TAŞIT REHNİ SÖZLEŞMESİ
TARAFLAR:
Banka
Rehin Veren

: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
: ___________________________________

Lehine Rehin Verilen Borçlu(lar):
1)_____________________________________________________
2)_____________________________________________________
3)_____________________________________________________
İşbu sözleşme, Taraflar arasında akdedilmiş başta genel kredi sözleşmesi (GKS) olmak üzere, bilcümle kredi
sözleşmelerinin (bundan sonra kısaca “Kredi Sözleşmesi” olarak anılacaktır) eki ve ayrılmaz parçası hükmünde olup,
bu sözleşmede hüküm bulunmaması halinde Kredi Sözleşmesinde yer alan hükümlerin geçerli ve bağlayıcı olacağını
taraflar gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
AMAÇ
:
İşbu sözleşme Bankanın Rehin Verene ve/veya Lehine Rehin Verilen Borçlulara (bundan sonra birlikte ve ayrı ayrı
kısaca “Rehin Veren/Borçlu” olarak anılacaktır) kullandırdığı krediler ve bu çerçevede imzalanan kredi sözleşmeleri
nedeniyle Bankaya karşı doğmuş ve bundan sonra doğacak bilcümle kredi veya Kanun gereği kredi sayılan işlemlerden
(bundan sonra kısaca “kredi” olarak anılacaktır) kaynaklanan borçlarının (henüz muaccel olmasa dahi tüm borç ve
risklerinin) teminatını teşkil etmek üzere Rehin Veren/Borçlunun sicile tescilli taşıtlarının/araçlarının ve buna bağlı
haklarının rehin, temlik ve teslimi için akdedilmiştir.
ŞARTLAR
:
1) Rehin Veren/Borçlu, Bankaya karşı her ne sebeple olursa olsun doğmuş ve bundan sonra doğacak bilcümle kredi
borçlarının teminatını teşkil etmek üzere; aşağıda markası, modeli, plaka, motor ve şasi numarası kayıtlı taşıtını ve
buna bağlı haklarını (bundan sonra birlikte ve ayrı ayrı kısaca “merhun” olarak anılacaklardır) Bankaya, üzerinde alt
rehin kurabilme hak ve yetkisiyle birlikte rehin etmiş; Banka da bu rehni kabul etmiştir. Merhunun ticari plakaya veya
ticari hatta (veya sair haklara/imtiyazlara) sahip olması halinde Rehin Veren, 6750 sayılı Kanun m.5 ve sair ilgili
mevzuat hükümleri tahtında, anılan plaka veya hattı da usulünce Banka lehine rehin edeceğini gayrikabili rücu beyan
ve taahhüt eder.
2) Rehin Veren/Borçlu, rehne konu taşıtı ile ilgili ve taşıt ve/veya plakası üzerindeki hak sahipliği ile rehni tevsik eden
bilcümle evrakı Bankaya teslim edecektir. İşbu rehin sözleşmesinin Rehin Verenin sicile tescili zorunlu taşınır mal
üzerinde mülkiyet (tasarruf) hakkını kazandığı andan itibaren geçerli olarak hüküm ve sonuçlarını doğuracağını taraflar
kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Bu nedenle taşıtın mülkiyetinin henüz Rehin Veren adına intikal etmediği durumlar
bakımından işbu sözleşme, merhunun Rehin Verenin tasarrufuna intikali şartına bağlı olarak akdedilmiş olup; şartın
tahakkukunu müteakip başkaca bir işleme veya belgeye lüzum olmaksızın kendiliğinden kurulmuş ve yürürlüğe girmiş
olur. İşbu Sözleşmenin bu andan önce veya sonra akdedilmiş/imzalanmış olmasının herhangi bir öneminin olmadığını
ve buna sonuç bağlanmayacağını; konuya ilişkin bilcümle talep ve haklarından peşinen feragat ettiklerini Taraflar kabul,
beyan ve taahhüt ederler. Rehin Veren, merhunun tasarrufunu elde ettiği an gecikmeksizin hak sahipliğini gösteren
tüm belgeleri Bankaya teslim ve tevdii etmeye mecbur olup; aksi halde doğacak zararlardan münhasıran sorumlu
olacağını kabul ve taahhüt eder.
3) Rehin Veren/Borçlu, merhunun tescilli olduğu sicil nezdinde kendisinin veya sair üçüncü kişilerin ayrıca bir onayı
aranmaksızın, tek taraflı müracaatı ile (ya da kendisine sağlanan elektronik rehin tesis imkânlarını kullanarak) rehin
tesis edebilmesi için Bankayı dönülemez biçimde yetkilendirmiştir. Banka tek başına müracaat ile sicil kayıtlarında
işlemler yapmaya ve bu hususta teyit almaya yetkilidir.
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4) Banka, merhunu dilediği borçlara karşılık paraya çevirmeye yetkili olup, Rehin Veren/Borçlu, Bankanın bu yetki ve
hakkını peşinen kabul etmiştir. Rehnin paraya çevrilmesi ile ilgili masraflar Rehin Veren/Borçluya aittir.
5) Alacak miktarının tespitinde Bankanın muhasebesinin, defter ve sair kayıtlarının esas alınacağını; bunların
HMK.m.193 anlamında kesin delil olacağını Rehin Veren/Borçlu peşinen gayrikabil-i rücu kabul ve taahhüt eder.
6) Rehnin süresi; Rehin Veren/Borçlunun, Bankaya olan borçlarının tamamen sona ermesine veya Bankanın yazılı
talep ve beyanı ile merhun üzerindeki rehnin fekkine kadardır.
7) Taraflar, Kredi Sözleşmesinde yer alan adreslerinin tebligat adresleri olduğunu; adres değişikliğinin yazılı olarak
diğer tarafa bildirilmemesi halinde bu adreslere yapılacak tebligatın geçerli olduğunu, gayrikabili rücu kabul, beyan ve
taahhüt ederler.
8) İşbu sözleşmenin akdi, uygulaması ve tescil işlemleri ile rehin fekki için gerekli tüm komisyon, vergi ve masraflar
Rehin Veren/Borçluya aittir. Banka hiçbir mecburiyeti bulunmamak ve bu yüzden hiçbir şekilde sorumluluk altına
girmemekle beraber, dilerse merhunun değerini korumak için uygun göreceği bütün tedbirleri almaya ve yapılan
masrafları Rehin Veren’in hesabına borç kaydetmeye yetkilidir.
9) İşbu Rehin Sözleşmesi, tarafların karşılıklı ve serbest rızaları ile, yukarıdaki şartlarla akdedilmiş olup, doğabilecek
ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan veya Anadolu) Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkisi taraflarca kabul edilmiştir.
MERHUNA İLİŞKİN BİLGİLER:
MARKASI

MODELİ

PLAKA NO.

MOTOR NO.

BANKA

ŞASİ NO.

REHİN VEREN
…………………………………………………………… (*)
Adı Soyadı

:

İmzası :
(*) “Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım” şeklindeki ifadenin, Müşteri tarafından yazılması sağlanmalıdır.
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