TCMB’nin, erken kapatmanın yapılacağı tarihteki ilgili 
efektif alış kuru esas alınarak hesaplanacak döviz cinsi karşılığını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  
13.4. Kredi Alan’ın EUR para birimi cinsinden 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 (bu tarihin 
Geri Ödeme Planı’nda belirlenen tarih veya daha sonraki bir tarih olması şartıyla) TCMB EUR/ ABD Doları efektif satış 
paritesi esas alınarak hesaplanacak karşılığından ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir geri ödeme taksitinin, 
Kredi Veren’e Geri Ödeme Planı ile belirlenen tarihten daha önce ulaşması halinde, işbu Sözleşme’nin 13.5. madde hükümleri 
uygulanır. Kredi Alan, EUR para birimi cinsinden bir Kredi’yi işbu Sözleşme’nin 14. maddesi uyarınca erken kapatmak ve 
ödemesini ABD Doları para birimi cinsinden yapmak veya ABD Doları para birimi cinsinden bir Kredi’yi erken kapatmak ve 
ödemesini EUR para birimi cinsinden yapmak istemesi halinde, TCMB’nin, erken kapatmanın yapılacağı tarihteki EUR/ABD 
Doları efektif satış paritesinin esas alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
13.5. Geri ödeme Taksitleri’nin, Geri Ödeme Planı’nda belirlenen tarihten önce (işbu Sözleşme’nin 14. maddesi uyarınca 
yapılacak erken kapatma hariç olmak üzere) ve farklı bir para cinsinden ödenmesi halinde, çeviride esas alınacak döviz kuru, 
işbu Sözleşme’nin 13.2, 13.3 ve 13.4. maddelerine göre Geri Ödeme Planı’nda belirlenen tarihte geçerli olan döviz kuru 
olacaktır. Bu bağlamda, Kredi Alan tarafından ödenen miktarda eksiklik bulunması halinde, Kredi Alan Geri Ödeme Planı’nda 
belirlenen tarihte bakiyeyi ödemekle yükümlüdür.   
13.6. Kredi Alan’ın Taksitleri’ni Geri Ödeme Planı’nda belirtilen vade tarihinde ödememesi halinde, vadesi gelmemiş 
Taksitler’in tamamı Kredi Veren tarafından protesto keşidesine, ihtarname gönderilmesine, mehil tayinine velhasıl hiçbir 
kanuni takip ve teşebbüs icrasına mahal kalmaksızın muaccel hale gelir ve Kredi Veren’in Kredi bedelinin tamamını her türlü 
faiz ve diğer masrafları, bilcümle ferileri ile birlikte isteme ve Sözleşme’den dönme hakkı saklıdır. Bu durumda Kredi Veren, 
Kredi Alan’a temerrüdü gidermesi için muacceliyet tarihinden itibaren yedi (7) günlük süre tanıyacaktır.  
13.7. Kredi Alan ayrıca, tahdidi olmamak üzere, her tür ve nitelikteki mücbir sebepler, salgın hastalık, tabiat olayları, sel, 
su baskını, deprem, kar, tipi, çığ düşmesi, buz, dolu, don, şiddetli yağmur, yıldırım düşmesi, yangın ve her türlü tabiat olayları 
ile olumsuz iklim koşulları, toplumsal olaylar, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, çalışma hayatındaki olumsuz gelişmeler 
nedeniyle meydana gelen olaylar, yasal veya yasal olmayan her türlü işçi veya işveren hareketleri, grev, lokavt, sendikal 
hareketler ve iş yavaşlatma eylemleri ve benzeri sebepler; savaş ve seferberlik hali, iç savaş, silahlı çatışma, ihtilal, sıkıyönetim 
veya olağanüstü hal ilanı, gruplar arası çatışma ve ayaklanmalar, politik rizikolar, ülke riskleri; her türlü kazai ve/veya icrai 
hüküm ve tasarruflar, Satıcı’nın/Bayi’nin alacaklıları tarafından veya Araç(lar) üzerinde hak iddia eden diğer üçüncü kişiler 
tarafından Araç(lar) üzerine haciz, ihtiyati haciz, tedbir konulması veya Araç(lar) üzerinde hak iddia eden kişilerin her türlü 
idari, kazai veya icrai tasarruflarda bulunması, takiplere geçilmesi, Satıcı’nın/Bayi’nin Araç(lar)ı teslim etmemesi, 
Satıcı’nın/Bayi’nin acze düşmesi, iflas etmesi, konkordato ilan etmesi, faaliyetlerini tatil etmesi veya Araç(lar)ın kaybolması, 
çalınması, yanması, hasara uğraması, kullanılamayacak hale gelmesi, ulaşım ve nakliye engelleri nedeniyle Kredi Alan’a 
ulaştırılamaması, teslim tesellüm engelleri, Türk veya yabancı mevzuat hükümleri nedeniyle doğan engeller, kamusal, yargısal 
hüküm ve tasarruflar, Türk veya yabancı idari, icrai, kazai makam ve mercilerin, organların, örgüt ve ittifakların hüküm ve 
tasarrufları, engellemeleri, yasaklamaları, izin ve müsaade vermemeleri, Araç(lar)a el koymaları gibi ifayı güçleştirebilecek 
tüm ihtimalleri göz önüne aldığını, bu hallerde de işbu Sözleşme’den doğan tüm borçlarını ifa etmeye devam edeceğini ve 
bunlar sebebiyle Sözleşme’nin uyarlanmasını ve/veya feshini talep etmeyeceğini kabul etmektedir. Şu kadar ki, Kredi Alan, 
hükümetin ve bağımsız idari otoritelerin yetkileri çerçevesinde sözleşmesel sorumluluklarını yerine getirmesini kısmen ve/veya 
tamamen imkânsız hale getirecek tasarrufların, ekonomik sıkıntı hali veya işletmesel, finansal zorluklar ekonomik 
dengesizlikler/istikrarsızlıkların hiçbir şekilde mücbir sebep sayılmayacağını kabul etmektedir. 
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MADDE 14. Kredinin Kapatılması ve İndirim: 
14.1. Kredi Alan’ın, Kredi’nin tamamını ya da bir kısmını Geri Ödeme Planı’nda geri ödemeler için öngörülen vadelerinden 
önceki bir tarihte (“Erken Kapatma Tarihi”) ödemesi Kredi Veren’in değerlendirmesi ve ön kabulüne bağlıdır. Kredi Alan, 
erken ödemeyi ancak işbu Sözleşme’nin 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 ve 14.1.4 maddelerinde yer alan şartların tümünün birlikte 
gerçekleşmiş olması ve ödemelerin ise Sözleşme’nin 13.2., 13.3. ve 13.4. maddelerine uygun olarak gerçekleştirilmiş olması 
durumunda Kredi Veren’den talep edebilecektir. Buna ilaveten Kredi Alan söz konusu talebini, erken ödeme yapmak istediği 
tarihten on dört (14) iş günü önce Kredi Veren’e yazılı olarak iletmek zorundadır. Kredi Alan, Kredi’nin erken kapatılmasına 
bağlı olarak bir indirim talep edemez.  
Kredi Veren, söz konusu erken ödeme talebini değerlendirecek olup hiçbir gerekçe göstermeksizin, Kredi Alan yukarıdaki 
şartları yerine getirmiş olsa dahi, reddedebilecektir. Kredi Alan, Kredi Veren’in erken kapatma talebini reddetmesi halinde, 
söz konusu karar ile ilgili hiçbir hak, talep, alacak iddiasında bulunmayacağını kabul ve beyan eder. Kredi Veren, Kredi Alan’ın 
erken ödeme isteğini kabul ederse, yukarıda belirtilenler haricinde gerekli göreceği şartları da Kredi Alan’a ayrıca bildirir. 
14.1.1. İşbu Sözleşme’de tanımlı Kredi’nin tamamının %1’ine tekabül eden bir sabit ödeme, opsiyon ücreti (BSMV dahil) 

olarak işbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte ya da en geç Kredi kullandırılmasından en az yedi (7) gün önce Kredi 
Alan tarafından Kredi Veren’in banka hesabına ödenmiş olmalıdır.  

14.1.2. Erken kapatılması söz konusu olan Kredi miktarının %2’sine tekabül eden bir erken kapatma ücreti (“Erken 
Kapatma Ücreti”) (BSMV dahil), Erken Kapatma Tarihi’nden en az yedi (7) gün önce Kredi Veren’in banka 
hesabına Kredi Alan tarafından ödenmiş olmalıdır. 

14.1.3. Gerek erken kapatma konusu ve gerekse erken kapatma konusu olmayan ilgili Sözleşme’nin tüm anaparasına ilişkin 
Erken Kapatma Tarihi’ne kadar ilgili oranlarla hesaplanacak olan her türlü Sözleşme faizi ve 15.1. madde uyarınca 
hesaplanacak temerrüt faizi bakiyesi ve/veya Sözleşme kapsamındaki sair bakiyeler (vadesi geçmiş taksit toplamı, 
sigorta primleri, her türlü masraflar, vb.), Erken Kapatma Tarihi’nden en az yedi (7) gün önce Kredi Veren’in banka 
hesabına Kredi Alan tarafından BSMV dahil olarak ödenmiş olmalıdır.  

14.1.4. Kredi Veren’in, kapama sebebiyle fonlama bankalarına herhangi bir ödeme (yukarıda belirtilen oran ve komisyondan 
yüksek olan veya hangi adla olursa olsun) yapmak zorunda kalması halinde, fark Kredi Alan’dan ayrıca tahsil 
edilecektir ve Kredi Alan bu hususa ilişkin tüm itiraz haklarından geri dönülemez bir biçimde feragat etmiştir.  

14.2. Kredi Veren, Kredi’nin tüm anaparasının erken kapatma konusu olmaması halinde, değişen ekonomik koşullara göre 
erken kapatma sonrası kalan bakiye anapara borcu için hazırlanacak olan yeni ödeme planının hesaplanmasında kullanılacak 
faiz oranlarını revize etme, Kredi’ye ilişkin olarak uygulanan ilave vergi, resim ve harcı Kredi Alan'a yansıtma hakkını saklı 
tutar. Kredi Alan bu hususa ilişkin tüm itiraz haklarından geri dönülemez bir biçimde feragat etmiştir. 
14.3. Kredi Alan, Kredi Veren tarafından bildirilen Erken Kapatma tutarını, taahhüt ettiği gün içinde Kredi Veren’e 
tamamen ödemediği taktirde, (i) erken kapatma başvurusu hiç yapılmamış sayılacağını; (ii) Ödeme Planı’nın işlemeye devam 
edeceğini; (iii) erken kapatma amacıyla Kredi Veren’e ödemiş olacağı bedellerin Kredi borcundan mahsup edileceğini; (iv) bu 
tutarlara ilişkin iade, fon, vergi iadesi, masraf v.s. talebinde bulunmayacağını; ve (v) Kredi Veren’in bundan dolayı herhangi 
bir sorumluluğu olmayacağını kabul eder. 
14.4. Kredi’nin Döviz Kredisi olarak kullanılmış olması halinde, Kredi Alan’ın, Kredi kullandırım tarihinde yurt içinden 
ve yurt dışından temin ettiği nakit Döviz Kredisi ve dövize endeksli kredi borçlarının geri ödemesi yapılmamış toplamının 
15.000.000 ABD Doları’nın altında olması durumunda, kullanılmak istenen kredi tutarı ile mevcut Döviz Kredi ve dövize 
endeksli kredi bakiyesi toplamının son üç (3) mali yılın döviz gelirleri toplamını aştığının Kredi kullandırım tarihinden sonra 
tespit edilmesi halinde, kullanılan Döviz Kredisi’nin aşıma neden olan kısmı yürürlükteki mevzuat uyarınca takdir hakkı 
tamamen Kredi Veren’de olmak üzere geri çağırılır veya TL krediye dönüştürülür. Böyle bir durumda Kredi Alan ve/veya 
Müteselsil Kefil/Kefiller (i) Kredi Veren’in yazılı talebini müteakip beş (5) iş günü içerisinde, tüm ferileri ile birlikte kullanılan 
Döviz Kredisi’nin işbu madde uyarınca aşıma neden olan kısmını geri ödeyeceğini veya (ii) Kredi Veren’in tek taraflı olarak 
düzenleyeceği ve noter aracılığı ile yazılı olarak tebliğ edeceği kullanılan Döviz Kredisi’nin işbu madde uyarınca aşıma neden 
olan kısmını TL Geri Ödeme Planı uyarınca belirlenen tarih ve tutarlarda ödemelerini eksiksiz olarak gerçekleştireceğini, işbu 
hususun mevzuattan kaynaklanması nedeni ile her türlü itiraz haklarından da peşinen feragat ettiğini, gayrikabili rücu olarak 
kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredi’nin aşıma neden olan kısmının Kredi Veren tarafından TL’ye dönüştürülmesinde, TCMB 
tarafından dönüştürme tarihinde ilan edilen döviz alış kurunun %3 fazlası esas alınır. Kredi’nin TL’ye dönüştürülmesi halinde 
Döviz Kredisi’nin işbu madde uyarınca TL’ye çevrileceği tarihte Kredi Veren’in uyguladığı aylık faiz ve 15.1. madde uyarınca 
hesaplanacak yıllık temerrüt faizi oranları uygulanacaktır. İşbu madde, yukarıda yer alan 13.2. madde hükümlerine halel 
getirmeyecektir. 
14.5. Kredi Alan ve/veya Müteselsil Kefil/Kefiller, Döviz Kredisi’nin yukarıda yer alan 14.4. madde uyarınca, erken geri 
ödenmesi veya TL’ye dönüştürülmesi ile ilgili olarak Kredi Veren’den herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Ayrıca, Döviz 
Kredisi’nin yukarıda yer alan 14.4. 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 derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
14.6. Kredi Alan, işbu Sözleşme’nin 14. 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 edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
MADDE 15. Gecikme Faizi ve Gecikme Halinin Sonuçları:  
15.1. Kredi Alan, işbu Sözleşme çerçevesinde Taksitler’de ve/veya işbu Sözleşme’de veya mevzuat çerçevesinde belirlenen 
ve ödemekle yükümlü olduğu her türlü ödemede temerrüde düştüğü takdirde; asıl ödeme gününden başlayarak, TL cinsinden 
Taksitler/Sözleşme ile yükümlü olduğu her türlü borç/masraf/yasal borç ödemeleri için yıllık 36% temerrüt faizini veya 
TCMB’nin belirlediği TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı esas alınarak 
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hesaplanacak yıllık temerrüt faizinin iki (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 borç/masraf/yasal borç 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 kabul, beyan ve 
taahhüt eder. 
15.2. Kredi Alan ve/veya Müteselsil Kefil/Kefiller’i Geri Ödeme Planı’nda yer alan ödemelerden herhangi birini, tam ve 
eksiksiz olarak, Geri Ödeme Planı’nda yer alan ödeme tarihinde ödemez ise başkaca hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın 
Kredi Alan ve Müteselsil Kefil/Kefiller'i temerrüde düşmüş olur. 15.1. maddede belirtilen oran üzerinden temerrüt faizi, 
Sözleşme kapsamında Döviz Kredisi kullandırıldığı durumlarda Kredi’nin kullandırıldığı döviz cinsinden, TL olduğu 
durumlarda TL olarak ve 15.1. maddede belirtilen oranlar üzerinden hesaplanacaktır. Kredi Alan’ın temerrüde düştüğü 
durumda, Sözleşme kapsamında Döviz Kredisi kullandırılmış ise, Kredi Veren’in tercihine bağlı olarak Kredi Alan ve/veya 
Müteselsil Kefil/Kefilleri (i) ilgili gecikmeli ödemenin döviz cinsinden aynen ya da (ii) ilgili gecikmeli ödemenin Kredi 
Veren’in hesabına ulaştığı tarihteki TCMB efektif satış kurunun %3 fazlası esas alınarak hesaplanacak TL karşılığını 
ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredi Alan ve/veya Müteselsil Kefil/Kefiller'i ödemede temerrüt haline düşerler ise, 
alacağın muaccel olduğu tarihten (Geri Ödeme Planı’nda yazılı ödeme tarihleri) itibaren fiili ödeme tarihine kadar gecikme 
faizi ve bu faiz üzerinden BSMV, KKDF, diğer vergi, fon, ek mali mükellefiyet, komisyon, masraf ve benzeri her türlü tutarı, 
Geri Ödeme Planı’ndan bağımsız olarak Kredi Veren’in talebinin ardından üç (3) iş günü içerisinde ödemeyi kabul ve taahhüt 
ederler. Kredi Alan ve Müteselsil Kefil/Kefiller ayrıca; Kredi Veren’in ödememe protestosu keşide etmesi nedeni ile yaptığı 
avukatlık ve dava masraflarını, noter masraflarını, harç, vergi, resim, değerli kâğıt bedeli ve posta masraflarını, ödemeler tahsil 
etmek için yaptığı telefon, teleks, faks ve her türlü haberleşme ve ulaşım masraflarını Kredi Veren’in talebi üzerine derhal 
ödemekle yükümlüdür. 
15.3. İşbu Kredi'nin ödenmemesi halinde; bakiye borcun tamamı işbu Sözleşme’nin 13.6. maddesi uyarınca muaccel hale 
gelecek ve bu durumda temerrüde düşülmüş Taksitler’e uygulanan temerrüt faizine ilaveten bu şekilde muaccel hale gelen 
bütün Kredi borcuna işbu Sözleşme’nin 15.1. maddesinde yazılı yıllık temerrüt faizi oranı uygulanacaktır. Kredi Alan ve 
Müteselsil Kefil/Kefiller’i temerrüt faizine ilaveten bu faizin KKDF, BSMV gibi her türlü harç, vergi ve bilumum masraflarını 
ödeyeceklerdir.  
15.4. Kredi Alan’ın ve/veya Müteselsil Kefil/Kefiller’in 15. madde hükümlerine göre mütemerrit olması halinde Kredi 
Alan’ın ve/veya Müteselsil Kefil/Kefiller'inin Kredi Veren ve/veya iştirakleri ile imzalamış olduğu diğer tüm sözleşmelerde 
de temerrüde düştüğü kabul edilir.  
MADDE 16. Kredi Borcunun Teminatı: 
16.1. Kredi Alan, Kredi Veren’in talep edeceği her türlü teminatı vermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredi Veren, seçim 
hakkı tamamen kendisine ait olmak üzere söz konusu teminatların birini, birkaçını veya tümünü temin etmesini Kredi Alan’dan 
talep edebilir ve bu teminatlar tamamlanmadan Kredi’yi kullandırmayabileceği gibi, talep edilen bu teminatın tamamı 
Kredi’nin kullandırılmasını müteakip on beş (15) gün içinde tevdi edilmezse, Kredi Veren Sözleşme’yi hiçbir ihbara gerek 
kalmaksızın tek taraflı olarak feshedebilir ve almış olduğu teminatlara müracaat edebilir. Buna ek olarak Kredi Alan işbu 
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, bu konuda söz konusu teminatın yasal 
olarak zorunlu tescil ve benzeri süreçlere tabi olması halinde derhal bunları tamamlamayı ve/veya Kredi Veren ile bu konuda 
birlikte hareket etmeyi kabul ve taahhüt eder. 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. 
16.2. Kredi Alan, Kredi Veren lehine tesis etmiş olduğu her türlü teminatın, 14.4 maddesi altında düzenlenen durumlar için 
de geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder. 
16.3. Kredi Alan, Kredi Veren lehine tesis etmiş olduğu teminatlar ve Kredi Veren nezdindeki hesapları üzerinde herhangi 
bir ihbara gerek kalmaksızın Kredi Veren’in virman, takas ve hapis hakkı olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kredi Alan, Kredi 
Veren’e olan borçlarını Kredi Veren’de mevcut alacakları ile ve sair teminatlarla takas ve mahsup etme hakkının 
bulunmadığını, bu hakkından feragat ettiğini kabul ve beyan eder. Kredi Alan, Kredi Veren’in işbu maddede yer alan 
düzenleme kapsamında farklı para cinsinden tutulan hesaplar arasında virman yetkisini kullanması durumunda, kur 
hesaplamasının işbu Sözleşme’nin 13.2, 13.3 ve 13.4 maddeleri esas alınarak yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
16.4. Kredi Alan ve Müteselsil Kefil/Kefiller, işbu 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. İşbu 
Sözleşme’ye ilişkin tüm teminatlar bundan sonra kısaca “teminat” olarak anılabilecektir.  
16.5. Kredi Veren, (a) Kredi Alan’ın Kredi’yi ve Kredi Veren tarafından temin edilen tüm kredileri tam ve eksiksiz olarak 
geri ödediği (b) işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiği ve (c) Araç(lar) üzerindeki rehnin 
Kredi Veren tarafından kaldırıldığı ana kadar Araç(lar) üzerindeki rehin hakkına istinaden, (i) Araç(lar)’ın anlık veya geçmişe 
yönelik belirli veya yaklaşık konumunu, Araç(lar)’ın kilometre / kullanım saatleri bilgisini, teslim tarihini ve Araç şasi 
numarası / seri numarası bilgilerini; halihazırda Araçta(Araçlarda) mevcut olan veya sonradan Kredi Veren tarafından herhangi 
bir zamanda 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 
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etmeye ve (ii) bu verileri yürürlükteki mevzuata uygun şekilde hukuk büroları da dahil olmak üzere hizmet aldığı üçüncü 
kişilerle ve yurt içinde veya yurt dışında bulunan grup şirketleri ve/veya pay sahipleri ile paylaşmaya yetkilidir. Kredi Alan, 
Araç(lar)’da bulunan bu neviden cihazların muhafazası, korunması ve etkin şekilde çalışması için tüm özeni gösterir ve gerekli 
her türlü tedbiri alır. Kredi Alan, herhangi bir kusuru olmasa dahi, bu cihazların herhangi bir sebeple zarar görmesi halinde 
cihazların onarımına ilişkin her türlü masraftan ve cihazın zarar görmesi sebebiyle Kredi Veren’in uğrayacağı her türlü zarar, 
ziyan ve kayıptan sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Kredi Alan, Araç(lar)’ın anlık konum bilgisinin Kredi Veren 
tarafından takip edildiğine dair Araç(lar)’ı kullanan tüm gerçek kişileri bilgilendirmeyi ve bu hususta münhasıran sorumlu 
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
16.6. Kredi Alan, işbu Sözleşme konusu 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, beyan ve 
taahhüt eder. 
MADDE 17. Müteselsil Kefil(ler):  
17.1. İşbu Sözleşme’de imzası bulunan Müteselsil Kefil/Kefiller, 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 
işbu Sözleşme’deki alacaklarına ilişkin talebini izleyen iki (2) gün içinde ödeme yapmak zorunda olduklarını kabul ederler. 
Müteselsil Kefil/Kefiller’in sorumluluğu, verilen Kredi’nin anaparası miktarının yanında işbu Sözleşme tahtında Kredi Alan’ın 
tüm yükümlülüklerini kapsar.  
17.2. Müteselsil Kefil/Kefiller, kefalet(lerin)in de 14.4 maddesi kapsamında olduğunu kabul ve taahhüt eder. 
17.3. Ayrıca Müteselsil Kefil/Kefiller aşağıdaki hususları da müştereken kabul etmektedir: 
(a) Müteselsil Kefil/Kefiller’in vecibeleri Kredi Alan ile aynı olup Kredi Veren’in ihtiyarına bağlı olarak, Kredi Alan’ın 

vecibeleri için Müteselsil Kefil/Kefiller birinci derecede sorumlu tutabilir. 
(b) Müteselsil Kefil/Kefiller, kefalet(lerin)in ihbar suretiyle feshedilmesi halinde dahi, ihbarda bulunan tarafları ve onların 

şahsi vekillerini, Kredi Alan’ın bu ihbarnamenin alındığı tarihteki aşağıda imza bölümünde belirtilen limite kadar olan, 
ister kat’i ister şartla bağlı bütün borçları, Kredi Alan için işbu Sözleşme tahtında tesis olunan bütün borçlar ve faizler, 
masraflar, komisyonlar, ücretler, primler ve sair teferruatlar için bağlayıcı olmaya devam edecektir. 

(c) Müteselsil Kefil/Kefiller’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. 

(d) Kredi Veren, uygun göreceği şekilde ve Müteselsil Kefil/Kefiller’e danışmadan, burada tekeffül olan borçla ilgili olarak 
Kredi Alan’a mehil tanıyabilir, Kredi’nin vadesini uzatabilir, teminatları geri verebilir, onunla anlaşma yapabilir, 
konkordato teklifini kabul edebilir, Müteselsil Kefil/Kefiller yukarıda belirtilenlere şimdiden muvafakat ettiğini ve bu 
durumlarda bile kefaletlerinin aynen devam edeceğini kabul etmektedir. 

(e) Müteselsil Kefil/Kefiller, kefalet(lerin)inden tahsil olunan toplam tutar vs. üzerinde Kredi Veren‘e azami menfaat 
sağlamak üzere Kredi Veren’in uygun göreceği ve yazılı olarak onaylayacağı şekilde tasarruf edebilir.  

(f) Taksitler’in Kredi Alan tarafından Geri Ödeme Planı’nda belirlenmiş olan vadelerinde ödenmeyerek muaccel hale gelmesi 
ya da başka bir nedenle Kredi’ye konu tüm borçların Kredi Alan için muaccel hale gelmesi halinde, Müteselsil 
Kefil/Kefiller’in kefalet borcunun da Kredi Veren’in Müteselsil Kefil/Kefiller’e herhangi bir ihbarda bulunmasına gerek 
kalmaksızın muaccel olacağını ve bu gibi durumlarda Kredi Veren’den yalnızca Kredi Alan aleyhine takibe geçilmesini 
ve Müteselsil Kefil/Kefiller’in kefaletten kurtarılmasını talep etmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedir. 

(g) Müteselsil Kefil/Kefiller, (i) Türk Borçlar Kanunu’nun 594. maddesinde kendilerine tanınan haklardan feragat ettiklerini, 
(ii) 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 yaptırmayı, (iii) 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) ve (iv) kefalet sorumluluklarının işbu madde altında belirtilen şartlarda devam edeceğini 
kabul etmektedir. 

17.4. Müteselsil Kefil/Kefiller 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 ve taahhüt ederler.  
MADDE 18. Sigorta: 
18.1. Kredi Alan, işbu Sözleşme tahtında verilen ve verilebilecek rehin, ipotek ve sair teminat türleri de dahil olmak üzere 
tüm taşınır ve taşınmaz teminatlarını, 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 alacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Kredi Alan, sigorta poliçe(ler)inin birer 
sureti ile birlikte primleri ödediğine dair makbuzların birer suretini poliçenin düzenlenmesini takip eden ilk iş günü Kredi 
Veren’e ibraz etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredi Alan, sigorta poliçelerinin iptali ve/veya değiştirilmesi için öncelikle 
Kredi Veren’in yazılı ön iznini almalıdır. Yukarıdakilere ilave olarak Taraflar, sigorta sözleşmelerinden doğan tazminatların 
dain-i mürtehin hakkı olan Kredi Veren’e ödeneceği hususunda mutabıktır. Sigorta şirketince belirlenen tazminat tutarına Kredi 
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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 dain-i mürtehin hakkı nedeniyle tazminat tutarını sigorta şirketinden tahsil etmeye ve Kredi Alan’dan olan her türlü 
alacağına kısmen veya tamamen mahsup etmeye yetkilidir. Kredi Alan, sigorta şirketi ile tazminat konusunda çıkacak 
anlaşmazlıklar nedeni ile Kredi Veren tarafından kendi isteği ile 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. 
18.2. Ayrıca, sigorta ile ilgili riskin doğması halinde Kredi Alan, Kredi Veren’in yazılı iznini almaksızın sigorta bedellerinin 
tahsilini sigorta şirketinden talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Kredi Alan ayrıca, Sigorta ile ilgili riskin doğması 
halinde, Kredi Veren tarafından sigorta şirketinden tahsil edilen sigorta bedellerinin, tamamen Kredi Veren’in takdirinde olmak 
üzere, Kredi Alan’ın gerek işbu Sözleşme tahtında gerekse işbu Sözleşme dışında başkaca borç sebepleri tahtında Kredi 
Veren’e borçlu olduğu her türlü borç ve mükellefiyetlerin kapatılmasında Kredi Veren tarafından serbestçe kullanılabileceğini 
kabul ve taahhüt eder. Kredi Alan, düzenlenen sigorta poliçesinde yapacağı her türlü yeniden düzenleme ve sair işlemler ile 
ilgili olarak önceden Kredi Veren’in yazılı iznini alacağını aksi halde işbu Sözleşme tahtında temerrüde düşmüş sayılacağını 
kabul, beyan ve taahhüt eder. 
18.3. İşbu Sözleşme’de öngörülen ya da yasal düzenlemelerden doğan, Kredi ana parası, akdi faizler ve temerrüt faizi, cezai 
şartlar, BSMV, KKDF, komisyon masrafları, her türlü vergi, resim, harç, fon, prim, masraf, ek mali mükellefiyet, temerrüt 
nedeniyle yapılacak ihbar ve ihtar başta olmak üzere, her türlü ihbar ve ihtar, sigorta primi, kur farkı ile bunlara ait faizler, 
icra/dava yolu takip edilen her türlü yasal takip ve mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini ve sair mükellefiyetleri de 
kapsayacak şekilde her türlü borç ve mükellefiyetin Kredi Veren’in tahsil etmiş olduğu sigorta bedelleri ile kapatılacak olması 
halinde, Kredi Alan, Kredi Veren’in işbu paragrafta sözü edilen mükellefiyetlerden hangisinin öncelikli olarak kapatılacağı 
konusunda mutlak takdir yetkisi olduğunu kabul ve taahhüt eder. 
18.4. Kredi Alan’ın madde 18.1’de belirtilen yükümlülüklerini herhangi bir sebeple yerine getirmemesi durumunda Kredi 
Veren, Kredi Alan’ın teminat olarak gösterdiği herhangi bir taşınır veya taşınmaz varlığını, kendisi tarafından seçilecek bir 
sigorta şirketi vasıtasıyla sigorta ettirmeye, ilgili sigorta poliçeleri kapsamında ilgili prim ödemelerini yapmaya ve sigorta 
poliçelerini teslim almaya yetkilidir; ancak bu husus Kredi Veren için bir mecburiyet teşkil etmeyecektir. Kredi Veren, kendisi 
tarafından temin edilen sigorta poliçelerinde kendisini veya başka bir üçüncü kişiyi sigortalı olarak belirleme yetkisini haizdir. 
Kredi Alan, sigorta poliçelerinin temini nedeniyle Kredi Veren tarafından gerçekleştirilen tüm masraflar ile tüm primleri 
nakden ve defaten Kredi Veren’e ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.   
MADDE 19. Kredilendirilen Malın Tamir ve Bakımı: 
19.1. Kredi Alan,  işbu Sözleşme ile satın alacağı ve Kredi Veren’e Sözleşme süresince rehin vereceği Araç(lar)’ın tamir 
ve bakımını üretici firmanın Genel Bakım ve Onarım Standartlarına uygun olarak yerine getirmeyi, bunların her türlü bakım, 
tamir, muayene ve kontrolünü sadece Araç(lar)’ın markasının yetkili servislerinde yaptırmayı ve her türlü işçilik, yedek parça 
ve nakliye ve benzeri sorunlarından sorumlu olduğunu ve bu hususlarda Kredi Veren’in hiçbir mesuliyeti bulunmadığını kabul 
ve taahhüt eder. 
19.2. Kredi Alan, yukarıda belirtilen şekilde Araç(lar)’ın üretici firmanın garantilerini geçersiz kılacak herhangi bir şekilde 
kullanılması, Araç(lar)’da kötü/düşük kalite mazot ve/veya petrol türevlerinin veya Araç(lar)’a uygun olmayan elektrik 
kaynağının kullanılması ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Kredi Veren’in işbu Sözleşme’nin 19.1. maddesinde belirtilen 
yükümlülüklere aykırı davranmasından doğacak her türlü zararını tazmin edecektir.  
MADDE 20. Delil Sözleşmesi: Kredi Alan ve Müteselsil Kefil/Kefiller, işbu Sözleşme’den doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda, 
Kredi Veren’in defter, kayıt, mikrofilm, elektronik ya da manyetik ortamlardan çıkarılan bilgileri içeren belgeler ile teyit 
edilmiş olsun olmasın elektronik ortam haberleşme kayıtlarının faks mesajları ve benzeri her türlü yazılı ve görsel belgelerinin 
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesinde atfedilen anlam dâhilinde, yegâne geçerli, bağlayıcı ve kesin 
delil teşkil edeceğini ve aksi ileri sürülemez (münhasır) delil olduğunu kabul ve taahhüt eder.   
MADDE 21. Devir ve Temlik: Kredi Alan, işbu Sözleşme’yi ve Sözleşme’den kaynaklanan hak ve alacaklarını, Kredi’ye 
konu Araç(lar)’ı Kredi Veren’in yazılı izni olmadan, 3. kişilere devir ve temlik edemez, borçlarını nakledemez. Kredi Veren, 
her zaman, işbu Sözleşme’yi ve Sözleşme’den doğan hak ve alacakları ile buna bağlı teminatları ile ilgili her türlü bilgiyle 
birlikte dilediği kişiye veya kişilere, Kredi Alan’ın muvafakatini almaya gerek kalmaksızın, devretme, birlikte satma, rehin 
veya temlik etme hakkını haizdir. 
MADDE 22. Faksla İşlem:  
22.1. Kredi Alan, asılları Satıcı/Bayi nezdinde bulunan işbu Sözleşme ve eklerini Kredi Veren’in faks numarasına (Faks 
numarası: 0216 469 29 70) göndereceğini kabul eder. Kredi Veren’e faks yoluyla iletilen hiçbir belge, Kredi Veren’in söz 
konusu belgeyi aldığına ilişkin yazılı teyidi olmadıkça herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacaktır. Kredi Alan, Satıcı/Bayi’nin 
faks yolu ile göndermiş olduğu Sözleşme ve eklerinin asıllarını en geç on (10) iş günü içerisinde Kredi Veren’e ulaştırmayı 
kabul, beyan ve taahhüt eder. Belge asılları, Kredi Veren tarafından tebliğ alındığı tarihe kadar tüm sorumluluk 
Satıcı/Bayi’dedir. 
22.2. Kredi Alan, Kredi’nin tesisi amacıyla Kredi Veren’e temin ettiği belgelerin ve/veya kredi kullandırımına esas teşkil 
eden ve Kredi Alan tarafından imzalanan işbu Sözleşme ile eklerinin Kredi Veren’e elektronik posta ekinde kendisi tarafından 
doğrudan  ya da Satıcı/Bayi aracılığıyla yollanması halinde de işbu faksla işlem maddesi hükümlerinin uygulanacağını ve olası 
kayıp belgeleri tamamlayacağını ve aksi hallerde ortaya çıkacak her türlü zarardan Kredi Veren’e karşı sorumlu olacağını 
kabul, beyan ve taahhüt eder. Elektronik posta aracılığıyla iletilen ekler, aşağıda yer alan elektronik posta adresine iletilmelidir.  
VFS Finansman A.Ş’nin elektronik posta adresi: satis@volvo.com / vfsoperasyon@volvo.com 
MADDE 23. Kanuni İkametgâh ve Tebligat: 
23.1. İşbu Sözleşme’de imzası bulunan Kredi Alan ve Müteselsil Kefil/Kefiller işbu Sözleşme’deki adreslerinin kanuni 
ikametgâh adresleri olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Taraflar, Türk Ticaret Kanunu’nun 18. maddesi saklı kalmak kaydıyla 
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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.  
Kredi Alan’a ait e-posta adresi: [e-posta adresi] 
23.2. Kredi Veren, Tebligat Kanunu uyarınca mümkün olduğu surette elektronik tebligat yapma hakkını saklı tutmaktadır. 
Kredi Alan ve Müteselsil Kefil(ler), Kredi Veren’in elektronik tebligat yapmasını temin etmek amacıyla elektronik tebligata 
esas adreslerini bildirmekle mükelleftir.  
MADDE 24. Faiz Vergi, Resim, Harç ve Sair Masraflardan Sorumluluk: Kredi Alan ve Müteselsil Kefil/Kefiller’i işbu 
Kredi, Sözleşme, Sözleşme’nin ekleri ve Sözleşme kapsamında alınacak her türlü teminatlar ile ilgili yasal düzenlemelerden 
ve/veya uygulamalardan 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, işbu Sözleşme’nin 18.1 maddesi 
doğrultusunda sigorta şirketlerine açılacak tazminat davalarından kaynaklı doğmuş ve doğabilecek her türlü masraflar, kur 
farkı ile bunlara ait faizler, 15.1. maddede yazılı oran üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi, icra/dava yolu takip edilen her 
türlü yasal takip ve muhakeme masrafları ile avukatlık ücretlerini ve sair mükellefiyetler ve masrafları tamamen ödemeyi kabul 
ve taahhüt ederler. Mezkûr masrafların herhangi bir nedenle Kredi Veren tarafından ödenmesi halinde, Kredi Alan ve 
Müteselsil Kefil/Kefiller’i mezkûr masrafları, bu masrafların Kredi Veren tarafından ödendiği tarihten Kredi Veren’e fiilen 
geri ödeme gününe kadar geçecek süre için 15.1. maddede yazılı olan oranda hesaplanacak yıllık faiz ile birlikte ödemeyi kabul 
ve taahhüt ederler. Kredi Alan ve Müteselsil Kefil/Kefiller’i, Sözleşme’ye aykırılık nedeniyle Kredi Veren’in işbu 
Sözleşme’den doğan borçların tahsili hususunda mahkeme ve icra dairelerinde yasal takip yapmak ya da yaptırmak durumunda 
kalması halinde, ihbar ve benzeri ihtarnameler de dahil, bu yolda yapacağı bütün masrafları, kanuni muhakeme ve takip 
masrafları (bilumum harçlar, avukatlık ücretleri ve benzeri) ile Kredi Veren’in yapmak zorunda kaldığı ve mevzuat gereği 
olmayan (belgeli-belgesiz) her türlü masrafı da (Kredi Veren’in kendi vekillerine ödediği avukatlık ücreti ve bunlarla ilgili tüm 
masraflar ve vergileri) masrafın yapıldığı günden fiili ödeme gününe kadar 15.1. maddede yazılı olan oranda işleyecek yıllık 
faiz ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt ederler. İşbu Sözleşme’nin tabi olabileceği mali yükümlülüklerle KKDF ve BSMV 
düzenlemelerinde işbu Sözleşme’nin imza tarihinden sonra değişiklik olması nedeniyle meydana gelen artışlardan Kredi Alan 
sorumlu olacak ve ilgili artışlar diğer unsurlarla birlikte 8. maddede belirtilen toplam borç tutarına ilave edilecektir.  
MADDE 25. Takas/Mahsup Yasağı: Kredi Alan, Kredi Veren’den her ne sebep ile meydana gelirse gelsin, mevcut ve ileride 
doğacak alacaklarını, ödemekle yükümlü olduğu ödemelerinden mahsup ve takas edemez. Kredi Alan, takas/mahsup dermeyan 
etmek suretiyle borçlarını ödemekten imtina edemez. 
MADDE 26. Diğer Temerrüt ve Fesih Halleri: 
İşbu Sözleşme’de düzenlenen ve kanunen belirlenen fesih halleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki hallerin varlığı halinde Kredi 
Alan’ın temerrüde düştüğü kabul edilir; 

i. Kredi Alan’ın ölümü, temyiz kudretini kaybetmesi, hacir altına alınması; veya 
ii. Kredi Alan’ın tüzel kişi olması halinde, iflas etmesi, bu hususlarda mahkemeden tedbir kararı talep etmesi, 

hakkında üçüncü şahısların icra/iflas takibi yapması, borçlarını ödemeyi tatil etmesi, borcunu ödemede acze 
düşmesi, başka bir şirket ile birleşmesi/devralınması, ortaklık yapısının ve/veya kontrolü elinde bulunduran 
ortakların kısmen ve/veya tamamen değişmesine rağmen işbu Sözleşme’nin 30.2. maddesinin uygulanmaması, 
malvarlığını kısmen veya tamamen devretmesi; veya 

iii. Kredi Alan’ın usulüne uygun olarak yazılı bir şekilde uyarılmasına rağmen ihtar olunan hususlara riayet 
etmemesi; veya  

iv. İşbu Sözleşme kapsamında yaptığı beyanların ve/veya verdiği bilgilerin yanlış veya eksik olması; veya 
v. İşbu Sözleşme’nin 10.2. maddesine aykırı bir durumun söz konusu olması; veya  
vi. Kredi Alan’ın herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymesi, tutuklanması, gözaltına alınması vs. nedenlerle ödeme 

aczine düşmesi; veya 
vii. Kredi Alan ile Kredi Veren’in işbu Sözleşme haricinde akdetmiş olduğu herhangi bir sözleşmeye ilişkin olarak 

Kredi Alan’ın ilgili sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri bakımından temerrüde düşmüş olması; veya 
viii. Kredi Alan’ın işbu Sözleşme’nin 16.5. maddesine aykırı hareket etmesi durumunda bunlardan herhangi birinin 

gerçekleşmesi üzerine Kredi Alan’ın temerrüde düştüğü kabul edilir ve Kredi Veren, Sözleşme’yi hiçbir fesih 
ihbarına gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda Kredi Veren’in muaccel olmamış 
alacaklarının tamamı temerrüt tarihi itibariyle muaccel hale gelir. Muaccel hale gelen bedelleri ödeme 
yükümlülüğü Sözleşme’nin feshinden sonra da hüküm ifade edecektir.  

MADDE 27. Yürürlüğün Devamı: Sözleşme’nin bu maddesiyle 15., 17., 20., 23. ve 24. maddeleri Sözleşme’nin feshinden 
sonra da Taraflar arasında hüküm ifade etmeye devam edecektir.  
MADDE 28. Kişisel Verilerin Korunması: Kredi Alan ve Müteselsil Kefil/Kefiller, bu Sözleşme kapsamında Kredi Veren’e 
sağlayacakları kendisine, ortaklarına, çalışanlarına ya da diğer gerçek kişilere ait kişisel veriler bakımından: (i) Kredi Alan’ın 
ve Müteselsil Kefil/Kefiller’in veri sorumlusu sıfatını bizzat haiz olduğunu, (ii) bu doğrultuda Kişisel Verilerin Korunması 
Hakkında Kanun (“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 Kredi Veren’le paylaşma konusunda yetki sahibi 
olduğunu (v) kişisel verilerini Kredi Veren ile paylaştığı 3. kişilerden söz konusu kişisel verilere dair Kredi Alan’a ve 
Müteselsil Kefil/Kefiller’e gelen her türlü talep ve iddia bakımından Kredi Veren’i 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) Kredi Veren’in bu hususlarla ilgili olarak hiçbir 
yükümlülük ve sorumluluğu olmadığını, (viii) Kredi Veren’i her türlü talep, zarar ve sorumluluktan beri kılacağını ve (ix) 
Kredi Veren’in herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Kredi Veren’i, ilk talep üzerine derhal ve eksiksiz şekilde tazmin 
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edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
MADDE 29. Yetkili Mahkeme ve İcra Müdürlükleri: İşbu Sözleşme’de imzası bulunan Kredi Veren, Kredi Alan ve 
Müteselsil Kefil/Kefiller Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra 
Müdürlükleri’nin yetkili olacağını kabul ederler. 
MADDE 30. Diğer Hususlar: 
30.1. Kredi Alan ve Müteselsil Kefil(ler); hukuken geçerli bir vekaletnameye istinaden işbu Sözleşme’nin vekaleten 
imzalandığı durumlar hariç olmak üzere; işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek olan finansman kredisi işleminde kendi 
ad ve kendi hesaplarına hareket ettiklerini, başkası hesabına hareket etmediklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. 
30.2. Kredi Alan ve Müteselsil Kefil/Kefilleri’nin, yönetim kurulunda (limited şirket ise müdürler 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 Kredi 
Veren’e bildirmeyi, bildirmesinden veya usulüne uygun bir biçimde bildirmemesinden doğan tüm sorumluluğun kendilerine 
ait olduğunu, yapılan işlemlerin kendilerini bağlayacağını, söz konusu değişikliklerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya 
başka bir yerde ilanının işbu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için yeterli olduğunu Kredi Veren’e karşı 
ileri süremeyeceğini kabul ve taahhüt ederler. Kredi Alan ve Müteselsil Kefil/Kefiller, ortaklık yapısının değişeceğine ilişkin 
yazılı bildirimde bulunmayı ve ayrıca bu hususta Kredi Veren’in talep edeceği başkaca tüm belge ve bilgileri de derhal ibraz 
etmeyi kabul ve beyan eder. Kredi Alan ve Müteselsil Kefil/Kefiller’in bu yükümlüğünü yerine getirmemesinin, Sözleşme’nin 
Kredi Veren tarafından feshedilmesi için haklı neden oluşturduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederiler.  
30.3. Kredi Alan, kendisinin temsilcilerinin, vekillerinin ve Müteselsil Kefil/Kefilleri’nin, Kredi Veren’e, Satıcı’ya/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 belgeler ile kendi nam ve hesabına ya da Kredi Veren’i 
temsilen yapacağı işlemlerin sonuçlarından, belgelerin, bilgi ve beyanların gerçeği yansıtmamasından doğan her türlü mali, 
hukuki ve cezai kayıptan sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.  
30.4. Ek-1; Rehin Sözleşmesi, Ek-1.1; Rehinli Araçlar Listesi ve Ek-2; Geri Ödeme Planı işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir 
parçası olup birlikte yorumlanıp uygulanacaktır. 
 
İşbu Sözleşme’nin bazı maddelerinin Mahkemeler tarafından geçersiz olduğu hükme bağlanmış olsa dahi, Sözleşme’nin kalan 
maddeleri yürürlükte kalmaya devam edecektir.  
 
İşbu Sözleşme, otuz (30) maddeden ibaret olup bir (1) nüsha olarak …/…/…… tarihinde tanzim edilmiştir.  
  

 
Kredi Veren ve Rehin Alan : 

 

Adı/Soyadı veya Unvan : VFS FİNANSMAN A.Ş. 
Adres  : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Casper Plaza No:47/7 

ÜMRANİYE / İSTANBUL 34771  
Vergi Dairesi ve No : Alemdağ Vergi Dairesi/ 9250438764 
 
Kredi Alan ve Rehin Veren : 

 

Adı/Soyadı veya Unvan : 
Adres  :  
Vergi Dairesi ve No / TCK No :  

 
 
 

MÜTESELSİL KEFİL/KEFİLLER:  
 

 

Müteselsil Kefilin Adı Soyadı/Ünvan : 
Kefaletin Türü : Müteselsil Kefalet    .............................. 
Azami Kefalet Tutarı :                                  .............................. 
Kefalet Tarihi :                                  .............................. 
Tc Kimlik No/Vergi Dairesi ve No : 
Adresi : 
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Ek-1 
Rehin Sözleşmesi 

 
Bir tarafta “Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Casper Plaza No:47/7 ÜMRANİYE / İSTANBUL 34771” adresinde 
mukim VFS Finansman A.Ş. ("Rehin Alan") ile diğer tarafta “.............” adresinde mukim ............... (“Rehin Veren") arasında 
.............. tarihinde İstanbul ilinde aşağıdaki şartlarla bir Rehin Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır. 
 
İşbu Rehin Sözleşmesi’nin dayanmakta olduğu ............ tarih ve ..... numaralı Ticari Araç Finansman Sözleşmesi (“Finansman 
Sözleşmesi”) tahtında geçerli olan tanımlar burada da geçerli olacaktır. 
 
MADDE 1. Konu: İşbu Sözleşme ile, (i) Finansman Sözleşmesi başta olmak üzere Rehin Alan ile Rehin Veren arasında (ister 
borçlu ister kefil sıfatıyla) 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf  Finansman Şirketleri Kanunu 
uyarınca akdedilmiş ve akdedilecek tüm finansman sözleşmeleri (birlikte “Finansman Sözleşmeleri” olarak anılacaktır) ve 
(ii) Finansman Sözleşmeleri’nden kaynaklı Rehin Alan’ın her türlü hak ve alacağının (“Borçlar”) teminatını teşkil etmek üzere 
Ek-1.1’de özellikleri belirtilen araçlar ve/veya iş makineleri (“Araç(lar)”) üzerinde Rehin Alan lehine Türk Medeni 
Kanunu’nun 940/2 maddesi kapsamında rehin tesis edilmesine ilişkin hüküm ve şartlar düzenlenmiştir.  
MADDE 2. Rehnin Tesisi: 
2.1. Rehin Veren, maliki olduğu, Ek-1.1'de özellikleri belirtilen Araç(lar)’ı müteakip maddelerde belirtilen koşullarda 
Finansman Sözleşmeleri ve işbu Sözleşme’den kaynaklanan Borçlar’ın teminatı olarak rehin vermiştir. Teminatın kapsamı 
detaylı olarak işbu Sözleşme’nin 3.2. maddesinde belirtilmiştir.  
2.2. İşbu Sözleşme ve Finansman Sözleşmesi’nden kaynaklanan Borçlar’ın tamamı tediye edilmiş olsa dahi, Rehin Veren 
ve Müteselsil Kefil/Kefiller işbu Sözleşme’ye konu Ek-1.1’de yer alan rehin konusu Araç(lar)’ın işbu Sözleşme’yle 
münhasırlık ilişkisinde olmayan halihazırda Rehin Alan ile imzalanmış ve/veya imzalanacak olan diğer bütün finansman 
sözleşmeleri ve/veya Rehin Veren tarafından verilen üçüncü şahıs rehin sözleşmesi de dahil olacak şekilde bütün rehin 
sözleşmelerinden kaynaklanan tüm borçları için de teminat olarak verildiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Ayrıca, Rehin 
Veren, işbu Sözleşme ve Finansman Sözleşmeleri’nden kaynaklanan tüm Borçlar’ının (Kredi ve Kredi’den doğan her türlü 
ödeme yükümlülüğü dahil) tamamen ödenmesine kadar, Ek-1.1’de özellikleri belirtilen rehinli Araç(lar) üzerindeki rehnin 
kaldırılması talebinde bulunmayacaktır, diğer teminatlarının iadesini talep etmeyecektir. 
MADDE 3. Özel Şartlar: 
3.1. Araç(lar)’ın İlgili Araç Siciline Tescili  
Rehin Veren, münhasıran Finansman Sözleşmeleri’nden dolayı Borçlar’ın teminatı olarak işbu Sözleşme’de bahsi geçen 
Araç(lar)’ı Rehin Alan’a gayrikabili rücu rehin ve teslim etmeyi, Rehin Alan’ın bu rehin keyfiyetini Ek-1.1’de özellikleri 
belirtilen Araç(lar)’ın kayıtlı olduğu ilgili sicil müdürlüğüne bildirip tescilini istemeye tek taraflı yetkili olduğunu, buna rağmen 
rehnin, Araç(lar)’ın siciline ve ruhsatına şerh ettirilmesine ilişkin işlemlerin ilgili sicil müdürlüğü nezdinde Rehin Alan veya 
Rehin Alan tarafından uygun bulunan ve bu işler için kurulu bulunan kişi veya kurumlar tarafından gerçekleştirilebileceğini ya 
da Rehin Alan’ın uygun bulması halinde Rehin Veren tarafından gerçekleştirilip rehnin Araç(lar)’ın sicil ve ruhsatına 
işlendiğine ilişkin ilgili sicil müdürlüğü yazısını Rehin Alan’a ibraz edeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu Sözleşme ile Rehin 
Alan lehine tesis edilen rehin hakkı Ek-1.1 de özellikleri belirtilen rehin konusu Araç(lar)’dan iş makinesi olanlara ilişkin 
finansman kredisinin Rehin Veren’e doğrudan ya da dolaylı olarak bir Bayi’/Satıcı’ya ödenmek suretiyle sağlanmasını 
müteakip en geç on beş (15) gün içinde ilgili araç siciline Rehin Veren tarafından tescil edilecektir. 
Rehin Veren iş makinesi niteliğindeki Araç(lar) üzerindeki rehin şerhinin ilgili araç siciline tescilini yaptırmaktan imtina ederse 
ya da yukarıda belirtilen on beş (15) günlük süre içinde iş makinesi niteliğindeki Araç(lar)’ı ilgili sicile işbu Sözleşme 
hükümleri uyarınca rehinli olacak şekilde tescilini yaptırmazsa ya da Rehin Alan’ın diğer rehinli Araç(lar) üzerindeki rehnin 
tescilini yapması veya yaptırması bakımından herhangi bir şekilde engel veya gecikmeye sebep olursa geciktiği veya 
gecikmeye sebebiyet verdiği her gün ve her bir Araç için 250 Euro (iki yüz elli Euro) tutarında ceza tutarını ödemeyi kabul ve 
taahhüt eder. Ayrıca Rehin Veren bu tescillerin gerçekleşmesi için gereken her türlü işlemi yapacağını ve söz konusu tescil 
işlemleri dolayısıyla ortaya çıkan ve çıkması muhtemel bütün masraflardan bizzat sorumlu olduğunu, bu konuda Rehin Alan’ın 
hiçbir şekilde sorumluluğuna gidilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Rehin Veren, işbu Sözleşme’nin imza edildiği tarihten 
itibaren rehinli Araç(lar)’ın ilgili sicile tescil ettirilmesine kadar Araç(lar)’ın rehinli olduğunu kabul eder (örn: ilgili araç siciline 
tescil edilmesinden önce). Tescilin işbu Sözleşme’nin imzalanmasını müteakip on beş (15) gün içinde tamamlanmaması 
halinde Rehin Alan Finansman Sözleşmesi’ni ve işbu Sözleşme’yi feshedebilir. Rehin Veren, Rehin Alan’ın işbu fesih 
nedeniyle yaptığı tüm masrafları ve uğradığı zararları tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu 
durumda Rehin Veren’in işbu Sözleşme’den ve Finansman Sözleşmeleri’nden kaynaklanan tüm borcu fesih ile muaccel olur.  
3.2. Rehnin Tutarı ve Teminatın Kapsamı 
(a) Rehin Veren, işbu Sözleşme ile tesis edilen rehnin, (i) işbu Sözleşme ve (ii) Finansman Sözleşmeleri’nden 
kaynaklanan her türlü  anapara, sözleşme faizi, her türlü vergi, fon ve harçlar ile, bu tutara ilaveten Finansman Sözleşmesi’nde 
düzenlenen oranlarda temerrüt faizleri, icra takip ve yargılama giderleri, rehinli Araç(lar)’ın muhafazası için yapılan sigorta da 
dahil zorunlu masraflar, vekalet ücretleri, her türlü vergi, resim ve harç, komisyon ve fonlardan kaynaklanan borçları da dahil 
olmak üzere Finansman Sözleşmeleri’nden kaynaklanan Borçlar’ın teminat teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder.  
(b) Rehin Veren, Sözleşme’nin, Finansman Sözleşmesi’nin 14.4 maddesi kapsamında Kredi’nin Türk Lirası krediye 
dönüştürülmesi hali için de geçerli olacağını ve Kredi’nin geri çağrılması halinde Rehin Alan’ın ayrıca bir ihbara gerek 
kalmaksızın teminatlara başvurabileceğini, ayrıca Rehin Alan’ın Finansman Sözleşmesi’nin 14.5 maddesi uyarınca 
uğrayabileceği zararların da işbu Sözleşme kapsamında karşılanacağını kabul ve taahhüt eder. 
3.3.  Rehinli Araç(lar)la İlgili Yükümlülükler 
(a) Rehin Veren, rehinli Araç(lar)’ı Finansman Sözleşmesi’nin 18. maddesinde belirtildiği şekilde ve burada belirtilen risklere 
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karşı sigorta yaptıracağını, sigorta primlerini vadesinde tam olarak ödeyeceğini, rehinli Araç(lar)’ı sigorta sözleşmesine aykırı 
bir şekilde kullanmayacağını, bu sigortanın icap ettiği her türlü bildirimi sigortacıya karşı yapacağını, sigorta sözleşmesinin 
hükümsüzlüğünü doğuracak davranışlardan kaçınacağını, bu mükellefiyetleri yerine getirmediği takdirde sigortanın Rehin 
Alan tarafından yapılmasını ve primlerin hesabına borç kaydedilerek rehnin teminatı dahilinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. 
Rehin Veren sigorta poliçe(ler)inde Rehin Alan’ı dain-i mürtehin olarak gösterecektir. 
(b) Rehin Veren, sigorta poliçe(ler)inin birer suretini imzaladığı gün ve primleri ödediğine dair makbuzların birer suretini de 
ödemenin yapıldığı gün Rehin Alan’a ibraz edecektir. 
(c) Rehin Veren, Finansman Sözleşmesi’nin 16.5 ve 19. maddelerinde de belirtildiği gibi rehinli Araç(lar)’ı ve rehinli 
Araç(lar)’da mevcut GPS veya sair telematik cihazlarını özenli kullanacak, gerekli bakımları düzenli olarak yaptıracak, tüm 
bakımlara ilişkin masrafları ödeyecek ve üçüncü kişilerden gelecek müdahale ve taleplere karşı koruyacaktır. Aksi halde Rehin 
Veren, rehinli Araç(lar)’da meydana gelebilecek değer kayıplarından ve Rehin Alan’ın işbu yükümlülüğe aykırı 
davranılmasından doğacak tüm zararlarından sorumlu olmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Rehinli Araç(lar)’da meydana 
gelecek bir değer düşmesi halinde Rehin Veren, Rehin Alan’ın talebini müteakip on (10) gün içinde, Rehin Alan tarafından 
kabul edilecek yeni bir teminat verecektir. 
(d) Rehin Veren, rehinli Araç(lar)’ın ve/veya rehinli Araç(lar)’da mevcut donanımın zarar görmesi, kaza yapması, 
kaybolması, çalınması ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın sigorta poliçe(ler)sinde yazılı sair bilcümle halde derhal her türlü 
önlemleri alacak ve Rehin Alan’ı durumdan derhal yazılı olarak haberdar edecektir. 
(e) Rehin Veren, kendisi aleyhine yapılan veya yapılabilecek icra takipleri ya da açılan veya açılabilecek davaları ve 
özellikle resmi bir makam tarafından rehinli Araç(lar) aleyhine rehinli Araç(lar)’ın değerini düşürecek ya da rehnin paraya 
çevrilmesini engelleyecek tarzda karar alınması ve işlem yapılmasını engellemek için azami gayreti gösterecek ve alınan 
kararları ve yapılan işlemleri derhal Rehin Alan’a yazılı olarak bildirecektir. 
(f) Rehin Veren, rehinli Araç(lar) üzerindeki rehin hakkını korumak amacı ile bu hakkını etkileme olasılığı bulunan her 
türlü dava ve takibi derhal Rehin Alan’a bildirmekle yükümlü olup Rehin Alan’ın bu hususta yapacağı savunmalara ve 
işlemlere, masrafları Rehin Veren’e ait olmak üzere katılmak ve gerekli savunmaları yapmak hakkını haizdir, ancak bu durum 
Rehin Veren’in dava veya takibe anında müdahale ederek gerekli savunmaları/müdahaleleri yapmak zorunluluğunu ortadan 
kaldırmaz.  
(g) Rehin Veren, Rehin Alan’ın işbu Sözleşme’den doğan rehin hakkının uygulanmasını sağlamak amacı ile gereken ve 
Rehin Alan’ın talep edebileceği her türlü ek belge ve bilgiyi masrafları kendisine ait olmak üzere derhal imzalayarak Rehin 
Alan’a ibraz edecek ve gerekli her türlü işlemi yapacaktır. 
(h) Rehin Veren, masrafları kendisine ait olmak üzere, rehinli Araç(lar)’ı Rehin Alan’ın ilk talebi üzerine Rehin Alan’ın 
belirleyeceği yer(ler)e derhal götürecek ve orada muhafaza edecek veya Rehin Alan’ın tayin edeceği (ve dilediği zaman 
değiştirebileceği) üçüncü bir kişinin (“Yediemin”) muhafazası altında tutacaktır. Söz konusu rehinli Araç(lar)’ın zilyetliği 
Rehin Alan’a ve/veya Yediemin’e verilene kadar Rehin Veren, rehinli Araç(lar)’ın bakımını yaptırmayı ve bunları iyi ve 
güvenli bir şekilde muhafaza etmeyi taahhüt eder. 
(i) Rehin Alan, rehinli Araç(lar)’ı bulundukları herhangi bir yerde kendi memurları aracılığı ile ya da tayin edeceği 
üçüncü kişiler vasıtası ile her zaman kontrol ve muayene etme hakkına sahip olacaktır. Ayrıca Rehin Alan, rehinli Araç(lar)’la 
ilgili şirket defter ve kayıtlarını önceden haber vermek kaydıyla her zaman inceleme hakkına sahip olacaktır. 
(j) Rehin Veren, rehinli Araç(lar) üzerinde mülkiyeti takyit edecek başka bir ayni hak tesis etmeyecek, rehinli Araç(lar)’ı 
takas ve temlik etmeyecek, satmayacak herhangi bir surette devretmeyecektir. 
(k) Rehin Veren, rehinli Araç(lar)’ın (ilgili mevzuat gereği yurtdışı taşımacılık yetki belgesine kayıtlı Araç(lar) hariç 
olmak üzere) yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde, öncesinde Rehin Alan’ın yazılı muvafakatinin alınması gerektiğini, 
Rehin Alan’ın muvafakatname verme konusunda münhasır yetkili olduğunu bildiğini ve muvafakatin verilmemesi durumunda 
rehinli Araç(lar)’ı yurtdışına çıkarması durumunda doğacak her türlü sonuçtan bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve 
taahhüt eder. 
(l) Rehin Veren, rehinli Araç(lar)’ın plakasının/plakalarının ticari plaka olması halinde, ticari plaka ve bu plakaya bağlı 
bütün hakların da Rehin Alan lehine rehinli olduğunu kabul ve beyan eder. 
MADDE 4. Rehnin Paraya Çevrilmesi: 
4.1. Finansman Sözleşmesi ve işbu Sözleşme ile teminat altına alınan borçların ödenmemesi, Rehin Veren’in işbu 
Sözleşme’den ve Finansman Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi, Rehin Veren’in  acze düşmesi, 
hacze ve iflasa maruz kalması halinde Rehin Veren, Rehin Alan’ın alacaklarını tahsil için herhangi bir ihbarda bulunmadan 
Araç(lar)dan bir kısmı ya da tümü için İcra İflas Kanunu çerçevesinde rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibine 
geçebileceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder.  
4.2. Rehin Veren, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibine başlandığında, bu muameleler süresince Rehin Alan 
tarafından ya da tayin ettiği kişilerce işletilmesi için ve işletme neticesi elde edilecek gelirlerin ve rehinli Araç(lar)’ın Rehin 
Alan’a bırakılmasına şimdiden müsaade eder. Buna ilaveten, Rehin Alan, bu şekilde paraya çevrilmesi halinde elde edilen satış 
bedelini Rehin Veren’in borçlarından dilediğine, dilediği miktarlarda ve şekilde mahsup hakkına sahip olduğunu kabul, beyan 
ve taahhüt etmiştir.   
MADDE 5. Temerrüt: 
Rehin Veren’in temerrüde düşmesi halinde Finansman Sözleşmesi’nin temerrüde ilişkin hükümleri uygulanacaktır.  
MADDE 6. Rehin Veren’in Beyanları: 
Rehin Veren işbu Sözleşme tarihi itibarı ile: 
(a) rehin verilen Araç(lar)’ın yegane maliki olduğunu; 
(b) rehin verilen Araç(lar) üzerinde, işbu Sözleşme ile kurulan rehin hariç olmak üzere, mülkiyeti sınırlayıcı herhangi bir ayni 

hakkın mevcut olmadığını veya böyle bir ayni hakkı doğurabilecek sözleşmeye taraf olmadığını; 
(c) Rehin Alan’a karşı kredi borcu hariç olmak üzere; rehin verilen Araç(lar)’la ilgili üçüncü şahıslara veya şirket veya 
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kuruluşlara karşı herhangi bir borcu bulunmadığını;  
(d) rehin verilen Araç(lar)’ı mülkiyeti muhafaza kaydı ile satmadığını; 
(e) bu Sözleşme’nin imzalanmasının ve Araç(lar) üzerinde Rehin Alan lehine rehin tesis edilmesinin üçüncü şahıslarla 

akdetmiş olduğu hiçbir sözleşmeye ya da tabi olduğu kanun hükümlerine aykırılık teşkil etmediğini; 
(f) rehinli Araç(lar) üzerinde üçüncü kişiler lehine verilmiş bir takyidat olmadığını; 
(g) Rehin Alan lehine tesis edilen işbu rehin hakkının birinci sırada olduğunu 
kabul, beyan ve taahhüt eder. 
MADDE 7. Masraflar, Vergi ve Harçlar: Bu Sözleşme’den ve uygulamasından doğacak (ilgili araç siciline kayıt sırasında 
doğacaklar da dahil olmak üzere) her türlü vergi, resim, harç, noter harcı Rehin Veren tarafından karşılanacaktır. 
MADDE 8. Rehin Sözleşmesi’nin Süresi: Bu Sözleşme, Rehin Veren’in, Rehin Alan’a Borçlar’ı ile işbu Sözleşme’nin 3.2. 
maddede belirtildiği şekilde teminat altına alınan borçlarının tam ve eksiksiz ödenmesine kadar geçerli olacak ve yürürlükte 
kalacaktır. 
MADDE 9. Deliller: Rehin Veren, işbu Sözleşme ile eklerinden doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda, Rehin Alan’ın muhasebe 
defterleri, belge, kayıt, mikrofilm, mikrofiş, ve elektronik ortam haberleşme kayıtlarının teyit edilmiş olsun olmasın, faks 
mesajları ve benzeri her türlü yazılı ve görsel belgelerinin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesinde 
atfedilen anlam dâhilinde, tek ve kesin delil teşkil edeceğini, ve aksi ileri sürülemez (münhasır) delil olduğunu kabul ve taahhüt 
eder ve bunlara hiçbir surette itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. 
MADDE 10. Değişiklikler: İşbu madde dahil olmak üzere, Sözleşme’de yapılacak değişiklikler ve eklemeler ancak yazılı 
olarak ve her iki Tarafça imzalandığı takdirde geçerli olacaktır. Bu hüküm özellikle ekler ve işbu Sözleşme ile bağlantılı beyan 
ve taahhütler için de geçerlidir. 
MADDE 11. Ekler: İşbu Sözleşme’nin ekleri işbu Sözleşme’nin ve Finansman Sözleşmesi’nin ayrılmaz parçasını teşkil eder.  
MADDE 12. Geçersiz Hüküm: Bu Sözleşme’nin bir ya da daha fazla hükmünün geçersiz olması ya da geçersiz hale gelmesi 
durumunda geri kalan hükümler bu durumdan etkilenmez; meğerki geçersiz hale gelen hüküm işbu Sözleşme’nin 
uygulanmasını imkânsız hale getirsin. Taraflar geçersiz hükmün yerine en kısa süre içerisinde, hukuken geçerli olan ve geçersiz 
kalan hükmün içeriğine en yakın olan bir hükmü yazılı mutabakatları ile belirleyeceklerdir. Geçersiz bir hükmün değiştirilmesi 
veya uygun hale getirilmesi diğer bağlantılı sözleşmelerin hükümlerine, Finansman Sözleşmesi’nin veya işbu Sözleşme’nin 
genel yapısına etki ediyorsa, Taraflar bu diğer hükümleri veya Sözleşme’yi birbirine uyumlu hale getireceklerdir. 
MADDE 13. Tebligat: Taraflar’ın işbu Sözleşme’de yazılı adresleri kanuni ikametgahları olarak kabul edilmiş ve bu adreslere 
noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla yapılacak tebligatlar muteber kabul edilmiştir. Rehin Veren’in ikamet 
adreslerinin değişmesi halinde bu değişiklik, değişiklik tarihinden itibaren en geç yedi (7) gün içinde iadeli taahhütlü mektupla 
Rehin Alan’a bildirilmediği takdirde, işbu Sözleşme’deki adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacak ve Taraflar’ı 
bağlayacaktır. Rehin Veren adres değişikliğini işbu madde tahtında belirtilen usule göre Rehin Alan’a bildirmediği takdirde 
Rehin Alan’ın bundan dolayı uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür. 
MADDE 14. Uyuşmazlıklar: Bu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez 
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
 
On dört (14) maddeden ve bir (1) adet ekten (Ek-1.1) oluşan işbu Sözleşme bir (1) kopya olarak tanzim edilmiş ve ................. 
tarihinde Taraflar’ca imzalanarak karşılıklı teati edilmiştir. 
 

Kredi Veren ve Rehin Alan  : VFS FİNANSMAN A.Ş. 
Adresi : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Casper Plaza No:47/7 ÜMRANİYE 

/ İSTANBUL 34771  
Vergi Dairesi / Vergi No  : Alemdağ Vergi Dairesi/ 9250438764 

 

 

Kredi Alan ve Rehin Veren  :  
Adresi :  
Vergi Dairesi / Vergi No / TC Kimlik No :  
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Ek-1.1 

Rehinli Araç(lar) Listesi 
 
1. Kredi Verilen ve Rehin Konulan Araç(lar): 

Marka Şasi No Motor Numarası Cinsi Model Yılı 
     

 
 
 
NOT: Finansman Sözleşmesi’ne konu Araç(lar)’ın evsafı, özellikleri, aksesuarları, kalitesi ve benzeri Kredi Alan tarafından 
tek başına tespit ve kabul edilmiş ve Kredi Alan söz konusu Araç(lar)’ı teslim alırken azami özenle muayene edecek olup Kredi 
Veren’in, Kredi konusu Araç(lar) ile ilgili hiçbir ayıba karşı tekeffül ve garanti mükellefiyeti yoktur. 
 
 

Kredi Veren ve Rehin Alan  : VFS FİNANSMAN A.Ş. 
Adresi : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Casper Plaza No:47/7 

ÜMRANİYE / İSTANBUL  
Vergi Dairesi / Vergi No  : Alemdağ Vergi Dairesi/ 9250438764 

 

 

Kredi Alan ve Rehin Veren  :   
Adresi :  
Vergi Dairesi / Vergi No / TC Kimlik No :   


