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TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 
 
 
 
.........madde ve ........sayfadan ibaret bu Taşıt Kredisi Sözleşmesi ve eklerini 
okumak, incelemek ve gerekirse anlamadığım hükümler hakkında soru sormak ve 
bilgi almak üzere ......./......./............. tarihinde teslim aldım. 
 
On dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 
tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahip olduğum, kredi olarak 
alacağım anaparayı ve krediyi kullanacağım tarihten anaparayı geri ödeyeceğim 
tarihe kadar olan sürede tahakkuk edecek faizi en geç cayma bildirimimin Bankaya 
gönderdikten itibaren otuz gün içinde geri ödemem gerektiği, aksi hâlde tüketici 
kredisinden caymamış sayılacağım konusunda  bilgi sahibi oldum. 
 
 
MÜŞTERİ 
 
ADI SOYADI/ÜNVANI : 
 
İMZASI : 
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MÜTESELSİL KEFİL 
 
ADI SOYADI/ ÜNVANI : 
 
İMZASI                           : 
 

 
.........madde ve ........sayfadan ibaret bu Taşıt Kredisi Sözleşmesi ve eklerini okumak, 
incelemek ve gerekirse anlamadığım hükümler hakkında soru sormak ve bilgi almak 
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.........madde ve ........sayfadan ibaret bu Taşıt Kredisi Sözleşmesi ve eklerini okumak, 
incelemek ve gerekirse anlamadığım hükümler hakkında soru sormak ve bilgi almak 
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Madde 1 : Tanımlar ve Kısaltmalar 
 
İşbu sözleşmede yer alan; 
 
a) Tanımlar 
 
Banka : Turkish Bank A.Ş.'yi  
 
Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen gerçek veya tüzel kişiyi, 
 
Kefil : Bu sözleşmeyi Müşteri ile birlikte imzalayan ve bu sözleşmeden doğacak olan her 
türlü borç ve yükümlülüklerden borçlu ile birlikte sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, 
 
Taşıt Kredisi : Banka tarafından Müşteri'ye satın alacağı taşıtın finansmanı için bir 
defada kullanılmak üzere, aşağıda belirlenen limitte Türk Lirası olarak kullanma yetkisi 
verilen; geri ödemelerin Geri Ödeme Planı çerçevesinde taksitlerle yapılacağı krediyi, 
 
Geri Ödeme Planı : Müşteri'ye tahsis edilen Taşıt Kredisi'nin geri ödenmesine esas 
oluşturacak olan Kredi Faizi, Fon ve Vergi ile birlikte hesaplanan taksit tutarı, taksit adedi, 
vade sürelerini ve müşteriden kredi tahsisi sırasında peşin olarak tahsil edilen ücret, 
komisyon ve damga vergilerini gösteren TL üzerinden düzenlenmiş tabloyu, 
 
Taksit Vadesi : Geri Ödeme Planında belirtilmiş olan taksitlerin Bankaya ödeneceği son 
tarihi,  
 
Erken Hesap Kapatma : Kredi borcunun son taksit vadesinden önce tamamen 
ödenmesini ifade eder.  
 
b) Kısaltmalar: 
 
TL : Türk Lirası 
BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 
KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu 
H.M.K: Hukuk Muhakemeleri Kanunu 
 
Madde 2 : Kredi Limiti 
 
Kredi Tutarı: _________________________ TL 
(Yazıyla _________________________________________________________ Türk 
Lirası             Kuruştur.) 
 
 
Madde 3 : Kredinin Kullandırılması 
 
Bankanın Müşteriye tahsis ettiği krediyi kullandırmama, müşterinin de kendisine 
kredinin tahsis bildiriminin yapılmasından itibaren 3 gün içinde krediyi kullanmama 
hakkı saklıdır. 
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Kredinin geri ödenmesinden tamamen Müşteri sorumlu olup, satın alınacak araçla ilgili 
olarak Müşteri ile satıcı arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar kredinin geri ödenmesine 
hiçbir şekilde engel olmayacaktır. 
 
Müşteri, Bankaya vermiş olduğu Bireysel Kredi Başvuru Formu ve eklerindeki bilgilerin 
doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. 
 
Madde 4 : Akdi Faiz, Vergi ve Masraflar 
 
Müşteri, bu sözleşmede belirtilen kredi borçları için, aşağıda belirtilen oranlarda, 
tahakkuk ettirilecek Kredi Faizini, Kredi Faizi üzerinden hesaplanacak Kaynak 
Kullanımı Destekleme Fonunu (KKDF), Banka Sigorta Muameleleri Vergisini (BSMV) 
ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Aylık taksit tutarı; Anapara Payını, Kredi Faizini, 
KKDF'yi ve BSMV'yi içerecektir.  
 
Müşteri, Banka’nın; yetkili mercilerce yapılacak her türlü değişiklik ve ileride 
konabilecek yeni vergi ve resimleri dikkate alarak, KKDF ve BSMV oranlarını bu 
değişikliklere göre uygulamaya yetkili olduğunu, bu durumda yapılacak yeni 
hesaplama uyarınca ekte yer alan ödeme planındaki taksit tutarlarını mevzuat 
paralelinde değiştirebileceğini kabul ve taahhüt eder. Banka bu değişikliği Müşteriye 
bildirmekle yükümlüdür. Müşterinin bu durumda tüm edimlerini yerine getirmek 
kaydıyla sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır. 
 
Faiz Oranı (TL) :    Aylık % ....       Yıllık %.... 
KKDF Oranı  :    %.....  
BSMV Oranı  :    %.....  
 
Müşteri, işbu kredi sözleşmesinin ve bu nedenle verilen veya verilecek her türlü 
teminatlarla ilgili işlemlerde mevzuatın gerektirdiği kredi maliyet artışlarını, her türlü 
masrafları, vergi, resim ve harcı ödemeyi kabul eder. 
 
Müşteri, vadesinde ödenmeyen taksitlerden dolayı Bankanın kendisine göndereceği 
her bir ihtarname ve ihbarname için  Bankanın yapacağı masraf ve giderleri nakden ve 
defaten ödemeyi kabul eder. 
 
Müşteri, Bankanın tahsis ettiği Taşıt Kredisi ile satın alınan veya başka taşıt/taşıtlar 
üzerine Banka lehine konulan rehnin kaldırılması sırasında meydana çıkacak her türlü 
masraf, vergi, harç ve benzeri giderleri nakden ve defaten ödemeyi kabul eder. 
 
Madde 5 : Temerrüt Faizi Oranı ve Kredi Borcunun Muacceliyeti 
 
Müşteri ve Kefili/Kefilleri, işbu sözleşmeden doğan borçlarının geri ödeme planına 
uygun olarak ödeneceğini, taksitlerden birinin tamamen veya kısmen ödenmemesi 
halinde taksit tutarı üzerinden temerrüt faizi işleyeceğini, birbirini izleyen en az iki 
taksidin kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, Banka tarafından bir hafta süre 
verilerek muacceliyet uyarısında bulunulması sonrasında muaccel hale gelen bakiye 
alacak üzerinden, muaccelliyet tarihinden itibaren temerrüd hasıl olacağını ve bu halde 
alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren, işbu sözleşmede belirlenen güncel akdi faiz 
oranının %30 fazlası oranında temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahhüt ederler. 
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Müşterinin vadesi gelmiş taksitleri için kısmi ödeme yapmak istemesi halinde, bu 
ödemenin kabulü Banka’nın bu maddede belirtilen haklarını kullanmasına engel teşkil 
etmez. 
 
 
Madde 6 : Teminatlar 
 
Teminat olarak taşıt rehni alınması halinde, Bankanın rehnin çözülmesi hususunda e-
rehin yoluyla Trafik Şube Müdürlüğüne bildirim yapmakla, rehnin kaldırılması işlemlerine 
dair yükümlülüğü sona erer. 
 
Müşteri, Kefili/Kefillerin ödeme gücünü kaybetmesi veya alınan teminatların değer yitirmesi 
gibi nedenlerle teminatların tamamlanması gerektiği durumlarda Bankanın yeni kefil 
gösterme, ipotek, rehin tesis edilmesini talep etme hakkının bulunduğunu kabul eder. 
 
Madde 7 : Geri Ödeme 
 
Müşteri, Bankaca kendisine tahsis edilen Taşıt Kredisini Geri Ödeme Planı çerçevesinde 
geri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 
 
 
Madde 8 : Erken Hesap Kapatma 
 
Hesabın vadeden önce bütünüyle kapatılması durumunda, Müşteri, borcun ödeneceği 
tarihteki kalan anaparayı, kalan anaparanın o tarihe kadar işlemiş faizini, bu faize 
ilişkin hesaplanacak KKDF ve BSMV'yi ödemeyi kabul eder. 
 
Erken Hesap Kapatmada, vadesinde ödenmemiş bir ya da birden çok taksitin 
bulunması halinde, geciktirilen her taksit için ayrı ayrı olmak üzere, gecikilen gün 
sayısına göre Madde 5'te belirtilen faiz oranından gecikme faizi, faiz üzerinden KKDF 
ve BSMV hesaplanır ve ödenmesi gereken toplam tutara ilave edilir. 
 
Madde 9 : Taksitin/Taksitlerin Vadeden Önce Ödenmesi 
 
Vadeden önce ödenecek herhangi bir taksit ya da taksitler söz konusu olduğunda, 
erken ödenen taksit miktarı içinde yer alan anapara tutarı üzerinden erken ödenen gün 
sayısına göre Madde 4'te belirtilen faiz oranı uygulanarak bulunacak faiz, faiz 
üzerinden hesaplanacak fon ve vergi toplamları kadar eksik tahsilat yapılır. 
Yapılacak indirim, azami erken ödenen taksit içindeki faiz, fon ve vergi toplamı kadar 
olabilir. 
 
Madde 10 : Muacceliyet 
 
Geri Ödeme Planında gösterilen taksitler başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın 
karşılarında belirtilen tarihte muaccel olur. Geri Ödeme Planında yazılı vade 
tarihinin tatil günü olması halinde ödeme, izleyen iş günü yapılır. Vade tarihinde 
ödenmeyen taksitlere, vade tarihinden ödeme tarihine kadar, oranı Madde 5'te 
belirtilen temerrüt faizi uygulanır. 
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Müşterinin birbirini izleyen en az iki taksiti ödemede temerrüde düşmesi halinde Banka 
borcun tamamını muaccel kılmaya ve bir hafta içinde borcun ödenmesini talep etmeye 
yetkilidir. 
 
Müşteri, Taşıt Kredisi ve Rehin Sözleşmesi Başvuru Formu ve ekindeki bilgilerden 
herhangi birinin doğru olmadığının anlaşılması, ödeme gücünü kısmen veya 
tamamen kaybetmesi, üçüncü şahıslarca hakkında ihtiyati haciz veya haciz kararı 
alınmış olması, kendisinden sözleşmenin 6. maddesi gereği ilave teminat talep 
edilmesine karşın ilave teminat vermemesi, Bankaca yatırılmış sigorta primlerinin 
borçlu tarafından ödenmemesi, iflası konkordato mehli talep etmesi, hacir altına 
alınması, kayyım tayini nedenleri ile Bankanın, borcun tamamını muaccel kılmaya ve 
derhal ödenmesini talep etmeye yetkili olduğunu kabul eder. 
 
Yukarıda belirtilen sebeplerden ötürü borcun muaccel hale gelmesi nedeniyle hesap 
bakiyesinin yasal takibe aktarılması zorunluluğu doğduğunda; işbu sözleşmenin ekini 
oluşturan Geri Ödeme Planındaki ödenmeyen taksitler içindeki toplam anapara tutarı 
ile bu tutara ilişkin kredinin açıldığı tarih ile yasal takibe aktarıldığı tarih arasında 
Bankanın henüz tahsil etmediği faiz, KKDF ve BSMV hesaplanır ve bulunan tutar 
Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabına intikal ettirilir. 
 
Madde 11 : Bankanın Rehin, Hapis ve Mahsup Hakkı 
 
Müşteri ve Kefili/Kefilleri, Bankaya karşı işbu sözleşmeden ve/veya herhangi bir 
sebepten doğmuş ve doğacak her türlü borçlarının teminatını teşkil etmek üzere , 
Bankanın bütün şubelerindeki her türlü hesap bakiyelerinin ve doğmuş doğacak her 
türlü alacaklarının; kendilerine ait olup da Bankada bulunan bütün kıymetli evrak ve 
menkul kıymetler, hamiline ve nama yazılı mevduat sertifikaları, bunların kuponları, 
kıymetli madenler, menkuller ve kiralık kasa üzerinde Bankanın hapis hakkı 
bulunacağını ve bütün alacaklarının ve hesaplarının Bankaya rehin edilmiş 
olduğunu bunların veya bedellerinin Bankaca takas ve mahsup edilebileceğini, yine 
Bankanın lehlerine gelmiş olan havaleleri ihbarda bulunmadan adlarına kabul etmeye 
yetkili olduğunu, havale tutarları üzerinde rehin ve mahsup hakkı, ayrıca Banka 
marifetiyle yapacakları havale meblağları üzerinde de aynı şekilde rehin ve mahsup 
hakkı bulunduğunu, işverenlerinden doğmuş ve doğacak maaş, ikramiye, temettü, 
kıdem tazminatı ile her ne nam altında olursa olsun taraflarına ödenmesi gereken hak 
ve alacaklarının tamamını Bankaya rehin ve temlik ettiklerini, temlik ettikleri alacakları 
işvereninden talep, tahsil ve ahzu kabza Bankanın yetkili olduğunu kayıtsız şartsız 
kabul ve beyan ederler. 
 
Madde 12 : Sigorta 
 
a) Taşıt Sigortası 
 
Müşteri, krediyi kullanarak satın alacağı taşıtın, Bankaca uygun görülecek miktarlar 
üzerinden ve taşıt kredisinin taksitlerinin ve krediden doğan her türlü borç tamamıyla 
geri ödeninceye kadar, bir sigorta şirketine, her türlü risklere karşı Kasko, İhtiyari Mali 
Mesuliyet ve Koltuk Ferdi-Kaza Sigortası ile sigorta ettirmeyi ve müddeti biten 
poliçeleri yeniletmeyi; poliçelerde Bankanın dain ve mürtehin sıfatıyla kayıtlı 
olmasını, sigorta ile ilgili bir riskin doğması halinde, sigorta bedellerinin Bankaca 
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sigorta şirketinden alınmasını ve kredi alacağına mahsup edilmesini kabul ve taahhüt 
eder. 
 
Müşteri tarafından bu zorunluluk yerine getirilmediği takdirde Banka da Müşteri adına 
taşıtı yukarıda belirtildiği şekilde sigorta ettirmeye ve süresinin dolması durumunda 
sigorta poliçelerini yenilemeye yetkilidir. Bankanın Müşteri adına taşıtı sigorta 
ettirmesi veya mevcut sigorta poliçesini yenilemesi halinde Müşteri, Bankaca ödenen 
prim ve sair masrafları 5. maddede belirtilen oran üzerinden hesaplanacak faiz ile 
birlikte Bankaya ödeyeceğini, ödememesi halinde 10. maddeye göre bütün borcun 
muaccel kılınabileceğini kabul ve taahhüt eder. Sigorta prim ve masraflarının 
vadelerine göre düzenlenecek, Bankanın alacaklı ve Müşterinin borçlu bulunduğu 
bonolar, ayrıca Kefillerce de imzalanır ve ödenmesi tekeffül edilir. 
 
Müşteri, sigorta ettirilen taşıtla ilgili olarak, sigorta şirketine karşı, hasarı ihbar vs. 
gibi yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getirecektir. Aksi takdirde 
doğacak her türlü zarardan Bankaya karşı sorumlu olacaktır. 
 
b) Hayat Sigortası 
 
Müşteri işbu sözleşme hükümlerine göre Bankaca gerekli görüldüğü ve daha önceden 
aynı koşullarda başkaca bir hayat (yaşam) sigortası olmadığı takdirde, açılacak kredi 
sebebiyle Bankanın bildireceği tutar ve riskler için Kredi Hayat (Yaşam) Sigortasını 
Dain-i Mürtehin Banka olacak şekilde yaptırmayı ve bunu Bankaya belgelemeyi, 
sigorta yaptırmadığı veya belgelenemediği takdirde Bankanın işbu krediyi kullandırıp 
kullandırmamaktan muhayyer olduğunu, kredi ilişkisi devam ettiği sürece sigortayı 
aynı veya başka bir sigorta şirketi ile sigortayı re’sen yenilemeye veya yeniden 
yapmaya yetkisi bulunduğu ve bu sigortalar ile ilgili tüm prim ve masraflarla, gider 
vergilerini ayrıca ihbara gerek olmadan derhal ödeyeceğini, Bankanın kendisi adına 
ödemesi halinde bu tutarların Bankaca  ödendiği andan bunların tamamını Bankaya 
geri ödeyeceği zamana kadar  5. maddede belirtilen temerrüt oranından faiz 
işletilmesini ve bu tutarlar için Bankanın ayrıca dava ve talep hakkı bulunduğunu, 
önceden yapılmış olan veya daha sonra Bankanın talebi üzerine yapılan sigorta 
poliçesinde Turkish Bank A.Ş.’nin lehdar veya daini mürtehin olarak gösterilmesini, 
müşterinin sigorta süresi içinde vefatı halinde sigorta şirketince ödenecek 
tazminattan, o tarihteki Bankaya ait olan kredi borcunun vade beklemeksizin 
mahsubundan sonra kalacak olan meblağın yasal mirasçılarına ödenmesini, kabul 
eder. 
 
Madde 13 : Bankanın Kayıtlarının Delil Teşkil Etmesi 
 
Müşteri ve Kefili/Kefilleri işbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda,imzalanan sözleşmelerin, 
hesap özetlerinin, Bankaya verilen hertürlü yazılı talimatların, alacak 
belgelerinin,iptal belgelerinin, mikrofilmlerin, bilgisayar kayıtlarının,ses kayıtlarının, 
imzalanmış makbuzların, başvuru formlarının, kredilendirme talimatlarının, 
ödeme fişlerinin, gönderilen ihtarname ve ihbarnamelerin, ödeme planının ve 
Bankanın diğer defter ve kayıtlarının, delil teşkil edeceğini ve bunun H.M.K 193. 
maddesi uyarınca münhasır delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ederler. 
 
Madde 14 : Bankanın Teminat Göstermeme Hakkı 
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Bankanın ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz talebinde bulunması halinde Müşteri ve 
Kefilleri Bankanın teminat yatırmamasını kabul ederler.  
 
 
 
 
 
 
 
Madde 15 : Kefillerin Sorumluluğu 
 
Bu Sözleşmeyi “kefil” sıfatı ile imzalayan kefil veya kefiller, bu Sözleşme dolayısıyla 
Müşteri’nin borçlandığı ve borçlanacağı bütün meblağları, aşağıda yeralan beyan 
çerçevesinde işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek  1 Geri Ödeme Planında 
belirtilen miktara kadar müşterek borçlu ve kefil sıfatıyla üstlenirler. 
 
Kefil veya kefiller bu kefalet miktarının, anaparadan ayrıca bu Sözleşme ve eki Geri 
ödeme planında öngörülen şekil ve oranda hesaplanacak akdi faizleri, fon ve gider 
vergilerini, bu Sözleşmede belirlenen şekilde hesaplanacak gecikme faizlerini, masraf, 
komisyon, vekalet ücreti mahkeme giderleri, takip masrafları ve diğer her türlü gider ile 
bunlara isabet eden vergi, resim, harç ve fonları da kapsadığını kabul ve beyan 
ederler. 
Kefiller; 
 

• İşlemiş ve işlenecek faizlerin tamamından sorumluluğu, 
• Müşterinin iflası, konkordato istememiş veya mirasının her ne şekilde olursa olsun 

tasfiye hallerinde, iflas masasına, konkordato komiserine, tasfiye memurlarına her 
türlü kayıtları yaptırmayı ve Banka’nın da bu konularda gerekeni yapmaya yetkili 
olmakla beraber kusuru bulunmamak kaydıyla, bu yüzden sorumluluğu 
bulunmadığını, 

• Banka’nın Müşteri ile ilgili konkordatoyu muvafakati halinde de kendisine yapılacak 
ihbarla kefalet sorumluluğunun aynen devam edeceğini, 

• Borcun her ne sebeple olursa olsun, Müşteri için muaccel olması halinde kefalet 
borcunun da muaccel olacağını ve borcu kefile ait saklı kalma kaydıyla Müşteriye 
tanınan şartlar dairesinde ve aynı süre içinde ödemeyi, 

• Banka’nın, müşterilerinin taahhütlerini bir veya birçok defa temdit etmesi, borcu 
taksitlendirmesi, borç için verilmiş olan teminatları kısmen veya tamamen geri 
vermesi, fek etmesi hallerinde kefaletinin Bankaca yapılacak ihbar çerçevesinde 
aynen devam edeceğini, 

• Kefil bu borç için veya Müşterinin diğer borçları için başka kefillerin sözkonusu olması 
halinde Banka’nın mevzuatın izin verdiği çerçevede olmak kaydıyla, diğer kefillerden 
vazgeçebileceğini, diğer kefilleri veya mirasçılarını ibra edebileceğini, bu durumun 
kefalet sorumluluğunu etkilemeyeceğini, kefaletinin aynen devam edeceğini kabul, 
beyan ve taahhüt eder/ederler. 

 
Öte yandan Bireysel kredi başvuru formunda ve sözleşmede kefillerle ilgili olarak 
beyan edilen bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Banka, işbu 
sözleşmeden doğan alacakları nedeniyle, mevzuatın izin verdiği haller saklı kalma 
kaydıyla, sadece ve tek başına kefillere müracaat etmeyeceğini kabul eder. 
 
Madde 16 : Kanuni İkametgah 
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Müşteri ve Kefili/Kefilleri, yukarıda sözü edilen hususların yerine getirilmesi için 
aşağıdaki adreslerini kanuni ikametgahları edindiklerini beyan ve sözü geçen yere 
yapılacak tebliğlerin şahıslarına yapılmış sayılacağını, o yerde bulunmasalar bile, 
tebligatın iade edilmeyip Tebligat Kanununun 21. maddesinin uygulanmasını kabul 
ederler. 
 
Müşteri, Müşterek Borçlu ve Kefil/Kefiller, BANKA tarafından işbu sözleşmede yer alan 
hususların yerine getirilmesi amacıyla, gerekli tebligatın yapılabilmesi için, aşağıda isim ve 
imzaların yanında yazılı yeri kanuni ikametgah olarak gösterdiklerini, bu adrese çıkarılacak 
tebligatların yasal adreslerinde ve şahıslarına yapılmış sayılacağını, kanuni 
ikametgahlarının değişmesi halinde, yurt içinde yeni adresi derhal BANKA’ya noter 
vasıtasıyla bildirmeyi, bu bildirime kadar eski adreslerinin muteber olacağını kabul ve 
taahhüt ederler. 
 
Madde 17 : Bilgi Verme 
 
Müşteri; bilgi sistemleri aracılığıyla banka tarafından edinilen ve saklanan müşteri 
bilgilerinin, Banka tarafından yasalarla açıkça yetkili kılınan merciler dışındaki taraflarla 
paylaşılıp paylaşılmaması konusunda seçim yapma hakkına sahiptir. Müşteri, bilgileri 
yasalarla açıkça yetkili kılınan merciler dışında taraflarla paylaşılabilmesinin kendi 
muvafakatiyle mümkün olabileceğini kabul ve beyan eder. 
 
Banka, Müşteriye verilen hizmetler nedeniyle vakıf olduğu Müşteri’ye ait kimlik bilgileri, 
adres, iştigal konusu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü müşteri bilgisini, 
Müşteri’nin talep ettiği ürün/hizmetin üçüncü kişilerle işbirliği sonucu sağlanması halinde 
işbirliğinin diğer taraflarıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile yasalarca açıkça yetkili kılınan 
merciiler le paylaşma yetkisine sahiptir. Müşteri, bu madde kapsamında paylaşılacak 
bilgilerin, sır saklama yükümlülüğünün ihlali niteliğinde olmadığına muvafakat eder. 
 
Bu sözleşmede yer alan bildirim ve ilana yönelik düzenlemeler ile Banka’nın mektup, 
hesap özeti, elektronik posta, SMS (kısa mesaj), ATM, internet şubesi, web sitesi(nde 
ilan), telefon, faks ve benzer yöntemlerle veya basın, yayın, sosyal medya ve sair 
mecralarda duyuru yapmak suretiyle Müşteri’ye bilgi vermesi ifade edilmektedir. 
 
Madde 18 : Uygulanacak Hükümler 
 
Bu Sözleşme, Müşteri ile Banka arasında akdedilmiş olan Bankacılık İşlemleri, Kredi 
Kartları ve Kredili Mevduat Hesabı  Sözleşmesi ve  diğer sözleşmelerin ayrılmaz bir 
parçasıdır. Bu Sözleşmede yer almayan hususlarda Bankacılık İşlemleri, Kredi Kartları ve 
Kredili Mevduat Hesabı  Sözleşmesindeki hükümler uygulanacaktır. Bu Sözleşme’deki 
hükümler ile Bankacılık İşlemleri, Kredi Kartları ve Kredili Mevduat Hesabı  
Sözleşmesi’ndeki veya diğer sözleşmelerdeki hükümler arasında bir çelişki olur ise bu 
Sözleşme hükümleri uygulanır.  
 
Madde 19 : Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri 
 
Müşteri   ve   Kefili/Kefilleri,   sözleşmeden   doğacak  her  türlü   anlaşmazlıklarda 
sözleşmeyi imzalayan Banka şubesinin bulunduğu yer ile İstanbul Mahkeme ve İcra 
Dairelerinin ayrı ayrı yetkili olduğunu kabul ederler. Ancak bu Mahkeme ve İcra 
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Dairelerinin yetkili kılınması Banka tarafından müşterinin ikametgahı veya bulunduğu yerin 
veya müşteriye, kefile ait mal ve değerlerin bulunduğu veya kredinin nakledildiği şube 
yerinin adli mercilerine başvurulmasına ve kovuşturma yapılmasına engel olmaz. 
 
Madde 20 : Taşıt Rehni 
 
Müşteri, özellikleri 22. maddede yazılı taşıtı/taşıtlarını gerek işbu taşıt kredisi 
sözleşmesinden, gerekse Bankayla imzalamış olduğu başka sözleşmelerden ve/veya 
herhangi bir nedenden doğmuş doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere 
rehnettiğini kabul ve taahhüt eder. 
 
Kredi ve rehin konusunda öncelikle bu sözleşme hükümleri uygulanır. Bu sözleşmede 
hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 
 
Taksitlerin bir kısmının veya kredinin tamamının kefil dışında bir kişi tarafından 
ödenmesi sonucu Banka alacağının temlik edilmesinin söz konusu olması halinde rehin 
veren, bu kişinin de rehin hakkından yararlanmasını kabul eder. 
 
Müşteri ve rehneden/rehnedenler, iş bu Sözleşmenin 5. maddesinde belirtilen temerrüd 
hallerinin oluşması halinde, rehin alacaklısı olarak Bankanın kendisine rehin edilmiş 
bulunan teminatları ve rehin konusu taşıtı rehin alacaklısı olarak satmaya, bedelini tahsil 
etmeye, tahsil edilen bedeli müşterinin veya rehnedenin/rehnedenlerin borcuna takas 
mahsup etmeye yetkili olduğunu, kabul ve taahhüt ederler. 
 
Madde 21 : Trafik Siciline Tescil ve Satılmaz Kaydı 
 
Rehin konusu taşıt/taşıtlar rehin müddeti boyunca bir başka kişiye Bankanın izni olmadan 
satılamaz. Aracın trafik siciline rehinli ve satışı yapılamaz kaydının konulması 
hususunda taraflar mutabıktırlar. Bu suretle Müşteri, Bankanın rehin hakkını Trafik 
Siciline münferiden kayıt ettirme yetkisini kabul eder. Rehnedilen taşıt/taşıtların 
plakalarının ticari olması halinde ticari plaka ve bu plakaya bağlı bütün haklar da 
Bankaya rehinlidir. Bankanın izni olmadan bir başkasına devri veya bir başka araca 
takılması mümkün değildir. 
 
Madde 22 : Taşıtın/Taşıtların Özellikleri 
 
Taşıtın bağlı bulunduğu trafik şubesi :      
Ruhsat tarihi ve sicil numarası :      
Markası :   
Modeli  :      
Tipi  :      
Motor No :   
Şasi No :      
Plaka No :      
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Madde 23: Müşteri ve Banka, bu madde ile birlikte 23 madde ve 14 sayfadan ibaret 
işbu Taşıt Kredisi Sözleşmesi ve eklerinin  bütün maddelerini tek tek okuduklarını, 
karşılıklı müzakere ettiklerini ve mutabık kaldıklarını, işbu sözleşmeye atacakları 
imzaların Sözleşmeyi geçerli kılacağını ve kendileri için bağlayıcı olacağını, Sözleşme 
maddelerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getireceklerini ve iş bu Sözleşme’nin ve 
eki niteliğindeki geri ödeme planının bir kopyasını aldığını kabul ve beyan eder(ler). 
 
MÜŞTERİ :    
 
Adı Soyadı/ Unvanı: ......................................  
 
İmzası: 
 
 
 

 
TC. Kimlik No:                                                                        
 

 
Vergi No: 
 

 
Adresi: 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
 

Turkish Bank A.Ş. 
 

................................... Şubesi 
 

Kaşe ve Yetkili İmzalar: 
 
 
 
 
 
 
 

Tanzim Tarihi: ...../...../......... 
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Gerçek Kişi Kefilin Eşinden Alınması Gereken Eş Muvafakatnamesi 

 
Müşteriniz  ..................................................... ‘in İşbu  Sözleşme Taşıt Kredisinden doğan 
tüm borçlarını kapsamak üzere azami ................................................... TL (yalnız 
........................................) için ....../...../..... tarihi itibari ile ............... ......................... 
.......................*olduğumu(zu) ve yükümlülük altına girdiğimi(zi) kabul ve beyan ederim/z. 
 
(*İşaretinin bulunduğu kısma “bağımsız müteselsil kefil” ifadesi yazılacaktır.) 
 
Müteselsil Kefil  
Adı Soyadı veya Ünvanı                : ................................................. 
 
T.C. Kimlik No/ Vergi No               : ................................................ 
 
Telefon Numarası                         : ................................................ 
 
Kanuni İkametgah Adresi             : ................................................ 
 
 
Tatbik İmza                                   : ............................................... 
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                                                                                                   Tarih  : ......../......../....... 
Kefil Müşteri Numarası * : 
 
Kefilin Adı Soyadı   :  
 
EŞ MUVAFAKATNAMESİ 
 
Turkish Bank A.Ş. 
............................................ Şubesi 
 
Eşim .....................................’ın Bankanız ile ............................................  (“Borçlu”) 
arasında  ......./......../.......  tarihinde akdedilecek olan/akdedilen ........................... TL tutarlı 
Taşıt Kredi Sözleşmesine azami .................................................... TL (yazıyla 
..................................................................................)’ya kadar kefil olmasına, Sözleşmeyi 
müteselsil kefil olarak imzalamasına, işbu kefaletin, belirtilen limit dahilinde kullandırılan 
herhangi bir kredinin kapatılması ile  kapatılan kredi tutarı kadar açılacak limit tahtında 
kullandırılacak yeni krediler için de geçerli olmasına muvafakat ettiğimi beyan ve kabul 
ederim. 
 
Muvafakat Edenin Adı-Soyadı : 
 
Tatbik İmza                 : 
 
 
(*) Kefile T24 üzerinde açılacak olan müşteri kaydının numarasını içerecektir. 

 
Müşteriniz  ..................................................... ‘in İşbu  Sözleşme Taşıt Kredisinden doğan 
tüm borçlarını kapsamak üzere azami ................................................... TL (yalnız 
........................................) için ....../...../..... tarihi itibari ile ............... ......................... 
.......................*olduğumu(zu) ve yükümlülük altına girdiğimi(zi) kabul ve beyan ederim/z. 
 
(*İşaretinin bulunduğu kısma “bağımsız müteselsil kefil” ifadesi yazılacaktır.) 
 
Müteselsil Kefil  
Adı Soyadı veya Ünvanı                : ................................................. 
 
T.C. Kimlik No/ Vergi No               : ................................................ 
 
Telefon Numarası                         : ................................................ 
 
Kanuni İkametgah Adresi             : ................................................ 
 
 
Tatbik İmza                                   : ............................................... 
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Gerçek Kişi Kefilin Eşinden Alınması Gereken Eş Muvafakatnamesi 

 

 
                                                                                                   Tarih  : ......../......../....... 
Kefil Müşteri Numarası * : 
 
Kefilin Adı Soyadı   :  
 
EŞ MUVAFAKATNAMESİ 
 
Turkish Bank A.Ş. 
............................................ Şubesi 
 
Eşim .....................................’ın Bankanız ile ............................................  (“Borçlu”) 
arasında  ......./......../.......  tarihinde akdedilecek olan/akdedilen ........................... TL tutarlı 
Taşıt Kredi Sözleşmesine azami .................................................... TL (yazıyla 
..................................................................................)’ya kadar kefil olmasına, Sözleşmeyi 
müteselsil kefil olarak imzalamasına, işbu kefaletin, belirtilen limit dahilinde kullandırılan 
herhangi bir kredinin kapatılması ile  kapatılan kredi tutarı kadar açılacak limit tahtında 
kullandırılacak yeni krediler için de geçerli olmasına muvafakat ettiğimi beyan ve kabul 
ederim. 
 
Muvafakat Edenin Adı-Soyadı : 
 
Tatbik İmza                 : 
 
 
(*) Kefile T24 üzerinde açılacak olan müşteri kaydının numarasını içerecektir. 

 
Müşteriniz  ..................................................... ‘in İşbu  Sözleşme Taşıt Kredisinden doğan 
tüm borçlarını kapsamak üzere azami ................................................... TL (yalnız 
........................................) için ....../...../..... tarihi itibari ile ............... ......................... 
.......................*olduğumu(zu) ve yükümlülük altına girdiğimi(zi) kabul ve beyan ederim/z. 
 
(*İşaretinin bulunduğu kısma “bağımsız müteselsil kefil” ifadesi yazılacaktır.) 
 
Müteselsil Kefil  
Adı Soyadı veya Ünvanı                : ................................................. 
 
T.C. Kimlik No/ Vergi No               : ................................................ 
 
Telefon Numarası                         : ................................................ 
 
Kanuni İkametgah Adresi             : ................................................ 
 
 
Tatbik İmza                                   : ............................................... 
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Gerçek Kişi Kefilin Eşinden Alınması Gereken Eş Muvafakatnamesi 

 

 
                                                                                                   Tarih  : ......../......../....... 
Kefil Müşteri Numarası * : 
 
Kefilin Adı Soyadı   :  
 
EŞ MUVAFAKATNAMESİ 
 
Turkish Bank A.Ş. 
............................................ Şubesi 
 
Eşim .....................................’ın Bankanız ile ............................................  (“Borçlu”) 
arasında  ......./......../.......  tarihinde akdedilecek olan/akdedilen ........................... TL tutarlı 
Taşıt Kredi Sözleşmesine azami .................................................... TL (yazıyla 
..................................................................................)’ya kadar kefil olmasına, Sözleşmeyi 
müteselsil kefil olarak imzalamasına, işbu kefaletin, belirtilen limit dahilinde kullandırılan 
herhangi bir kredinin kapatılması ile  kapatılan kredi tutarı kadar açılacak limit tahtında 
kullandırılacak yeni krediler için de geçerli olmasına muvafakat ettiğimi beyan ve kabul 
ederim. 
 
Muvafakat Edenin Adı-Soyadı : 
 
Tatbik İmza                 : 
 
 
(*) Kefile T24 üzerinde açılacak olan müşteri kaydının numarasını içerecektir. 
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