FİNANSMAN SÖZLEŞMESİ

.... /…. /….

Madde 1-Taraflar: İşbu sözleşme, bir taraftan TIRSAN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle
“Kredi Veren” olarak anılacaktır) Adres: Osmangazi Mh. Yıldızhan Cad. No:6 Sancaktepe 34887 İstanbul Türkiye ile diğer taraftan
Müşteri No: …………. Müşteri Kimlik No: ………………
Müşteri Adı: ……………………. (bundan böyle “Müşteri” olarak adlandırılacaktır)
Müşteri Adresi: ……………………………… arasında yapılmıştır.
Ortalama Aylık Taksit Tutarı: …………….
Taksit Sayısı: …………………
İlk Ödeme Tarihi: ……………….
Son Ödeme Tarihi: ……………….
BSMV Oranı: %...........
KKDF Oranı: % …………
Kredi Tipi: KrediTipi
Kredi Tahsis Ücreti: ……………..
Kredi için Akdi Faiz Oranı: % …......(yıllık) / % …………(aylık)
Kredi Temerrüt Faiz Oranı: % ……..(yıllık) / % ..………..(aylık)
Kredi Tutarı: …….. (TL)
Toplam Borç Tutarı: ………..(TeminatTutarYazi)
Taraflar aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır.
Madde 2-Tanımlar İşbu Sözleşme’de geçen; “Genel Sözleşme” Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman
Şirketleri Kanunu’nun 39. maddesi gereğince, Kredi Veren ile Satıcı arasında yapılan ve Kredi Veren tarafından
kredilendirilecek mal ve hizmetlerin teminine ilişkin genel şartları içeren sözleşmeyi, “Kredi” Müşteri’nin
Satıcı’dan ticari veya mesleki amaçla Ürün satın almak için işbu Sözleşme kapsamında Kredi Veren’den aldığı
ve detayları Kredi Onay Formu’nda belirtilen krediyi, “Kredi Onay Formu” İşbu Sözleşme’nin ayrılmaz eki olan
ve Kredi’nin özel şartlarını içeren belgeyi,“Kredi Veren” TIRSAN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ’ni, “Kredi
Alan/Müşteri” Kredi’yi ticari veya mesleki amaçla kullanan, bu Sözleşme’nin tarafı olan, yukarıdaki maddede
kimliği belirtilen ve tüketici niteliği olmayan kişiyi, “Satıcı” Müşteri’ye Ürün’ü sağlayan, Kredi Onay Formu’nda
belirtilen kişiyi, “Teminatlar” Müşteri’nin işbu Sözleşme çerçevesindeki tüm borç ve yükümlülüklerinin ifasını
sağlamak için bir teminat olması amacıyla tesis edilecek, Kredi Onay Formu’nda belirtilen rehin ve diğer
teminatlar çerçevesinde Kredi Veren’e sağlanan hakları, “Ürün” Kredi ile finanse edilecek Kredi Onay
Formu’nda belirtilen mal veya hizmeti, “Teminat / Rehin Veren” Kredinin geri ödenme teminatının
sağlanması için uhdesindeki menkul/gayrimenkulü TIRSAN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ lehine rehneden
gerçek yada tüzel nitelikli borçlu veya üçüncü kişiyi, ifade eder. Madde 2- Kredi’nin Kullandırılması 2.1 Kredi
Veren, işbu Sözleşme ve eklerinde yazılı koşullara göre ve Teminatlar’ın tesisi karşılığında, Ürün’ün satın
alınmasında kullanılmak üzere Müşteri’ye Kredi Onay Formu’nda belirtilen Kredi’yi kullandırmayı ve Müşteri de
aynı koşullarla Kredi’yi almayı kabul etmişlerdir. 2.2 Kredi Veren, Satıcı’ya ödeme yapıncaya kadar Kredi’yi
tamamen veya kısmen kullandırıp kullandırmama, krediyi durdurma yetkisine kayıtsız şartsız sahiptir. 2.3 Kredi
Tutarı, Kredi Veren tarafından varsa Genel Sözleşme hükümlerine göre doğrudan Satıcı’ya ödenir. Müşteri,
işbu Sözleşme ile Kredi Veren’i bu konuda kesin ve gayrikabili rücu şartıyla yetkilendirmiş olup, Kredi tutarının
kendisine veya başka bir üçüncü kişiye ödenmesini veya avans verilmesini veya Kredi Veren nezdinde açılacak
bir hesaba geçirilmesini isteyemez. 2.4 Kredi, Sadece Ürün’ün finansmanı için kullanılabilir, başka bir amaçla
kullanılamaz. 2.5 Müşteri, sözleşmeyi imzaladığı anda Kredi Veren’e borçlanmış olacağını kabul ve taahhüt
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eder. Madde 3- Geri Ödeme 3.1 Müşteri, Kredi’yi, Kredi Onay Formu’nda yer alan Geri Ödeme Planı’na uygun
olarak ve belirtilen tarih ve tutarlarda geri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 3.2 Vade tarihleri Geri Ödeme
Planı’nda açıkça belirtilmiş olup, Kredi taksitlerinden her hangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde, her
hangi bir ihtara veya başkaca bir merasime gerek kalmaksızın Müşteri temerrüde düşmüş olur. Ayrıca, her
hangi bir taksitin vadesinde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, tüm borç muaccel olur. Muaccel olan
borçlara, muacceliyet tarihinden itibaren Kredi Onay Formu’nda belirtilen oranda temerrüt faizi ve ilgili vergiler
uygulanır. 3.3 Kredi Veren, Geri Ödeme Planı’nda değişiklik yapılması gerekmesi halinde, değişiklik yapılmış
Geri Ödeme Planı’nı düzenleyerek Kredi Alan/Müşteri ve Müteselsil Kefil(ler)’e gönderir. Kredi Alan/Müşteri ve
Müteselsil Kefil(ler), Kredi’yi bu şekilde düzeltilmiş Geri Ödeme Planı’na uygun olarak ödeyeceğini peşinen
kabul ve taahhüt eder. 3.4.1.
Kredi Türk Lirası ise ödemeler Türk Lirası olarak yapılır. Kredi Türk Lirası
olmasına rağmen, Kredi’nin ödemesi döviz cinsinden yapılacaksa, yapıldığı günün T.C. Merkez Bankası döviz
alış kuru kullanılarak Türk Lirasına çevrilir. 3.4.2. Kredi dövize endeksli ise, ödeme, ödeme günündeki T.C.
Merkez Bankası efektif satış kurunun %5 fazlası üzerinden TL karşılığı veya Kredi’nin endekslendiği döviz
cinsinden aynen yapılır. Dövize endeksli kredilerde kur riski tamamen Müşteri’ye ait olup, Müşteri kurlardaki
artışları gerekçe göstererek, (umulmadık veya çok yüksek artışlar söz konusu olsa dahi), hiçbir talepte
bulunamaz, uyarlama, indirim v.s. talep edemez. 3.5 Müşteri, işbu Sözleşme’ye konu ödemelerini, herhangi bir
takas-mahsup, stopaj veya kesinti yapılmaksızın ifa edecektir. İşbu Sözleşme uyarınca Müşteri tarafından
yapılacak tüm ödemeler, her türlü talepten ari olacak ve mevcut veya ileride ortaya çıkacak tüm vergi ve resmi
merciler tarafından hangi ad altında olursa olsun verilen harç, ücret, banka veya diğer masraf ve diğer
harcamalar mahsup edilmeyecektir. Müşteri’nin Kredi Veren’e yapacağı ödemelerden herhangi bir vergi, resim,
harç, fon ve sair masraf kesintisi veya stopaj yapmasının zorunlu olması halinde, Müşteri, söz konusu kesinti
veya stopaj yapılmamış olsaydı Kredi Veren’e ödemiş olacağı net tutara eşit bir tutarda ödeme yapılmasını
temin edecek şekilde ek ödeme yapacaktır. 3.6 Müşteri, Kredi ile ilgili yürürlükte olan ve ilerde çıkarılacak her
türlü vergi, resim, harç, fon, prim gibi mali yükümlülükler ile bunlara ait faiz, gecikme zammı v.s. ve diğer her
türlü masrafı ilk talepte ve itirazsız tamamen ödemeyi ve Kredi Veren’in dilerse Geri Ödeme Planı’nda bunlarla
ilgili değişiklikler yapmaya tek taraflı yetkili olduğunu, ödemelerini bu değişikliklere uygun olarak yapacağını
beyan, kabul ve taahhüt eder. Anılan vergi ve masrafların herhangi bir nedenle Kredi Veren tarafından ödenmiş
olması halinde, Müşteri, bu vergi ve masrafların Kredi Veren tarafından ödendiği tarihten Kredi Veren’e fiilen
geri ödeme gününe kadar geçecek süre için hesaplanacak Kredi Onay Formu’nda belirtilen oran üzerinden
hesaplanacak temerrüt faizi ve ilgili vergilerle ile birlikte Kredi Veren’e ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 3.7
Müşteri, Kredi Onay Formu’nda belirtilen hususlar nedeniyle doğacak tüm yasal masrafları ve noter
masraflarını ve Kredi Veren’in işbu Sözleşme’den doğan haklarını kullanmak amacıyla yapacağı ihbar, ihtar,
muayene, test, denetim, paraya çevirme, muhafaza, noter, yargı giderleri, avukatlık ücretleri gibi diğer her türlü
masrafları da ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 3.8 Müşteri tarafından yapılan ödemeler, vadesi gelen
tutarlardan daha az ise, Kredi Veren söz konusu tutarı ilk önce ödenmemiş herhangi bir vergi, resim, harcın
tazmini için; ikinci olarak Kredi Veren’in ödenmemiş giderlerinin tazmini için; üçüncü olarak ödenmemiş faiz için;
dördüncü olarak ödenmemiş anapara için; beşinci olarak işbu Sözleşme çerçevesindeki diğer tutarlar için
kullanacak ve ödemeler bu sıra dahilindeki borçların ifası için yapılmış sayılacaktır. Müşteri, faiz ve giderleri
vadesinde ödemede gecikmemiş ise, kısmen yaptığı ödemelerin sırası ve dağılımında 6098 sayılı Borçlar
Kanunu’nun ilgili maddeleri dikkate alınır. 3.9 Kredi Veren, Müşteri ile Kredi konusu Ürün’ü satın alacağı Satıcı
arasında çıkabilecek, Ürün’ün ayıplı olması, teslim edilmemesi, iade edilmesi ve benzeri hususlarda çıkabilecek
uyuşmazlıkların tarafı olmadığı gibi, Ürün’deki ayıptan da sorumlu tutulamaz. Müşteri bu hususları öne sürerek
işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamaz. Madde 4- Erken Ödeme 4.1
Kredi için erken ödeme (vadesinden önce anapara, faiz vs ödemesi) yapılabilmesi için aşağıdaki şartların
gerçekleşmesi gerekmektedir. Kredi Veren, aşağıdaki şartlardan bir veya birkaçının gerçekleşmemesi halinde
Müşteri’nin Erken ödeme talebini reddedebilecektir. Erken Ödeme Şartları; (i) Müşterinin,
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niyetini, erken ödenecek tutarı, erken ödemede bulunmayı planladığı tarihi en az 7 (yedi) iş günü öncesinden
yazılı olarak Kredi Veren’e gayrı kabili rücu bir bildirim ile bildirmesi, (ii) Erken ödemenin, Kredi taksit
tarihlerinden birinde yapılması, (ii) Erken ödenecek tutar üzerinden işbu Sözleşme şartları uyarınca tahakkuk
edecek faiz ve sair tutarların, Kredi Onay Formu’nda belirtilen Erken Ödeme Komisyonu ile Faiz Kırılması
Komisyonu’nun ve geçerli BSMV ve KKDF payıyla varsa diğer her türlü faiz, temerrüt faizi, ceza tutarı, vergi,
masraf vs. ile birlikte ödenmesi. 4.2 Erken ödeme halinde, işbu Sözleşme çerçevesinde ödenmesi gereken
masraf ve komisyonlar aynen ödeneceği gibi, ödenmiş olanlar da hiçbir şekilde iade edilmez. Madde 5Teminatlar 5.1 Müşteri, işbu sözleşmeden doğan tüm borç ve edimlerinin teminatını teşkil etmek üzere, Kredi
Onay Formu’nda belirtilen teminatları tesis edecek ve sözleşme süresince sürekli geçerli halde tutacaktır.
Teminatlar usulüne uygun olarak tesis edilmedikçe, Kredi Veren Kredi tutarını ödemekle yükümlü olmayacaktır.
5.2 Kredi Veren, önceden ihbarda bulunmak kaydı ile Teminatlar’ın değerinde azalma olması, azalma
ihtimalinin bulunması, kısmen veya tamamen teminat vasfının ortadan kalkması, Teminatlar’ın yetersiz
olduğunun anlaşılması, Müşteri’nin temerrüde düşmesi veya borçların muaccel hale gelmesi gibi haklı
nedenlerin varlığı halinde teminat marjının oranlarını veya cinsini değiştirmeye ve Müşteri’den belirleyeceği
şekil ve koşullarda yeniden ek veya yeni teminat istemeye yetkilidir. 5.3 Müşteri, tesis edilen Teminatlar’ın,
kredi anaparası, akdi faizleri, temerrüt faizleri, gider vergisi, her türlü vergi, resim harç, komisyon ve masraflar
ile icra takibinden veya davalardan kaynaklanan her türlü harç, masraf ve alacağın ve işbu Sözleşme’den
kaynaklanan tüm borçlarının teminatını teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.4
Müşteri,
Teminatlar üzerinde Kredi Veren’in hak ve menfaatlerinin korunması için gereken her türlü dava, iddia,
savunma ve hukuki ve icrai işlemi gerçekleştirilecektir. Herhangi bir Teminatı satmayacak, devretmeyecek,
elden çıkartmayacak, yahut her ne surette olursa olsun tüketmeyecek, yahut Teminata ilişkin sair hak ve
menfaatlerini kısmen veya tamamen hiçbir şekilde bir opsiyon, taahhüt, rehin veya sair bir menfaat veya hak ile
sınırlandırmayacaktır. 5.5 Kredi Veren, dilediği zaman Teminatlar’ı kendisi veya üçüncü şahıslar eliyle
incelemeye, denetlemeye yetkilidir. Kredi Veren’in talebi halinde Müşteri, Teminatlar’ı Kredi Veren’in
belirleyeceği yerde incelemeye ve denetlemeye amade tutacağını kabul ve taahhüt eder. 5.6 Kredi Veren her
zaman önceden haber vermeye gerek olmaksızın Müşteri’den olan muaccel her türlü hak ve alacakları için
kısmen veya tamamen teminata müracaat edebilir. Müşteri, Kredi Veren’in muaccel hale gelmiş alacaklarının
tasfiyesi için Teminatların İcra İflas Kanunu’nun rehnin paraya çevrilmesi yolu ile satışını yaparak veya dilerse
icraya başvurmaksızın özel satış yoluyla paraya çevirmeye ve bedelini muaccel hale gelmiş alacaklarına
mahsuba yetkili bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Teminatlar, Kredi’nin tamamen geri ödendiği
tarihten 3 (üç) ay sonra ve Müşteri’nin Kredi Veren’e hiçbir borcu veya yükümlülüğü olmadığının kesin olarak
tespit edilmesi ve müşterinin yazılı olarak talep etmesi şartıyla iade edilir. Müşteri, bu süre dolmadan ve şartlar
gerçekleşmeden teminatın iadesini isteyemez. 5.7 Teminatlar arasında taşıt rehni olması halinde Sözleşme’nin
diğer hükümleri yanında aşağıdaki hükümler de uygulanır:
Markası: ÜrunMarka
Modeli: UrunModel
Tipi: UrunTipi
Şasi No: SasiNo
Motor No: MotorNo
EGM No: EGMRefNo
Plaka No: Plaka
Müşteri, özellikleri yukarıda yazılı taşıtı/taşıtlarını işbu Sözleşme’den doğmuş doğacak tüm borçlarının
teminatını teşkil etmek üzere rehnettiğini kabul ve taahhüt eder. Aracın trafik siciline rehinli ve satışı yapılamaz
kaydının konulması hususunda taraflar mutabıktırlar. Müşteri, Kredi Veren’in rehin hakkını Trafik Siciline
münferiden kayıt ettirme yetkisini kabul eder. Kredi Veren’in rehin hakkını elektronik ortamda Trafik Sicil
Sistemi’ne münferiden kaydettirme yetkisi de olup, sistem üzerinden yanlış, hatalı vb. işlem yapılması halinde
Kredi Veren bu işlemleri düzeltebilir. Rehnedilen taşıtların plakalarının ticari olması halinde ticari plaka ve bu
plakaya bağlı bütün haklar da Kredi Veren’e rehinlidir. Kredi Veren’in izni olmadan bir başkasına devri veya bir
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başka araca takılması mümkün değildir. Rehin konusu taşıtlar rehin müddeti boyunca bir başka kişiye Kredi
Veren’in yazılı izni olmadan satılamaz veya rehnedilemez. Taşıt rehni konusunda taraflar arasında ayrı bir rehin
sözleşmesinin imzalandığı hallerde, anılan rehin sözleşmesi hükümleri de işbu sözleşme hükümlerine ilaveten
uygulanır. Madde 6- Sigorta 6.1
Müşteri, Kredi’ye istinaden satın aldığı Ürünler’i ve Teminatlar’ı, zorunlu
sigortalar dahil sigorta ettireceğini, Ürün’ün ve/veya Teminat’ın taşıt olması hallinde kasko sigortasını
yaptıracağını, hayat sigortası yaptıracağını, sigorta sözleşmelerini Kredi’nin tamamen geri ödeneceği tarihe
kadar yenileteceğini, mevcut/yapılacak/yenilenecek tüm sigorta poliçelerinin üzerinde Kredi Veren’in adının
dain-i mürtehin olarak gösterileceğini, beyan, kabul ve taahhüt eder. 6.2 Kredi Veren, sigortalama işlemlerinin
yapılmaması veya sigorta primlerinin Müşteri tarafından ödenmemesi durumunda, gerekli göreceği hallerde ve
tamamen kendi takdirine göre, ödenmemiş primleri ödeyebilir veya gerekli göreceği her türlü rizikolara karşı,
dilediği şart, kayıt ve müddetlerle, lehtarı kendisi olmak üzere dilediği sigorta şirketine sigorta ettirebilir ve bu
primleri Müşteri’den işbu Sözleşme şartları dahilinde talep edebilir. Ancak, Ürünler’in ve/veya Teminatlar’ın
Kredi Veren’ce sigortalanma veya primlerin ödenmesi yetkisi, Kredi Veren için bir mecburiyet teşkil etmez ve
bundan dolayı Kredi Veren’e bir sorumluluk yüklenemez.6.3 Müşteri, yaptıracağı hayat sigortası poliçesinde
Kredi Veren’in dain-i mürtehin olarak gösterilmesi nedeniyle, sigorta süresi içinde Müşteri’nin vefatı halinde
sigorta şirketince ödenecek tazminattan ödeme günündeki Kredi Veren’e olan borcun mahsubundan sonra
kalacak olan meblağın kanuni mirasçılarına (sakatlık halinde ise Kredi Veren’e olan borcun mahsubundan
sonra kalan tutarın kendisine) ödenmesini, tazminatın krediden kaynaklanan Kredi Veren borcunu
karşılamaması durumunda, bakiye alacak meblağın kanuni mirasçılardan tahsil edilmesini kabul, beyan ve
taahhüt eder. Madde 7- Temerrüt 7.1 Müşteri, aşağıdaki hallerde her hangi bir ihtara, süre verilmesine veya
hüküm istihsaline ihtiyaç kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır: Geri Ödeme Planı’nda belirtilen Kredi
taksitlerinin vadesinde tam ve eksiksiz olarak ödememesi; Müşteri’nin Kredi almak için verdiği bilgi veya
belgelerin yanlış, yanıltıcı veya esaslı olarak eksik olduğunun anlaşılması;Geri Ödeme Planı’ndaki Kredi taksiti
dışındaki edimlerini kısmen dahi olsa yerine getirmemesi veya ihlal etmesi ve söz konusu ihlalin giderilmesi
veya edimin yerine getirilmesi amacıyla kendisine verilecek makul bir sürede ihlalin giderilmemesi ve/veya
edimin ifa edilmemesi (şu kadar ki, halin icabından, ihlalin giderilmesi veya edimin ifası için bir süre verilmesinin
faydasız olacağı anlaşılırsa, süre verilmeksizin Müşteri temerrüde düşmüş sayılır);Müşteri’nin (i) tüzel kişi ise
başka bir şirketle veya kuruluşla birleşmesi, (ii) Malvarlığının ya da işletmesinin önemli bir kısmının üçüncü
kişilere devredilmesi, (iii) Organizasyon yapısının veya üst düzey yöneticilerinin değiştirilmesi, (iv) İşyerinin
kapatılması veya işletme ya da organizasyon yapısında önemli değişiklikler yapılması veya (v) Tüzel kişi
Müşteri’nin hisselerinin %10’dan daha fazla bir kısmının el değiştirmesi ya da yönetimi elinde bulunduran özel
ya da tüzel kişilerin değişmesi;Müşteri’nin konkordato talep etmesi veya iflas etmesi, kendisine karşı iflas
davası açılması veya kendisinin iflasını veya iflasın ertelenmesini isteyen bir dilekçe vermesi veya tasfiyeye
girmesi veya mallarına haciz konulması veya acze düşmesi veya ödemelerini tatil etmesi;Kredi Veren’in
kanaatine göre, Müşteri üzerinde esaslı olumsuz etki yapan bir olayın veya durumun ortaya çıkması veya
bilançoda olumsuz gelişmelerin meydana gelmesi, Müşteri’nin diğer finansal kurumlarla veya bankalarla olan
kredi ilişkilerinin problemli hale gelmesi veya Kredi Veren’in kanaatine göre Müşteri’nin işbu Sözleşme konusu
borçlarını ifaya engel bir durumun ortaya çıkması.7.2Yukarıda sayılan temerrüt hallerinden herhangi birisinin
gerçekleşmesi halinde, işbu Sözleşme nedeniyle tahakkuk eden anapara, faiz ve sair teferruat ve feriler ile
Kredi Veren’e ödenmesi gereken diğer tüm tutarlar ve diğer ilgili belgeler çerçevesinde doğacak borçların
tamamı herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın Müşteri açısından muaccel hale gelecektir. Temerrüt dolayısıyla
yasal hükümler çerçevesinde Kredi Veren tarafından ayrı ayrı veya birlikte kullanılabilecek olan müracaat
haklarına ilaveten, Müşteri işbu Sözleşmeye göre her ne suretle olursa olsun borçlarının muaccel
kılınmasından sonra da borç bakiyelerinin tamamı ödeninceye kadar faiz, temerrüt faizi, komisyon, ücret, fon
kesintisi, masraf, vergi ve diğer eklentilere ilişkin yükümlülüklerinin, Kredi’nin muacceliyet anında geçerli olan
şartlar dairesinde işlemeye devam edeceğini kabul eder. Müşteri, işbu Sözleşme’den doğan borçları gününde
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ödemediği takdirde, temerrüdün doğduğu tarihten bunları Kredi Veren’e ödeyeceği tarihe kadar geçecek günler
için Kredi Onay Formu’nda belirtilen oran üzerinden temerrüt faizi ve onun vergilerini ödemeyi kabul ve taahhüt
eder.7.3 Teminatlar arasında taşıt rehni varsa, Müşteri, temerrüt hallerinden birinin doğumu halinde derhal
rehinli taşıtı Kredi Veren’e veya göstereceği kişiye teslim etmekle yükümlüdür. Müşteri, temerrüt halinde rehinli
taşıtı Kredi Veren’e iade etmekten kaçınamaz, rehinli taşıtı yurtdışına çıkaramaz. Madde 8-Müteselsil Kefalet
8.1 İşbu Sözleşme’nin altında isim, unvan ve adresleri yer alan ve borçtan sorumlu olduğu azami miktarı,
kefalet tarihini ve müteselsil kefil olduğunu el yazısı ile yazarak imza atmış müşterek borçlu müteselsil kefiller,
Müşteri’nin işbu Sözleşme kapsamında borçlandığı veya borçlanacağı bütün paraları, işlemiş ve işleyecek faiz,
masraf, ana para, akdi faizler, hesaplanacak temerrüt faizi, komisyon, her türlü masraflar, vergi ve resim gibi
mevcut veya ileride yürürlüğe girebilecek her türlü mali yükümlülükler, kur farkları ve vekalet ücreti ile birlikte,
tahsil edilecek tutarın hiçbir şekilde ve hiçbir zaman faiz ve masraflar hariç aşağıda imza bölümünde belirtilen
ve kefilin el yazısıyla yazılı tutarı geçmemesi şartı ile talep üzerine aynen Müşteri gibi derhal Kredi Veren’e
ödemeyi müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla birbirlerinden bağımsız ve kişisel olarak kabul ve taahhüt
etmişlerdir.8.2 Müşterek borçlu müteselsil kefiller, Kredi Veren’in Müşteri’den olan tüm alacak ve haklarını
kendilerinden istemeye yetkili olduğunu, sorumluluklarının, Müşteri’nin tüm borçları sonra erene kadar geçerli
olacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler. Madde 9-Diğer Hükümlern 9.1
Kredi Alan, Kredi Veren’e
vermiş olduğu kredi müracaat evrakının kanunen geçerli asıl veya aslının aynen kopyası olduğunu, bunların
üzerinde tahrifat ve değişiklik yapılmadığını ve bu evrakın gerçek durumunu gösterdiğini beyan eder. Kredi
Veren, tarafından bu beyanın aksinin tespit edilmesi halinde, Kredi Veren’in bundan doğan her türlü zararını
tazmin etmeyi taahhüt ettiğini ve bu fiillerinin Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat açısından suç oluşturacağını
bildiğini kabul ve beyan eder. 9.2. Adres değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa bildirilmedikçe, tarafların işbu
Sözleşme’de yazılı olan adreslerine yapılacak tüm tebligatlar geçerli olacaktır. 9.3 İşbu Sözleşme’den
kaynaklanacak uyuşmazlıklarda İstanbul Çağlayan mahkemeleri ve icra daireleri münhasır yetkilidir.
yuşmazlıklarda Kredi Veren’in defter ve kayıtları tek ve kesin delil olacaktır. 9.4 İşbu Sözleşme’nin imzalandığı
tarihte, daha önce aynı konuda taraflar arasında yapılmış sözlü veya yazılı tüm sözleşmeler, anlaşmalar,
mutabakatlar ve diğer belgeler taraflarca feshedilmiş sayılır ve hiç bir hüküm ifade etmez. 9.5 İşbu
Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle hükümsüz olması diğer hükümlerin geçerliliğini
etkilemez. 9.6 İşbu Sözleşme, açıkça hüküm bulunan haller dışında ancak yazılı olarak ve tarafların mutabakatı
ile değiştirilebilir. Kredi Veren’in işbu Sözleşme’den doğan haklarının birini veya bir kısmını kullanmaması veya
geç kullanması bu hakkından vazgeçtiği anlamına gelmez ve daha sonra bu hakkın tekrar kullanılmasını
engellemez. 9.7 İşbu Sözleşme’de yer alan madde başlıkları referans kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş
olup, Sözleşme’nin yorumlanmasını veya uygulanmasını etkilemeyecektir. 9.8 Müşteri, işbu Sözleşme’den
doğan hak ve alacaklarını üçüncü kişilere devredemez. Kredi Veren ise, işbu Sözleşme’den doğan hak ve
alacaklarını ve Teminatlar’ı dilediği zaman, Müşteri’nin muvafakatine ihtiyaç olmaksızın dilediği kişilere devir ve
temlik edebilir, Teminatlar üzerinde yeni rehinler kurabilir. Dokuz ana maddeden ve iki nüshadan ibaret işbu
Sözleşme SözleşmeTarihi tarihinde taraflarca birlikte imza altına alınarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin
imzalı birer nüshası taraflara verilmiştir.
KREDİ VEREN
TIRSAN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
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