
EK 1 ÖZEL ŞARTLAR  

Kiracı ile Kiralayan aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

A)  KİRALANAN : Aşağıda dökümü verilen proforma faturalar muhteviyatı olan, 

EKİPMAN VE AKSESUARLAR. 
Kira Planı No Satıcı Adı Proforma Tarihi Proforma No Mal Bedeli ……………..) 
………………… ………………………………………… …………….. ……………….. ……………………… 

B)  ÖDEME PLANI VE UYGULAMA ESASLARI : İşbu sözleşme ekinde bulunan 

…………………  numaralı ödeme planı/planları kesin nitelikdir. Geçici nitelikte 

hazırlanan ödeme planlarında, sözleşme kapsamındaki ekipman/ekipmanların temini ile 

objektif kriterlere göre belirlenen ve kiralayan tarafından belgelenen tüm masraflar, 

ödendikleri tarihler itibarı ile kesinlik kazanacak, bu şekilde oluşacak yeni iktisadi kıymeti 

kullanma hakkı (bedeli) üzerinden hazırlanacak kesin ödeme planı noter aracılığı ile 

kiracıya tebliğ edilecektir.  

 Kiracı, kendisine sağlanan finansmanın, Kiralayan tarafından temin edildiğini, kullandığı 

finansman ve ferilerinin ödenmesi yükümlülüğünün üstlenildiğini, finansmanın erken 

kapatılması halinde Kiralayan'ın cezai şart namı altında bir tazminat ya da erken ödemeye 

rağmen faizleri tam olarak ödemekle mükellef olduğunu bilmekte ve peşinen kabul 

etmektedir. Bu nedenle Kiracı, kira bedellerinin tamamını ya da bir kısmını vadesinden, 

kararlaştırılan tarihlerden önce toplu ödemesi halinde, Ödeme Planı'nda kalan süreye 

ilişkin kira bedellerini, ödeme planında yer alan tutarlarda aynen, peşinen ve nakden 

ödeyeceğini, her ne nam ve sebeple olursa olsun bir indirim talebinde bulunmayacağını 

beyan ve taahhüt etmektedir.  

 Kiracı, işbu sözleşmenin 13.maddesi gereğince, ödeme planının değişebileceğini kabul ve 

taahhüt etmiştir. 

C)  İKTİSADİ KIYMETİ KULLANMA HAKKI (BEDELİ) : KDV hariç mal bedeli 

toplamı ve satın alma ile ilgili oluşacak tüm masraflar, vergiler ve harçlar. 

 

D)  SÖZLEŞME SÜRESİ : İşbu sözleşme ………….. ay süre ile akdedilmiştir.  

 

E)  KİRACI VE MÜTESELSİL KEFİLLERİN İLETİŞİM BİLGİLERİ : 
  …………………………..  

  Vergi Dairesi ve No: ………………… - ……………………… 

  Adres: BA……………………………………………………… 

  Telefon/Fax: …………………………. 

………………..     TC Kimlik No: …………………………..... 

Adres: …………………………………………………………. 

Telefon/Fax: ……………..    / ………………   

F)  KİRALANANIN BULUNDURULACAĞI YER : 
…………………. ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

G)  ÖDEMELERİN YAPILACAĞI BANKA HESAP BİLGİLERİ : 

Kiralar Ek'de yer alan ödeme planında/planlarında belirtilen tarihlerde Kiralayan’ın 

aşağıdaki T.İş Bankası A.Ş., Kozyatağı Kurumsal Şubesi nezdindeki hesabına yatıracaktır.  

  TL    84  TR52 0006 4000 0011 2560 0000 84 

 USD    79  TR52 0006 4000 0021 2560 0000 79 

 EURO   101  TR40 0006 4000 0021 2560 0001 01 

H) TEMİNAT  : 
Teminat Türü Teminat Sahibi Tutar Para Birimi 
KEFALET …………………….. ………………………… ……………………. 

 
 

   

 



I) GECİKME VE TEMERRÜT FAİZİ ORANLARI : GECİKME VE TEMERRÜT 

FAİZİ ORANLARI : Kiracı, Türk Lirası borçlarına %94.5 ve bir yıl 360 (üçyüzaltmış) 

gün kabul edilerek hesaplanacak temerrüt faizini, EUR yabancı para borçlarına %25.5, 

diğer yabancı para borçlarına ise %33 üzerinden hesaplanacak temerrüt faizini 

Kiralayan’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.  

İ) YÖNETİM ÜCRETİ : …………………………… 

 

J) KİRALANANA VE KİRACIYA İLİŞKİN TAAHHÜTLER :  

1)Kiracı, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 

kapsamında kiralamış olduğu  kiralama konusu makina/ekipmanın mal ve hizmet üretimi 

ile doğrudan ilgili olarak işletmenin faaliyetlerinde kullanılacağını kabul, beyan ve taahhüt 

etmiştir. 

2)5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'un 

15.maddesine göre; "Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini 

gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu 

işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak 

bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adli para 

cezasıyla cezalandırılır." 

Kiracı, bu itibarla şirketimiz nezdinde ilgili mevzuat gereğince, kimlik tespiti gerektiren 

işlem yapılmasını talep eden gerçek ve tüzel kişilerin, başkası adına hareket etmesi 

halinde, işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde kimin hesabına hareket ettiğini yazılı 

olarak bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.  

      K)  SİGORTA :  
1- A&T Finansal Kiralama A.Ş ile aramızda aktedilen işbu Finansal Kiralama 

Sözleşmesi'ne ve tadil sözleşmelerine konu ekli proforma fatura/faturalar muhteviyatı 

ekipman/ekipmanların, yukarıda sözü edilen finansal kiralama sözleşmesi ve Finansal 

Kiralama Kanunu'nunda aksine hüküm bulunsa bile sözleşmenin imzalandığı tarihten 

itibaren, ekipmanın devrinin tarafımıza yapıldığı tarihe kadar geçen süre içerisinde her 

türlü sigortasının, bütün  riskleri kapsayacak şekilde, sigorta poliçesi/sigorta 

sertifikasında  sigortalı ve lehtar sıfatı A&T Finansal Kiralama A.Ş. olmak üzere 

tarafımızca yaptırılacağını, Sigorta Sözleşmeleri ile ilgili Yönetmeliklere istinaden 

sigorta şirketince düzenlenen, her türlü Bilgilendirme Formları ile sigorta poliçesinde 

belirtilen Genel ve Özel Şartlarla ilgili  Bilgilendirme Formlarını eksiksiz olarak 

imzalayacağımızı  ve her yıl yaptırılan sigorta poliçelerini  A&T Finansal Kiralama 

A.Ş.'ne ibraz edeceğimizi, sözü geçen ekipman/ekipmanların sigorta 

yaptırılmamasından A&T Finansal Kiralama A.Ş.'nin sorumlu olmadığını gayrikabili 

rücu kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

2- Kiracı sıfatıyla şirketinizin, rizokonun kısmen ve tamamen gerçekleşmesi durumunda 

sigorta tazminatını tahsile, tahsil edilecek tazminatı Finansal Kiralama 

Sözleşmesi’nden kaynaklanan borçlarımızdan dilediğine mahsup etmeye, sigortacı ile 

tazminatın mikratını tespit etmeye ve ödenmesi konusunda anlaşma yapmaya, sulh 

olmaya, ibra etmeye yetlili olduğunuzu gayrikabili rücu kabul ve beyan ederiz.  

3- Yukarıda belirttiğimiz taahhütlerimize aykırı davrandığımız takdirde ve finansal 

kiralamaya konu ekipman/ekipmanların sigorta yaptırılmaması nedeniyle meydana 

gelebilecek her türlü zarardan Müştereken sorumlu olduğumuzu, bu nedenle A&T 

Finansal Kiralama A.Ş.'nin uğrayacağı zararları ilk talebinde hiçbir itirazda 

bulunmadan nakten ve defaten tazmin edeceğimizi şimdiden gayrikabilirücu kabul, 

beyan ve taahhüt ederiz.  

 

 



 

L)  PARİTE SABİTLEMESİ : Kiracı, satıcıya yapılacak mal bedeli ödemesi döviz cinsi ile 

işbu sözleşme ekindeki ödeme planı döviz cinsinin farklı olması durumunda; (satıcı 

ödemesi yapılmamış olması kaydıyla) paritenin sabitlenmesi talebinde bulunduğu 

takdirde, işbu sözleşmenin 13 g.a. ve 13 g.b. maddesi hükümlerinin uygulanmamasını ve 

kiralayanla arasında mutabık kalınan paritenin baz alınmasını kabul ve taahhüt etmiştir. 

 

KİRALAYAN     KİRACI 

A & T Finansal Kiralama A.Ş.      ………………………… 

 

 

 

 

MÜTESELSİL KEFİL 

……………………………… 

 


