SENETLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1-) TARAFLAR

:

1.1. SATICI
Adres
İstanbul
E-Posta Adresi
Vergi Dairesi/ Sicil No

: YAZKAN OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ.
: Gökevler Mah. Adnan Kahveci Blv. No:1 Autopia A-30 Esenyurt /

1.2 ALICI
Adres
E-Posta Adresi
Telefon Numaraları
TC Kimlik Numarası

:
:
:
:
:

: muhasebe@yazkanoto.com
: 9460224317

Bir yanda YAZKAN OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ. (bu sözleşmede SATICI olarak anılmaktadır)
ile diğer yanda (bu sözleşmede ALICI olarak anılmaktadır) aşağıdaki sözleşme şartlarını
tespit etmişlerdir.
2-) SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İşbu sözleşme TAKSİTLİ satış konusu (aşağıda bilgileri mevcut) motorlu taşıtın, Satıcı
tarafından Alıcıya taksit ödemelerinin tam ve eksiksiz tamamlandığında devri ile alıcının
taksitleri ödeme koşullarını ve meydana gelebilecek tüm sair hususları düzenlemektedir.
2.1 MOTORLU TAŞITIN KİMLİĞİ :
Markası :
Ticari Adı:
Modeli :
Tipi :
Plaka no :
Şase no :
Motor no:

2.2. SATIŞ (KASKO) BEDELİ;
Kasko Poliçe Bilgileri:
Poliçe No:
Başlangıç Tarihi:
3-) SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
3.1. Satıcı iş bu sözleşme konusu motorlu taşıtı alıcının gördüğü mutabık kalınan hali ile
alıcının kullanımı için teslim etmeyi,
3.2. Motorlu taşıtın kasko, zorunlu trafik sigortası, tahakkuk etmiş ve edecek olan bilumum
vergi, resim, sigorta, harç ve bedelleri ile cezalarını, HGS/OGS/OTOYOL geçiş ücretleri ile
trafik cezalarının tarafına tebliği halinde alıcıya 2 gün içinde bildirim yapmayı ve alacak
tahakkuk ettirmeyi,
3.3. Satıcı motorlu taşıtın satış ve devri ile birlikte satış bedeli üzerinden fatura kesmeyi,
3.4. Peşinat ve ödemeye ilişkin çek/senetlerin usulüne uygun tanzim edilip tarafına
tesliminden sonra motorlu taşıtı fiilen teslimini gerçekleştirmeyi beyan ve taahhüt eder.
3.5.Aracın sözleşmede belirtilen tüm borçları bittiğinde aracın devri satıcı tarafından alıcıya
yapılacaktır.
4-) ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
4.1. Alıcı motorlu taşıtın sözleşmede belirlenen satış bedelini aşağıda dökümü yapılan
çek/senetler ile vade tarihlerinde ödemeyi,
4.2. Alıcı ödeme vade süresince motorlu taşıtın ruhsatında yazılı kapasitesi oranında, Türkiye
sınırları içerisinde ve aylık 3.000 KM ile sınırlı kalacak şekilde kullanmayı, motorlu taşıtın
iadesi söz konusu olduğunda her ay için aşılan 3.000 KM'ye karşılık gelecek şekilde taşıt
bedelinin 1/36'sını cezai bedel olarak ödemeyi,
4.3. Alıcı motorlu taşıtın kasko ve zorunlu trafik sigortasını, tahakkuk etmiş ve edecek olan
bilumum vergi, resim, sigorta, harç ve bedelleri ile cezalarını, HGS/OGS/OTOYOL geçiş
ücretleri ile trafik cezalarını kendisine bildirim yapıldığında ödemeyi, ödeme yapmadığı
takdirde tahakkuk edecek tüm gecikme cezaları ile birlikte ödemeyi, Motorlu taşıtın egsoz
emisyon ve fenni muayenesini süresinde yaptırmayı, yaptırmaması halinde uygulanacak tüm
cezai işlem bedellerini ödemeyi,
4.4. Alıcı motorlu taşıtın periyodik bakım ve kontrollerini servisinde yaptıracağını, periyodik
bakım ve kontrolleri yedek parça ve işçilik masraflarının alıcıya ait olacağını, kar lastiği ve
lastik değişimleri karayolları tarafından belirlenen tarihte alıcı tarafından yapılacağını,
kurallara uyulmaması nedeniyle kesilecek cezaları ödemeyi,
4.5. Alıcı Motorlu taşıtı teslim aldığı an itibariyle motorlu taşıtta meydana gelecek tüm teknik
arıza, maddi hasar ve zararların tazmini konusunda 6.1. maddesi hükmü uyarınca sorumlu
olduğunu,
4.6. Alıcı vadesi gelmiş ve ödenmemiş ikinci taksitini ödemediği gün itibariyle hiç bir ihtar ve
ihbara gerek kalmaksızın mütemerrit olduğunu, motorlu taşıtı derhal şirket adresine teslim
edeceğini, sözleşmenin fesih edileceğini ve tüm zarar ve cezai şart hükümlerini tazmin
edeceğini,
4.7. Alıcı iş bu sözleşme hükümlerinde düzenlenen şartlarda borcun muaccel hale gelmesi
durumunda borcun tamamını ve %25 cezai şartı karşılamak üzere teminat senedi düzenleyip
satıcıya vermeyi, beyan ve taahhüt eder.

5-) MOTORLU TAŞIT BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ:
5.1. İş bu sözleşme konusu motorlu taşıtın bedeli 206.500 TL'dir.
5.2 Motorlu taşıt bedeli

Sıra

Ödeme Tarihi

SENET TOPLAMI

Bedeli

162.000 TL

ÇEK TOPLAMI
PEŞİNAT TOPLAMI
SENET TOPLAM
TEMİNAT SENETİ TOPLAMI
İlk 36 adet senet, MTV, ruhsat bedeli, plaka makbuzu, muamele masrafı, sözleşme
düzenlendikten sonra ortaya çıkan trafik cezaları, OGS, kgs ücretleri, kasko ve trafik sigortası
bedelleri, araç satış ve alışından doğan her türlü masrafın alıcıdan tahsil edilmesinin ardından
37. Senet olan teminat senedi, alıcıya iade edilecektir.
5.3 Erken ödemede vade farklarından kar düşülüp kalan tutara %2 ceza eklenir.
6-) HASAR VE 3. KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK:
6.1. Alıcı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri dairesinde sözleşmeye konu
araçlar fiili tasarrufu altına alınması sebebiyle “İŞLETEN” sıfatına haizdir. Dolayısıyla taksit
ödemeleri ve fiili tasarrufları süresince vukuu bulacak her türlü trafik kazası nedeniyle gerek
araçta meydana gelen hasarın ve gerekse 3. Kişilerin maddi ve manevi hak taleplerinin kasko
ve zorunlu trafik sigortası poliçelerinin karşılamadığı kısmından sorumludur. Sözleşme sona

ermiş ve araç teslim edilmiş olsa dahi, alıcı kaza nedeniyle aracın değer kaybı bedeli ile
sözleşme süresi içinde sorumlu olduğu masrafları ve giderleri ödemekle yükümlüdür.
6.2. Alıcı fiil tasarrufunda olduğu süre içerisinde herhangi bir kaza anında derhal satıcıyı
haberdar ederek satıcının yönlendirilmesi doğrultusunda hareket edecek ve kaza ile ilgili, kaza
tespit tutanağı, alkol raporu, ehliyet fotokopisi, kazaya karışan diğer araçlara ait trafik sigorta
poliçelerini en geç 3 gün içerisinde alıcıya ulaştıracaktır.
6.3. Alıcı motorlu taşıtın çalınması halinde sürücü tarafından en yakın karakola başvuru
yapılacak ve satıcı durumdan haberdar edilecektir. Olayı takip eden 3 gün içerisinde karakol
tutanağı ile birlikte araca ait anahtarlar ile mevcut ise araç ruhsatı satıcıya teslim edilecektir.
6.4. Motorlu taşıtın kullanılması sırasında meydana gelen kaza ve olaylar nedeni ile hukuki ve
cezai tüm yasal sorumluluklar alıcıya aittir. Aracın karıştığı kaza nedeni ile açılan ceza veya
hukuk davalarında ve araç hakkında müsadere kararı olması halinde alıcı taraf bunu öğrendiği
tarihten itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak satıcıya bildirecektir.
6.5. Motorlu taşıtın Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre, gerekli sürücü belgesine
sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar, uyuşturucu
maddeler veya Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yasaklanan miktardan fazla içki almış
kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar, fiillerinden sorumlu olduğu
kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından el konulması, kaçırılması veya çalınması
nedeniyle meydana gelen zararlar, Trafik sigorta poliçesi ve kasko poliçeleri genel şartları
gereğince sigorta ve hasar teminat kapsamı dışında kalan durumlar ile sigorta şirketlerinin
tazmini kabul etmediği durumlar, kazalı araçta meydana gelen değer kaybı bedeli, Aracın
ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşınması sırasında meydana gelen
kayıp ve zararlar ile kasko sigorta poliçesi genel şartlarında belirtilen diğer “teminat kapsamı
dışındaki” zararların ortaya çıkması durumunda veya araç hakkında müsadere işlemi
uygulanması durumunda, sürücünün kasko poliçesi genel şartlarına uymaması nedeni ile
satıcıya ödeme yapılmaması halinde; alıcı aracın bedelini ve ek olarak
%25(yüzdeyirmibeş)'ini cezai şartı ile birlikte alıcıya ödemeyi beyan ve taahhüt eder. Alıcı
ödeme yapmadığı takdirde hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın hakkında açılacak dava
ve icra takibi olması halinde dava ve icra takibine konu miktarın %25(yüzdeyirmibeş)’ini
masraf ve avukatlık ücreti olarak, Satıcıya ödemeyi beyan ve taahhüt eder.
7-) TEMERRÜT HALİ/ TEMİNAT VE CEZAİ ŞART :
7.1. Alıcı ödeme planında belirtilen vadelerden, vadesi gelmiş ve ödenmemiş ikinci taksitini
ödemediği gün itibariyle hiç bir ihtar ve ihbara, ihtarname keşide edilmesine ve mehil
verilmesine gerek kalmaksızın mütemerrit olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
7.2. Alıcının temerrüt hali alıcıya yukarıda belirtilen telefon numarasına SMS,e-mail adresine
mail göndermek yolu ile alıcıya bildirilecek ulaşmaması halinde satıcının hiç bir sorumluluğu
doğmayacaktır.
7.3. Alıcının 6. madde hükümlerine aykırı hareket etmesi, işbu maddelerde düzenlenen
yükümlülüklerini tam ve süresinde yerine getirmemesi veya işbu sözleşmede yer alan sair
borç ve yükümlülüklerinin ihlali ile borcun muaccel hale gelmesi, borca karşılık verilen
çek/senetlerden üst üste ikincinin vadesinde karşılıksız çıkması/ödenmemesi veya düzeltilerek
ödenmesi halinde aracı derhal şirket adresine teslim etmeyi ve araç bedelinin %15'ini cezai
şart olarak peşin ödeme bedelinden mahsup edileceğini, temerrüt tarihine kadar kullandığı her
ay için aracın 1/36'sı denk gelen bedeli araç kullanım bedeli olarak ödemeyi, ayrıca 4.1.
madde de belirtilen cezai şartı ile birlikte ödemeyi ve ödenen bedellerden mahsubu, temerrütte
düşülen bedelin peşin ödemelerden karşılanmaması halinde, bir seferde, nakden ve defaten
ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

7.4. Alıcı ve sözleşme ile birlikte muaccel hale gelecek borcun tahsili için motorlu taşıt bedeli
ve artı %25 cezai şart bedeli kadar teminat senedi düzenleyip satıcıya teslim etmeyi beyan,
kabul ve taahhüt eder.
7.5. Alıcı, satın aldığı aracı hiçbir şekilde kiraya vermeyeceğini, ticari taksi olarak
kullanmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Taahhüdü ihlal durumunda Satıcının aracı
geri isteme hakkı saklıdır. Alıcının 7.5 maddesindeki şartı ihlali durumunda Araç Bedeli
kadar cezai şart uygulanacaktır. Alıcı bu sözleşmeyi imzaladığı anda bu koşulu kabul etmiş
sayılır.
8-) SÖZLEŞMENİN FESHİ VE SON BULMASI:
8.1. Satıcı, alıcının iş bu sözleşmeye bağlı ödeme ve cezai şartlarla ilgili yükümlülüklerini
yerine getirmediği hallerde her zaman sözleşmeyi fesih edebilecektir. Bu fesih sebebi ile alıcı
her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
Alıcı fesih bildirimini müteakip 3 gün içerisinde araçları eksiksiz ve hasarsız olarak teslim
edeceğini aksi halde TCK hükümleri uyarınca emniyeti suiistimal işlemlerinin uygulanacağını
kabul ettiğini taahhüt eder.
8.2. ALICI iş bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yine işbu sözleşmede belirtilen
tarihlerde yerine getirmediği takdirde SATICI süre vermeksizin sözleşmeyi feshedebilir. Bu
halde SATICI her türlü kaybının tazminini ALICIDAN talep edebilir.
8.3. Bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin tamamı taraflarca yerine getirildiğinde ve
tarafların bir diğerinden talebi kalmadığında işbu sözleşme kendiliğinden son bulur.

9-) ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
9.1. MÜTESELSİL KEFİL VE MÜŞTEREK MÜTESELSİL BORÇLULARIN
SORUMLULUĞU:. İşbu Sözleşmeyi, müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla
imzalamış olan gerçek veya tüzel kişilerin, ödeme planında belirtilmiş olan bedellerin ve cezai
şart bedellerinin toplamından ve bu bedellere işbu Sözleşme ve kanunen işleyecek temerrüt
faizi ile gecikme cezası, sigorta primleri, tazminat vs. eklenmesi halinde bu miktarların
tamamından da sorumlu olduklarını, bu miktarı işbu Sözleşmenin diğer maddelerinde ve
ödeme planındaki esaslara göre ödemeyi, borçlar vadelerinde ödenmediği takdirde, işbu
sözleşmede belirtilen usule göre ödemeyi, Alıcının borcunun muaaceliyet tarihinin, kendileri
açısından da muacceliyet tarihi olduğunu, Alıcının temerrüde düştüğü tarihin kendileri için de
temerrüt tarihi olduğunu ve temerrüt için kendilerine ayrıca bir ihbar veya ihbarname
gönderilmesine ve mehil verilmesine gerek bulunmadığını, işlemiş faiz konusunda Borçlar
Kanunu 589/3.maddesinde belirtilen sınırlayıcı hükümlerinin kendileri için geçerli
olmadığını, işlemiş ve işleyecek faizlerin tamamından sorumlu olduklarını kabul ettiklerini,
Borçlar Kanunu 590.maddesinde belirtilen asıl borçlunun iflası haline ilişkin olarak
kendilerine tanınan haklardan, ayrıca Borçlar Kanunu 600, 601 ve İcra İflas Kanunu
295.maddelerinde belirtilen tüm haklardan peşinen feragat ettiklerini, kefalet sorumluluğunun
aynen devam edeceğini kabul ve taahhüt ederler. Alıcının tüm borçlarına ve fer’ilerine,
kapsam ve miktar ile sınırlı olmaksızın, kefil olmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.
9.2. MÜNHASIR DELİL SÖZLEŞMESİ: Alıcı ve kefil/ler işbu Sözleşmeden dolayı

aralarında çıkabilecek tüm ihtilaflarda yargı, icra ve iflas yollarında, Satıcının kanuni
muhasebe ve defter kayıtları ile müstenidatı belgelerinin ve işbu sözleşme ve eklerinin, Hukuk
Muhakemeleri Kanununun 193. maddesi gereğince, münhasıran, kesin delil niteliğinde
olacağını kabul ve taahhüt etmişlerdir.
9.3. HAKLARIN MAHFUZİYETİ: İşbu sözleşmenin taraflarının, işbu sözleşmeden doğan,
hak, yetki ve def’ilerini bir ya da bir kaç kez kullanmamış olması, bu haklar, yetkiler ve
def’ilerden feragat ettikleri biçiminde yorumlanmayacaktır. Satıcı tarafından teminat senedi
ile ihtiyadi haciz ve icra takibi başlatılmış olması tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile vadesi
gelen ve ödenmemiş çeklere ilişkin alıcı ve cirantalar hakkında icra takibi yapılması ve
karşılıksız çek keşide etmek suçundan şikâyette bulunmasına engel teşkil etmeyecektir.
9.4. BAĞIMSIZLIK: İşbu, sözleşme ve eklerinde, ilgili senet ve belgelerde yer alan bazı
hüküm, şart ve kayıtlardaki geçersizlik, iptal edilebilirlik, herhangi bir şekilde kanuna
aykırılık veya icra ve tenfiz edilememezlik, işbu sözleşmenin ve eklerinin diğer hükümlerinin
ve diğer belgelerinin geçerliliğini etkilemez.

10-) UZLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MERCİ :
10.1. Satıcı alacağın teminat altına alınmış olması halinde dahi, alacaklarının kısmen veya
tamamen muacceliyet kazanmış olması halinde, Alıcı ve kefil/ler aleyhinde haciz veya iflas
yoluyla takibe geçme hakkına sahiptir. Alıcı ve kefiller, Satıcının dava ve takip masraflarıyla,
sair masraflarını, tahsil harcı, damga vergisi, cezaevleri harcı ve dava ve icra takip miktarının
%25(yüzdeyirmibeş)’i oranında avukatlık ücretini, Satıcıya ödemeyi kabul ve taahhüt
etmişlerdir.
10.2. İşbu sözleşmeden ya da sözleşmenin maddelerinin yorumundan doğan anlaşmazlıkların
çözümünde İSTANBUL mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
11-) YAZILI ŞEKİL:
İşbu sözleşme ve ekleri ve bunların uygulamalarıyla ilgili her tür ve kategori beyanlar, alıcı
tarafından gönderilecek ihtar ve ihbarlar sözleşme hükümlerinin tadil ve tebdili yazılı olarak,
satıcı ihtar ve ihbarı ise SMS ve E-mail yolu ile yapılacaktır.
12-) SATICI/ALICI VE KEFİLLERİN TEBLİGAT ADRESİ:
İşbu sözleşme de belirtilen tarafların adresleri, tarafların tebliğat adresleridir. İşbu adreslerin
değişmesi halinde, adresi değişen taraf yeni adresini sözleşmenin diğer taraflarına
bildirecektir. İşbu bildirimin yapılmaması halinde işbu sözleşmede belirtilen adrese yapılan
tebliğat geçerli kabul edilecektir. Ayrıca, alıcı ve kefillerin, adresinin tespit olunamaması
halinde, Tebligat Kanunu madde 35 ve İcra ve İflas Kanunu 21. maddelerindeki usulün
uygulanmasını şimdiden kabul ve taahhüt ederler.

13-) SÖZLEŞMENİN EKLERİ:
Tarafların imza sirküleri ve yetki belgeleri, çek ve senet örnekleri ve teslim tutanağı,
İşbu 7 sayfadan ve 13 maddeden ibaret sözleşme metnini okuduk, mahiyetini anladık ve
taraflar adına serbest irademizle imzaladık. 07/09/2021
E-Posta Adresi:
Cep No:

Alıcı
Ad Soyad
İmza

Satıcı
Ad Soyad
İmza

