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Ek-1 
Rehin Sözleşmesi 

 
Bir tarafta “Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi Casper Plaza Apt. No: 47/7 34771 Ümraniye/İstanbul” 
adresinde mukim VFS Finansman A.Ş ("Rehin Alan") ile diğer tarafta “[.]” adresinde mukim [MÜŞTERI ADI] 
(“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, Rehin Alan ve Rehin Veren arasında imzalanan münhasıran (i) Finansman 
Sözleşmesi başta olmak üzere Rehin Alan ile Rehin Veren arasında (ister borçlu ister kefil sıfatıyla) akdedilmiş ve 
akdedilecek tüm finansman sözleşmeleri (“Tüm Finansman Sözleşmeleri”) ve (ii) işbu Sözleşme kapsamında 
Rehin Alan’a karşı olan doğmuş, muaccel olmuş veya doğacak borçların 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 Tüm Finansman Sözleşmeleri ve işbu Sözleşme kapsamında doğmuş/doğacak bütün borçlarının 
teminatı olarak rehin vermiştir. Teminatın kapsamı detaylı olarak işbu Sözleşme’nin 3.2. maddesinde belirtilmiştir.  
2.2. İşbu Sözleşme ve Finansman Sözleşmesi’nden doğan borçların 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 Tüm Finansman Sözleşmeleri’nden kaynaklanan 
tüm borçlarının (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 Tüm Finansman Sözleşmeleri’nden dolayı Rehin Alan’a karşı bahse konu finansman 
sözleşmeleri nedeniyle doğmuş ve/veya doğacak tüm borçlarının 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 Tüm 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) Tüm Finansman Sözleşmeleri’nden 
doğmuş ve/veya doğacak anapara, sözleşme faizi, her türlü vergi, fon ve harçlar ile, bu tutara ilaveten Finansman 
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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 ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm borçlarına 
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 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 19. maddesinde de belirtildiği gibi rehinli Araç(lar)’ı 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 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 
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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 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 Tüm Finansman 
Sözleşmeleri’nden doğan/doğacak olan her türlü asli ve feri borçları 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. 
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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 Mahallesi Balkan Caddesi Casper Plaza Apt. No: 

47/7 34771 Ümraniye/İstanbul 
Vergi Dairesi / Vergi No  : Alemdağ Vergi Dairesi/ 9250438764 
 
Kredi Alan ve Rehin Veren  

 
: 

  
[MÜŞTERI ADI] 

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 
     
     

 
2. İlave Rehin Konusu Araç(lar)’a İlişkin Bilgiler:  
 

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 Mahallesi Balkan Caddesi Casper Plaza 

Apt. No: 47/7 34771 Ümraniye/İstanbul 
Vergi Dairesi / Vergi No  : Alemdağ Vergi Dairesi/ 9250438764 

 

Kredi Alan ve Rehin Veren  :  [MÜŞTERI ADI] 
Adresi :  
Vergi Dairesi / Vergi No / TC Kimlik No :  
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Ek-2 
Geri Ödeme Planı 

 
Sözleşme No : 
Kredi Alan : [MÜŞTERI ADI] 
Kredi Kullandırma Tarihi :  
Araç Tanımı :  
Satıcı/Bayi :  
Kredi Tutarı : 0,0000  
Vade (Ay) :  
Aylık Sözleşme Akdi Faizi (%) :  
Yıllık Sözleşme Akdi Faizi (%) :  
Diğer Unsurlarla Birlikte Toplam Borç 
Tutarı 

: 0,0000  

 
No Ödeme 

Tarihi 
Anapara Faiz BSMV KKDF Ara 

Toplam 
İşlem 
Masrafı 

Toplam 
Ödeme 

PB 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
 Toplam         

 
NOT: 0,0000 EUR tutar (BSMV dahil), işlem (kredi) masrafı olarak Kredi Alan’a fatura edilecek (faturalamanın 
mümkün olmadığı masraflar bakımından masrafı tevsik edici ilgili dekont Kredi Alan’a temin edilecek) ve bu tutar 
Kredi Alan’dan kredi kullandırılma tarihi öncesinde tahsil edilecektir. 
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KREDİ VEREN’İN HESAP DETAY BİLGİLERİ 
 
AKBANK T.A.S. - ASYA KURUMSAL (1231) 
EUR  TR32 0004 6012 3103 6000 0191 68 
 
İŞ BANKASI - KOZYATAĞI KURUMSAL (1256) 
EUR  TR80 0006 4000 0021 2560 0286 75 
 
GARANTİ - KAVACIK (389) 
EUR  TR91 0006 2000 3890 0009 0836 13 
 
TEB BANKASI - KOZYATAĞI KURUMSAL (018) 
EUR  TR50 0003 2000 0000 0005 4321 85 
 
 
 

Kredi Veren ve Rehin Alan  : VFS FİNANSMAN A.Ş. 
Adresi : Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi Casper Plaza 

Apt. No: 47/7 34771 Ümraniye/İstanbul 
Vergi Dairesi / Vergi No  : Alemdağ Vergi Dairesi/ 9250438764 

 

 

Kredi Alan ve Rehin Veren  :  [MÜŞTERI ADI] 
Adresi :  
Vergi Dairesi / Vergi No / TC Kimlik No :  


