
Bu "Otomotiv Uriinleri Kredisi ve Rehin Sozlegmesi" ve ayrrlmaz pargasr olan "Geri Odeme Planr" ve Diger

Ekleri (krsaca "Sozlegme") Miigteri t[keticinin agrk ve net bir gekilde bilgilendirilmesi amacrna yonelik olarak
her hiikmLinii 6502 sayrlr kanunun 5. maddesi geregince ayn ayn miizakere edilmig, MLigteri ve Kefilleri

sozlegmenin trim maddelerini okumuglar, MBFT, [4i.igteriye her h[ikmtin neticelerini izah etmig ve igbu

sozlegme taraflarrn kargrlrkL mutabakatryla bu gekilde kabul edilmigtir,

Madde 2 - TANIMLAR: igbu sozlegmede yer alan;

MBFT/ Kredi Veren/ Rehin Alan: Mercedes-Benz Finansman Tiirk A.$.'yi,
M0gteri/ Kredi Alan/ T0ketici/ Rehin Veren: MBFT tarafrndan kendisine Otomotiv Uriinleri Kredisi tahsis
edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine sahip gerqek kigiyi,

Kefil/ler: Bu sozlegmeyi Miigteri ile birlikte imzalayan ve bu sozlegmeden do$acak olan her tiirlt borg ve
yiikLimlLilLiklerden Ttirk Borglar Kanununun adi kefalete iligkin hiikiimlerine gore borglu ile birlikte gahsen

sorumlu olan gergek veya trizel kigiyi,

Kefalet Tiirii: Tlirk Borglar Kanununda hiiklim altrna ahnan Adi kefaleti,

T[iketici Kredisi: MBFT taraftndan Miigteriye, kendisine tahsis edilen kredi gergevesinde, Ttirk Lirasr geri

odemeleri Geri 6deme Planr uyarrnca taksitlerle yaptlacak olan krediyi,
Kredi Konusu Ur0n ve Hizmetler; Madde 'l'de belirtilen ve igbu sozlegme kapsamrnda MBFT tarafrndan
kredilendirmek suretiyle kredi tutarrnrn dogrudan ilgili satrcrya odenmek suretiyle Milgteri'nin Satrcrdan
temin ettili arag, sigorta, odeme koruma, bakrm, uzatrlmrg garanti, tamirat hizmeti vs otomotiv ile ilgili mal
ve hizmetler.

Siizlegme dncesi Bilgilendirme Formu: igbu sdzlegmenin aynlmaz bir pargasrnr olugturmak iizere
Mtigterinin onaytna sunulan; krediye uygulanacak faiz, ucret, masraf vb. maddi yiikiimliililkler ile kredi
sozlegmesinin kogullannr, taraflarrn hak ve sorumluluklannr igeren unsurlann yer aldr$rformlan,
Geri Odeme Plant: Mtigteriye tahsis edilen kredrnin geri odenmesinde esas aLnacak olan taksit tutar ve
vadeleri ile birlikte anapara, faiz, fon, vergi ve di$er masraflarrn ayn ayrr belirtildigi TL Lizerinden
drizenlenmig ve sozlegmenin ayrrlmaz parqasr olan tabloyu,
Taksit Vadesi: Geri Odeme Planrnda belirtilmig olan taksitlerin MBFT'ye odenecegi son tarihi,
Erken 6deme: Bir veya birden fazla taksit odemesinin vadesinden once yaprlmasr veya kredi tutarrnrn
vadeden once bir krsmrnrn veya tamamtntn kapatrlmasr durumunda odenecek tutan,
Akdi Faiz Orant: M0gteri ile MBFT arasrnda kararlagtrnlarak igbu sozlegmede yer alan ve odeme planr

olugturulmasrna esas tegkil eden faiz oranrnr,
Efektif Ytlltk Faiz 0rant: Kredinin toplam maliyetinin yrlhk yiizde degeri olarak hesaplanmasr sonucu ortaya
qrkan yrlhk maliyet oranrnr,
Kampanya: Madde 1'de belirtilen kampanya gartlarrnr,

Kampanya Faiz 0rant: Uygulanan kampanya kapsamrnda Madde 1'de yer alan kredi kogullarrnda belirtilen
indirimli faiz oranrn r,

Kahcr Veri Saklayrcrsr: Krsa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafrza kartr ve benzeri her
tiirlLi araq veya ortamr, ifade eder.

MBFT tarafrndan kendisine Sozlegme
F0RMU VE KREDININ KULLANDIRILMASI: Miigteri,
Bilgilendirme Formu'nun makul bir siire onceden

verilmesinden sonra dLizenlenen igbu sozlegmenin h[.iktimleri hakkrnda bilgi sahibi oldu$unu, serbest iradesi
ile bu sozlegmeyi imzaladrgrnr beyan eder. MLigteri, MBFT'ye vermig oldu$u Kredi Bagvuru Formu ve
eklerindeki bilgilerin dogru oldugunu kabul ve taahhiit eder. [/BFT, "Otomotiv UrLinleri Kredisi" almak
isteyenlerin mLiracaatlartnr kabul veya red konusunda nihai kararr vermekte tamamiyle serbesttir,
Mrigteri'nin, Kredi Talep Formu doldurmasr, satlctnrn krediye iligkin iglemlere baglamast, kredi
sozlegmesinin Mi.igteri tarafrndan tek taraflr olarak imzalanmr$ olmasr, kredi agrlmasr ile ilgili tLim belgelerin



tamamlanmasr MBFT tarafrndan bu kredinin verilmesi mecburiyetini do$urmaz. Kredi, dogrudan Mligteri

nam ve hesabrna kredi konusu otomotiv 0r0niini.in tedarikqisi sahcr/0retici/hizmet sunucusu/sigortact vs kigi

veya girkete odenmesi ile birlikte otomotiv 0ri.iniin0n Miigteri'ye teslimi ile kullandrnhr. igbu sozlegme, MBFT

taraflndan kredinin kredi konusu otomotiv L.irUn0niin satrcrsrna/ tedarikqisine odeme anrnda hukuken geqerli

olur ve taraflan ba$lar, MBFT, sozlegmenin hukuken gegerli olmasl anlna kadar higbir sebep

gostermeksizin krediyi vermekten imtina edebilir, Miigteri, MBFT'ye vermi$ oldugu kredi m[iracaat evrakrnln

ianunen gegerli as,l veya ashnrn aynen kopyasr oldugunu, bunlartn iizerinde tahrifat ve degigiklik

yaprlmadrgrni ve bu evraktn gerqek durumu gosterdilini beyan eder. MBFT tarafrndan bu beyanln aksinin

Lspit edil-mesi halinde, MBFT'nin bundan dogan her t0rlti zararrnr tazmin etmeyi taahhtit etti0ini ve bu

fiillerinin Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat aqlslndan sug olugturacagrnr bildigini kabul ve beyan eder,

MBFT, ti.iketici kredisininin

mlinhasrran belirli marka bir malrn veya hizmetin tedarikine iligkin sozlegmenin finansmanl igin tahsis

edilmesi durumunda, satrlan mahn veya hizmetin hig ya da zamantnda teslim veya ifa edilmemesi, sattlan

maln veya hizmetin ayrplr olmastndan dolayr, triketiciye kargt sattct ve/veya sa!laylcl ile birlikte Ti.iketicinin

Korunmasr Hakkrnda Kanun ve ilgili mevzuat kapsa ntnda m0teselsilen sorumlu olur. ilgili mevzuat gere$i

MBFT'nin sorumlulugu; malln teslim veya hizmetin ifa edilmedi$i durumlarda satlg sozlesmesinde veya

baglr kredi sozlegmesinde belifflen malrn teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden, malln teslim veya

hizmetin ifa edildigi durumlarda malrn teslim veya hizmetin ifa edildi$i tarihten itibaren, kullanrlan kredi

miktan ile stntrh olmak iizere bir ylldlr,

Madde 5 . KATKI PAYLT KRED|LER: MBFT'nin krediyi Mugteri katkr paylr kredi olarak kullandtrmast

halinde; Mi.igterinin sozlegme gereli odemesi gereken sozlegme faizinin bir boltimli veya tamamt, geri

odeme planrnda da belirtilen gekilde kredinin kullandrnlmasr esnastnda veya sonrastnda MBFT'nin

belirleyecegi 3, gahrslar taraftndan katkl payl olarak peginen odenecektir. Buna ra$men, Miigteri, kendi

agrsrndan sozlegme faizinin Madde 'l'de belirtilen akdi faiz oranl oldu0unu kabul eder.

Mrigterinin Tiiketici

Mevzuatrndan kaynaklanan aga!tdaki haklan mevcuttur,

MBFT ile akdetmig oldu!u ig bu sozlegmenin bir ornegini, dlizenlenme tarihinden sonraki ilk ytl igin iicretsiz

olarak alma hakkr mevcuttur,

Miigteri lehine veya aleyhine yaprlan herhangi bir iglem nedeniyle noter masrafr dogmasr halinde Milgteri i9

bu noter masrafrnt ve bu masraftan kaynaklanan vergileri odemekle yiikiimliidiir,

M19teri, MBFT ile yagayacagr bir uyugmazhk durumunda oncelikle MBFT'nin Miigteri $ikayetlerine iligkin

departmantna internet, telefon ve bayiler vasrtasryla bagvuruda bulunabilir. Miigteri TLiketici Mahkemesine

veya Tiiketici Hakem Heyetlne bagvuruda bulunabilme haklanna da sahiptir.

Miigterinin 7. maddede aynntrsr belirtilen cayma hakkt mevcuttur,

MADDE 7. CAYMA HAKKI: MLigteri, Ttiketicinin Korunmasr Hakkrnda Kanun ve ilgili mevzuattn kendisine

tanrdrgr haklar gergevesinde, igbu Sozlegme'nin imza tarihinden itibaren on dort giin iginde MBFT'ye yaztlt

olarak veya kalrcr veri saklayrcrsr ile bildirimde bulunmak gartryla, herhangi bir gerekge gostermeksizin ve

cezai gart odemeksizin igbu Sozlegme'den cayma hakkrna sahiptir, Miigteri, cayma bildirimini MBFT'ye

iletmesinden sonraki otuz giin iginde anaparayr ve kredinin kullanrldrgr tarihten anaparantn geri odendigi

tarihe kadar olan slirede tahakkuk eden, krediye uygulanan akdi faiz oranr tizerinden hesaplanmtg faizi ve

bu tutar rizerinden hesaplanan KKDF ve BSMV'yi odemek zorundadtr. Bu stire iginde bu odemelerin

tamamen yaprlmamasr h6linde, M0gteri igbu Sozlegme'den caymamrg sayrlacaktrr, Miigterinin bu madde



hiikiimleri gergevesinde sozlegmeden caymamrg sayrldrgr durumlarda, cayma bildiriminde bulunmastndan

sonraki otuz grinliik si.ireye denk gelen kredi taksitlerinin ge9 odenmesi sebebiyle olugacak temerrljt faizi

igbu sozlegmenin diizenlemeleri gerqevesinde Miigteri tarafrndan odenecektir. Miigteri'den, hesaplanan akdi

faiz ve bir kamu kurum veya kuruluguna veya riqiinc0 kigilere odenmig olan Licretler dtgtnda herhangi bir

bedel talep edilemez. Bu bedeller drgrnda kalan ve M0gterr'den tahsil edilen her tLirlii Licret, mii$terinin

anapara ile tahakkuk eden faizi kredi verene geri odedi$i tarihten rtibaren yedi giln iginde miigteriye iade

edilir,

Madde I . KRED| KoNUSU oToMoTiV URUN VE H|ZMETLER|: igbu sozlegme kapsamrnda Mrigterinin

yukarrda belirtilen satrcr ve/veya saglayrcrlardan temin ettigi lvladde 1'de belirtilen Lirtin/lere ve/veya

hizmeUlere iligkin bedeller kredilendirilmektedir.

MLigteri, MBFT taraf rndan kendisine

tahsis edilen Krediyi, igbu sozlegme ekindeki Geri Planr gergevesinde geri odemeyi kabul ve

taahhUt eder, Miigteri, kredi geri odemelerini vadesinde yapmamasr durumunda Kredi Kogullan'nda

bildirilen gecikme faizini odemekle yLikrimlijdiir, Geri Odeme Planrnda yer alan taksit vadelerinin kanuni tatil

olarak kabul edilen bir grine rastlamasr durumunda kendiliginden bu g0nii izleyen ve tatil olmayan ilk ig
gunri taksit vadesi sayrlacaktu, Milgteri, geri odemelerini MBFT tarafrndan kendisine yazrh olarak veya kahcr

veri saklayrcrsr aracrlrgr ile bildirilen hesaplara yapmayr kabul eder. Miigteri, geri odemelerini yaparken,

sozlegme numarasrnr, isim ve soyadrnr Geri Odeme Planr'nda yer alan odeme tutannr ve vadesini (hangi
gun ve aya ait oldu$unu) do$ru olarak yazmak zorundadrr, buna ragmen, MBFT, Geri Odeme Planrnda

belirtilen toplam borg ve ayhk taksit miktarlannda degigiklik yapmamak ve bu miktarlan artumamak kaydryla,
lViigteriden tahsil edece!l ayhk taksit tutarlarrnrn diledigi krsmrnr anaparaya, diledigi krsmrnr ise faize
mahsuba yetkilidir. MUgteri, ba$ta belirlenen ddeme yerini higbir gekilde degigtiremeyecegini, MBFT
taraftndan odeme yerinde herhangi bir nedenle yaprlacak degigikligin ise yeni odeme yerinin kendisi
larafrndan igbu sozlegme geregince bildirilmig olan kanuni ikametgahrna iadeli taahhritlU mektupla yaprlacak

ihban mtiteakip gergeklegecegini ve bundan boyle geri kalan odemeleri belirlenen bu yeni yere yapacagrnr

kabul eder. Mrigteri, MBFT tarafrndan kendi adrna tahsis edilen kredinin bayiye odenmesini miiteakip, igbu

sozlegme hiikLimleri gergevesinde l\4BFT'ye muaccel hale gelmig taksidin krsmen odenmesi veya muaccel
hale gelmig fakat odenmemig herhangi bir kredi borcu soz konusu olmasr halinde, borcun faiz ve masraflan
tamamen odenmemigse, MBFT krsmi odemeyi ilk once faiz ve masraflara, sonra asrl borca mahsup etme
hakktna sahiptir. Fakat, bu husus, MBFT'nin krsmi odemeyi kabul ettigi/edeceoi manastna gelmedigi gibi,

MBFT'nin diger haklartnt kullanmasrna da engel degildir ve MBFT'nin muacceliyet tarihinden sonra krsmi
odemeyi almasr borcun tecdidi, ertelenmesi vs. manasrna gelmeyecektir. igbu sozlegmede belirtilen toplam
borg tutan, ana parayr tegkil eden kredi ile kredi faizini, yasal ve igbu sozlegmeden dooan diger akdi
miikellefiyetleri igerir,

Madde 10 - FAiz TUTARI. VERG|. FON, UCRET vE MASRAFLAR: Miigteri, bu soztegmede belirtiten
kredi borglan igin, Kredi Kogullan'nda belirtilen oranlarda, tahakkuk ettirilecek faizi, faiz tutarr lizerinden
hesaplanacak Kaynak Kullanrmr Destekleme Fonunu (KKDF), MBFT ve Sigorta Muameleleri Vergisini
(BSMV) ve taksit odeme tarihlerinde kur artrgrndan do$acak KKDF ve BSMV'yi odemeyi kabul ve taahhiit
eder. Ayltk taksit tutan; anapan, faiz, KKDF ve BSMV tutarlannr igerecektir. KKDF ve BSMV oranlannda
meydana gelen leh ve aleyhteki de$igiklikler, degigiklik tarihinden itibaren MLigteriye yansrtrlacak ve geri
odeme plant buna gore yeniden dUzenlenecektir. Miigteri yeniden diizenlenecek geri odeme planrnda

taksitlerin egit olmayabilecegini kabul eder. MBFT'nin tahsil edece$i ricret ve masraflar Kredi Kogullarr'nda
ve igbu sozle$menin imzalanmasrndan once imzalatrlan Sozlegme oncesi Bilgi Formunda belirtilmigtir.
l\,liigteri, igbu kredi scizlegmesinin ve bu nedenle verilen veya verilecek her tLirl0 teminatlarla ilgili iglemlerde



mevzuattn gerektirdigi kredi maliyet artrglannr, her t0rlii masraflan, vergi, resim ve harcr odemeyi kabul

eder. Mektup ve noter aracrlgryla yaprlan gecikme bildirimlerinden gonderim masrafl tahsil edilmektedir.

Bilgilendirmenin yaprldrgr tarihte gegedi olan iicretler ve do$an vergiler tahsil edilir. Temerriit hali. de dahil

olmak tzere kredi sozlegmesine dayanrlarak yaprlan her tiirli.i iglemde Mijgteriye bilegik faiz uygulanamaz.

lVijgteri ve Kefil/ler, ahnan Kredi ile ilgili mevzuattan dogan ve sozlegmenin devamt sijresince yeni dogacak

hei t0rl0 vergi, resim, harg, fon, prim, ek mali mtkellefiyet, komisyon, masraf, aidat, muayene, kontrol,

olgme, tespit, Ucret, tazminat, nakliye, temerrLit nedeniyle yaprlacak her tiirli.i ihbar, ihtar ve sigorta primi, kur

faikr vergisi ile bunlara ait faiz, temerrLit faizi, masraf, kredinin yurtdrgrna transferi igin gerekli biitiin

masraflair (krsaca "Masraflai') tamamen odemeyi ve MBFT'in yaprlan ilk odemeden bunlarl tahsil etmeye

tek taraflr yetkili oldugunu gayrikabili rUcu kabul ederler, MLigterinin odemekle yiiktimlti oldu$u masraflartn

herhangi bir nedenle MBFT taraflndan odenmig olmast halinde, MLigteri ve Kefil mezkur masraflarr, bu

masraflirrn MBFT tarafrndan odendigi tarihten MBFT'ye fiilen geri odeme giiniine kadar geqecek siire igin

hesaplanacak sozlegmede belirtilen tementit faizi ile birlikte MBFT'ye odemeyi kabul ederler. Miigteri ve

Kefil/ler, sozlegmeye aykrrrhk nedeniyle MBFT'nin igbu sozlegmeden dogan borglarrn tahsili hususunda

mahkeme ve icra dairelerinde kanuni takibat yapmak mecburiyetinde kalmasr halinde, ihbar ve benzeri

ihtarnameler de dahil, bu yolda yapacagr bi.itLin masraflan, kanuni muhakeme masraflart (bilumum harqlar,

tebligat ticretleri, kegif/bilirkigi ijcretleri, iicreli vekalet) ve MBFT'nin yapmak mecburiyetinde kaldt$r (MBFT'

in kendi vekillerine, danrgmanlanna odedigi avukathk 0creti ve belgeli olsun olmastn bunlarla ilgili tiim

masraflar ve vergiyi), masrafrn yaprldrgr g0nden fiili odeme grinline kadar igleyecek sozlegmede belirtilen

temerrrit faiziyle birlikte odemeyi ve/veya MBFT'nin bu mebla0larr M0$teri'nin borqlan hesabtna

yansrtabilece[ini ve bu meblaglarrn rehin alaca$r kapsamrnda olacagrnr, hangi agtklama ile olursa olsun

yaprlacak ilk odemeden bunlann tahsil edilebilecegini gayrikabili rLicu kabul ve taahhtit ederler, Efektif ytlltk

faiz oranrnrn hesaplanmasr igin, toplam kredi tutarr, taksit sayrsr, vergiler, aylrk taksit tutan, kredi tahsis

iicreti degerlendirmeye ahnmrgttr. Efektif yrllrk laiz oranr hesaplantrken kredinin ttiketiciye olan toplam

maliyetine, triketici tarafrndan kredi sozlegmesinde belirtilen taahhtitlerden herhangi birine uyulmamasl

nedeniyle odenecek [icretler dahil edilmez.

Tanrmlar bolimLinde belirtilmi$ bulunan kampanya kapsamrnda l\4Ligteriye indirimli kampanya Iaiz orant

uygulanmrg olmasr halinde Miigteri; soz konusu kampanya gartlarrna herhangibir nedenle ayktrt davranmast

(sigorta poligelerinin iptali, bakrm paketinin iptali vs) durumunda Sozlegme'nin imza tarihinden itibaren

gegerli olacak ve bu kez sozlegme faiz orarl' iizerinden yeniden hesaplanacak gefl ddeme plantna uygun

olarak odemelerini yapaca$rnr kabul, beyan ve taahhtit eder. Miigterinin bu maddede yer alan taahhiitlerini

krsmen ve/veya tamamen yerine getirmemesi Sozle$me'ye aykrrrhk tegkil edecektir. Bu durumda temerrtit

faiz oranr da akdi faiz oranrnrn %30 fazlast olarak uygulanacakttr.

Madde 12 . KRED|N|N ERKEN KAPATTLMASI/ ERKEN oDEME/ ARA ODEME: Mrigteri kredi borcunun

tamamtnt veya bir krsmrnr onceden odeyebilecegi gibi vadesi gelmemig bir ya da birden gok taksit

odemesinde de bulunabilir. Bir veya birden fazla taksitin vadesinden cince odenmek istenmesi halinde,

erken odenen taksit tutarr iqinde yer alan anapara tutan tizerinden krediye uygulanan (indirimli) faiz orant ve

erken odenen gtin sayrsl dikkate ahnarak bulunacak faiz tutarr, faiz tutart 0zerinden hesaplanacak BSMV ve

KKDF tutarr kadar indirim yaprlrr. Kredinin kalan borcunun tamamrnrn erken odenmesi, taksit tarihinde

yaprlryorsa; vadesi gelen taksit odemesi, geriye kalan taksit tutarlart igerisindeki anapara borcu ve varsa o

tarihe kadar tahsil edilmemi$ faiz, hug, BSIVV, KKDF ve benzeri yasal yiiktimliiliikler tahsil edilir, Erken

odeme iki taksit tarihi arasrnda yaprlyorsa, 6deme planrnda yer alan en son ddenmig taksit tarihi ile erken

kapatma igleminin gergekle$tili tarih arasrnda anapanya igleyen faiz tutarr, en son odenmig taksit tarihi

itibariyle geriye kalan taksit tutarlarr igerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemig faiz,



harg, BSlr4V, KKDF ve benzeri yasal yLikrimliilLikler tahsil edilir,Ancak faizin tamamtntn veya bir ktsmtntn

tiiketiciden pe$in olarak tahsil edildi(i kredilerde, kredinin tamamrnrn erken odenmesi durumunda, erken

odeme yaprlan tarih ve tutar esas ahnarak, akdi faiz orant tizerinden gerekli faiz iadesi yaptltr.

Vadesi gelmemig bir ya da birden gok taksitin vadesinden once odenmesi ya da kredi borcunun tamamlnln

vadesinden rince odenmesi srrasrnda borglunun vadesi geqmig ve odenmemig taksitlerinin bulunmast

halinde, geciktirilen her taksit igin ayrr ayn olmak iizere gecikilen giin saytslna gore vade tarihinden fiili

odeme tarihine kadar Madde 1'de yer alan Kredr Kogullannda belirtilen akdi faiz orant [izerinden

hesaplanacak temerr[jt faizi ve BSMV, KKDF tutan oncelikle tahsil edilir. Vadesinden once kapattlan

krediler ile ilgili olarak Tiiketicinin Korunmast Hakkrnda Kanun'un ilgili htik0mleri sakLdrr.

Ttiketici, vadesi gelmemig bir veya birden gok taksit odemesinde bulunabilir veya kredi borcunun tamamtnt

ya da bir krsmrnr erken odeyebilir. Bu h6llerde kredi veren Triketici Mevzuatr hiik[imlerine uygun olarak

faizin tamamrnrn veya bir krsmrnrn pegin olarak tahsil edildigi durumlar da dahil olmak iizere gerekli indirimi

yapmakla yLikLimliidLir. Triketicinin, vadesi gelmemig bir veya birden gok taksit odemesinde bulunmast veya

kredi borcunun tamamrnr ya da bir krsmrnr vadesinden once odemesi durumunda, erken odeme indirimi

hesaplanrrken ti.iketicinin odemeyi yaptr[r tarih esas ahnrr. Bu tarih tiiketici aleyhine olacak gekilde

degigtirilemez.

Geri Planrnda gosterilen taksitler bagkaca bir ihtara gerek

kalmaksrzrn kargrlannda belirtilen tarihte muaccel olur. Vade tarihinde odenmeyen taksitlere, vade

tarihinden odeme tarihine kadar, oranr Kredi Kogullarrnda belirtilen temerriit faizi uygulanrr. Miigterinin

birbirini izleyen en az iki taksiti odemede temenride drigmesi halinde, MBFT Miigteriye ihtar gondererek

borcun otuz giin iginde odenmesini talep etmeye, bu sure iginde borcun odenmemesi halinde kredi

borcunun tamamrnr muaccel krlmaya yetkilidir, Miigteri gonderilen bu ihtara ragmen otuz gLin igerisinde

odeme yapmaz ise bagkaca bir ihtara gerek kalmaksrzrn kalan borg igin de temerrtide dtiger. Muaccel

krhnan taksitlerin hesaplanmasrnda faiz ve licretler dikkate ahnmaz, Tementit veya geg odeme durumunda

tiiketiciden sozlegmede yer alan akdi faiz oranrnrn yiizde otuz fazlasrndan daha ytiksek bir oranda gecikme

faizi tahsil edilemez. Aksi halde, kredi veren, fazla tahsil ettili tutar ile fazla tahsil edilen tutann tahsil edildigi

tarihle fiilen tijketiciye geri odendili tarih arasrndaki s0re igin sozlegmede yer alan akdi faiz orantnrn yiizde

otuz fazlasr Lizerinden hesaplanacak faizi tLiketiciye odemekle yilk0mlildiir. Kredi veren, t[.iketicinin

temerriide dLigmesi ya da geg odemede bulunmasr durumunda, geg odenen tutar iginde yer alan anapara
tutarr tizerinden gecikme faiz oranr ile geg odenen giin sayrsr dikkate ahnarak bulunacak faiz ve bu faiz

rizerinden hesaplanacak vergi, harg ve benzeri yasal y0ktimliiliikler toplamrnr tiiketiciden talep edebilir,

Ttiketiciden talep edilebilecek gecikme faizi hesaplanrrken tiiketicinin odemeyi yaptrgr tarih esas ahnrr. Bu

siire higbir gekilde ttiketici aleyhine olacak gekilde de$igtirilemez, [4iigteri, Kredi Bagvuru Formu ve ekindeki
bilgilerden herhangi birinin do$ru olmadrgrnrn anlagrlmasr, odeme gLiciinii krsmen veya tamamen
kaybetmesi, tigtincti gahrslarca hakkrnda ihtiyati haciz veya haciz karan ahnmrg olmasr, kendisinden ilave
teminat talep edilmesine kargrn ilave teminat vermemesi, oliimri nedeniyle borcun odenmeme halinin ortaya
gtkmast, iflast, konkordato mehli talep etmesi, hacir altrna alnmasr, kayyrm tayini nedenleri ile ya da diger
haklt sebeplerin varhgr halinde MBFT'nin, borcun tamamrnr muaccel krlmaya ve derhal odenmesini talep
etmeye yetkili oldu$unu kabul eder, igbu sozlegme numarasr ile nama yazrh ve her bir kredi odemesi taksidi
igin ayrt ayrt olacak gekilde senet dtizenlenmig olmasr halinde yukarrdaki muacceliyete iligkin gartlarrn
olugmast durumunda soz konusu senetlerin tamamr muaccel hale gelecektir. Yukarrda belirtilen
sebeplerden ottirU borcun muaccel hale gelmesi halinde igbu sozlegmenin ekini olugturan Geri Odeme
Plantndaki odenmeyen taksitler igindeki toplam anapara tutan ile vadesi gegen ve odenmeyen taksilere



iligkin tahakkuk eden faiz, KKDF ve BSMV hesaplanrr ve bulunan tutar yasal takibe aktarrlrr, MBFT'nin, igbu

sozlegmenin ilgili maddelerinde belirtildigi rizere tesis etmig oldugu teminatlar (rehin hakkr, ipotek hakkt,

hapis hakkr, kefalet) Milgterinin MBFT'ye kargr her ne nedenden olursa olsun kefalet dahil dogmug ve

dogacak t0m borglannrn tasfiyesine kadar devam edecektir.

Madde 14 - DiGER FES|H HALLER|: igbu sozlegmede dlizenlenen fesih ve muacceliyet halleri mahfuz
kalmak gartryla aga$rdaki durumlarda MBFT, sozlegmeyi fesih etmeye ve/veya borcun tamamrnr muaccel

krlmaya ve bu muaccel alaca$rnr kredi teminatrnr nakde gevirerek tahsile, kredinin tahsisi hentz soz konusu

degil ise, bunu kullandrnp kullandrrmamaya tam yetkilidir,

. Mii$teri, igbu sozlegmeyle ilgili olarak verdigi bilgi ve belgelerin do$ru oldugunu beyan elmigtir ve

bunlardan herhangi birinin eksik ya da dogru olmadrgrnrn anlagrlmasr veya ibraz edilen belgelerin sahte

olmasr ve/veya 0zerinde tahrifat yaprlmrg oldugunun kredinin kullanrlmasrndan sonra saptanmasr,
. M0gteri'nin olLimu, temyiz kudretini kaybetmesi, hacir altrna aLnmasr,
. M0$teri aleyhine 3, gahrslarca icra takibi yaprlmasr, iflasrn ertelenmesi kararr alrnmasr veya konkordato

talep edilmesi, iflasr, konkordato ilan etmesi, borglarrnr odemeyi tatil etmesi, borcunu odemede acze
diigmesi veya malvarlrgrnr krsmen veya tamamen devretmesi,

. Miigteri'nin usuliine uygun olarak yazrh bir gekilde ihtar olunmasrna raOmen ihtar olunan miikellefiyetini ifa

etmemesi,
. igbu sozlegme konusu kredryle temin olunan otomotiv lirLinii ve/veya sozlegme konusu krediyle temin

olunan otomotiv hizmetinin ilgili oldugu otomotiv, I/BFT tarafrndan rehnedilmig olup, MBFT'nin en onemli
kredi geri odeme teminatrnr tegkil etmektedir. Bu sebeple, soz konusu aracrn (ve varsa ahnan ek merhun
araglarrn) Ttrkiye Cumhuriyeti hudutlan drgrna grkarrlmasr, ancak, Mrigteri'nrn MBFT'ye yazrlr mriracaatr
ve MBFT'nin agrk yazrl onayr halinde mtimkiindtr. Bu gergevede Sozlegme kapsamrnda rehne konu
edilmig araq(lar)rn (ek rehin verilen araglar dahil), menkullerin MBFT'nin muvafakatr olmadan yurtdrgrna

grkarrlmasr,

o Miigteri'nin herhangi bir sugtan dolayr hiikiim giymesi, tutuklanmasr, gozaltrna alrnmasr vs,

MAddE 15. TEM|NATLAR:
KEFALET; Miigterinin edimlerine kargrhk olarak alrnan gahsi teminatlardan olmasr halinde her ne isim
altrnda olursa olsun bu sozlegmenin sonunda imzasr bulunan Kefil/Kefille/in kefaletleri "adi kefalet"
hLikmtinde olup, Mtigterinin bu kredi sozlegmesinden otiirii MBFT'ye borglandrgr ve borglanacagr tutarlan,
agagrda imza bolLimiinde belirtilen miktara kadar kefil olarak tekeffiil ederler. Ttiketicinin alacaklanna iligkin
kargr tarafga verilen gahsi teminatlar diger kanunlarda aksine hLikiim bulunmadrkga mriteselsil kefalet
sayrlacaktrr. Kefalet miktarrna anapara, anaparanrn faizi, BSMV, KKDF ve madde Kredi Kogullarr'nda da
belirtilen temenlit faizi oranr tizerinden tahakkuk ettirilecek temerrLit faizi tutarr, komisyon, her tlirlu
masraflar, vekalet ticreti ve dava ve takip masraflarr ile yasal srnrrlar igerisinde kalmak kaydryla borgludan
talep edilebilecek diger her tilrl0 masraflar ilave edilir. Kefilin sorumlulugu b[itdn bu hususlarr kapsar. MBFT,
Turk Borglar Kanunu'nun 585. maddesindeki istisnalar saklr kalmak kaydryla asrl borgluya bagvurmadan
kefllden borcun ifasrnr isteyemez.

MENKUL REHNi; Miigteri, gerek igbu Sozlegmeden gerekse MBFT'yle imzalamrg oldugu bagka
sozlegmelerden ve/veya herhangi bir nedenden dogmug dogacak borglannrn teminatr olarak cizellikleri kredi
kogullartnda yazth olarak belirtilen tagrtr/tagrtlan MBFT'ye kredi kogullannda yazrh tutar tizerinden
rehnetti$ini kabul, beyan ve taahhut eder. Bu rehin ve satrlamaz kaydr, sozlegme konusu arag(lar) "Trafik

Sicil Kaydtna", MBFT lehine, Miigteri tarafrndan gerhedilecektir. MUgteri, t0m masraflarr kendisine ait olmak
tizere rehin iglemlerinin gergeklegtirilmesini temin edecektir, Scizlegme herhangi bir sebeple feshedildigi ve



lvliigteri'nin bakiye bir borcu kalmrg olmasr halinde, Mrigteri, l\4BFT'ye rehinli aract derhal teslim edecek

olup, merhun araq(lar)rn herhangi bir gekilde saklanmasr ve teslim edilmemesi halinde, Miigteri bu durumun

cezai ve hukuki miieyyideleri oldu$unu bildigini kabul ve beyan eder, Ayrrca, Miigteri, MBFT'nln yazllt

muvafakatr olmaksrzrn merhun araglarr yurtdrgrna qrkarmayacaornr ve bunun aksine davrantgtntn hukuki ve

cezai miieyyidelerini bildigini beyan eder.

HAK VE ALACAKLAR UZeniHOe REHIN/TAKAS,HAPIS/MAHSUP; Mtigteri ve/veya Kefil/ler; MBFT

nezdinde mevcut olan ve olabilecek, her tiirlLi alacak, hak, nakit, senetler, ktymetli evraklar, havale tutarlarl

ve her tiirl0 hak ve alacaklarrnr, MBFT'ye rehnettiklerini ve her ttirlii hak ve alacaklarr iizerinde [/BFT'nin

hapis ve/veya bedellerini takas ve mahsup etme hakktna sahip bulundugunu kabul ve beyan ederler.

Mrigteri ve/veya Kefll/ler; bunlarr MBFT'nin herhangi bir bildirimde bulunmadan dahi alacaklanndan vadesi

gelmig olanlardan takas ve mahsup etmeye yetkili oldu$unu da kabul ederler. Aynca MBFT vadesi gelmig

bulunan alacaklarrndan fazlaya iligkin krsmr ise ilgilisine iade etmekte veya rehin veya hapis hakkt

kapsam r nda uhdesinde tutmakta serbesttir,

MLigteri, Kefll/Kefillerin cideme g0crinii kaybetmesi veya alrnan teminatlartn de$er yitirmesi gibi haklt

sebeplerin varhgr halinde, MBFT'nin yeni kefil gosterilmesini, ipotek tesis edilmesini, menkul rehni tesis

edilmesini ya da MBFT'ce uygun goriilecek bagkaca teminat gosterilmesini talep etme hakktntn

bulundu$unu kabul eder,

MAddE I6.S|GORTA:
KREDi oDEME SicoRTASI; M0gteri, lr4BFT taraflndan kendisine sunulan sigortalr ve/veya sigortasrz kredi

alternatiflerini de$erlendirerek, sigorta yaptrrmayr tercih etmesi ve bu konuda talimattntn bulunmast halinde

MBFT'nin kendisine sundugu Sigorta $irketine veya kendisinin tercih edecegi diler bir sigorta girketine,

kredi tutarr Lizerinden ve t0ketici kredisinin taksitleri ve krediden dogan her tiirlii borg tamamtyla odeninceye

kadar ki miktar igin Odeme Koruma Sigortasr ve/veya Hayat Sigortasr yaptrrmayr ve miiddeti biten poligeleri

yenilemeyi, poliqelerde MBFT'nin dain ve miirtehin ve lehtar srfatryla kayttlt olmastnt, sigorta girketiyle ilgili

bir riskin dogmasr halinde sigorta bedellerinin MBFT'ce sigorta girketinden altnmastnt ve kredi alaca$tna

mahsup edilmesini kabul ve taahhijt eder.

TEM|NATLARIN S|GORTALANMASI ;Sozlesmenin teminatrnr tegkil eden rehinli arag(lar) sozlegme

tarihinden itibaren Mtigteri'nin sozlegmeye konu bilumum hak ve alacaklan tamamen tahsil edilinceye ve

arag 0zerinde tesis olunan rehin/haciz MBFT tarafrndan kaldurhncaya kadar, asgari borg tutart ve vadesince

Mtigteri tarafrndan kasko sigortasr yaptrrrlacaktrr, Sozlegmenin teminatr niteli$indeki merhun arag(lar)a ait

t[m poligelerde MBFT daini miirtehin olarak gosterilecek, sozlegme konusu aractn sigorta primleri MBFT

tarafrndan sigortacrya odenmig/odenecekse, sigorta bedeli krediye dahil edilip Geri Odeme Plant'ndaki

taksitlere yansttllacaktrr. MLigteri her tLirli.i masraf ve vergi dahil olmak zere sigorta primlerini odeyecek ve

vadesinde poligeleri yenileyecektir. Poligelerin primleri bizzat MLigteri tarafrndan odenecek ise bu primlerin

zamantnda ktsmen veya tamamen odenmemesi ve/veya poligelerin herhangi bir sebeple iptal edilmesi

halinde, lr4BFT bu araglann poligesini diledigi gartlarda yaptrrabilir, primlerini odeyebilir ve bu ddemeleri

Mtigteri odeme planrna dahil edebilir ve yaprlacak ilk odemeden oncelikle bu bedelleri mahsup edilebilir.

Sigortanrn yaprlmamrg olmasr veya belirlenen gartlarda olmamasr halinde, MBFT, sozlegmeyi higbir ihbara

gerek kalmaksrzrn tek tarafh feshetmek, krediyi kullandrrmamak, ti.im alaca$t derhal muaccel ktlmak

haklarrna sahiptir. Miigteri, sigorta poligesi ile teminat altrna ahnmrg olan risklerin krsmen veya tamamen

gergeklegmesi ihtimalinin ortaya grkmasr halinde, gerekli b0tLin tedbirleri almak; gergeklegmesi halinde ise

ilgili resmi ve dzel kuruluglardan yardrm isteyerek riskin en az zarc a gegigtirilmesini sallamak ve her

durumda belge ve bilgileri temin etmek, hasar ve delil tespiti yaptrrmak, aragtan geri kalan enkaztn, arta

kalan pargalarrn ve her tiirlii de$erlerin korunmasrnr saglamak, britiin geligmeleri derhal ve en htzlt



haberlegme araglannr kullanarak MBFT'ye ve sigorta girketine bildirmek, gerekli maddi ve hukuki tedbirleri

almak, aksi takdirde dogacak birtUn zararlarr odemek zorundadrr. Miigteri, hasar halinde aracrnr bu

sozlegme gerelince yetkili servislere gotiirecektir. MBFT, aracrn hasara u$ramasr veya galrnmasr halinde,

MLigteri'nin muvafakatrna gerek olmaksrzrn, sigortacr tarafrndan odenecek meblaglarrn tahsili igin hukuken
gerekli her t0rlii iglemi yapmaya ve tLim alacaklannr sigorta bedelinden mahsup etmeye yetkilidir. Mljgteri,

sigorta poligesiyle teminat altrna alrnmamrg bir riskin olugmasrna ve/veya sigorta riskinin artmasrna neden

olabilecek bir igleme veya faaliyete girigece$i zaman en geq 7 (yedi) i9 gun0 onceden yazth olarak MBFT'ye

bagvuracak ve MBFT'nin yazrh onayr ve soz konusu riskler teminat altrna ahndrktan sonra ilave prim tutarrnr

odemek suretiyle ongorLilen igleme veya faaliyete baglayacaktrr. Mrigteri, Odeme Koruma Sigortasr/Hayat

Sigortasr/Kasko Sigortasr poliqelerinin igbu sozlegme kapsamrnda MBFT tarafrndan kredilendirilmig olmasr

halinde herhangibir nedenle Saglayrcr Sigorta $irketince prim iadesi yaprlmasrnr gerektirecek bir durumun

ortaya grkmasr (poligenin iptali vs) durumunda do$acak prim iadesi alacaklannrn tamamrnr, kredilendirilen

toplam prim tutan ile srnrrl olmak iizere, peginen MBFT'ye temlik ettigini kabul ve beyan eder, Sozkonusu

temlik kapsamrnda Saglayrcr Sigorta $irketi tarafrndan MTBF'ye yaprlacak odemeler oncelikle Mtigterinin

muaccel hale gelmig borqlanndan mahsup edilecek olup muaccel borcu bulunmamasr halinde igbu

sozle$menin kredinin erken kapatrlmasrna iligkin hLikilmleri dogrultusunda iglem yaprlacaktrr.

Madde 17 - MAHSUP YASAGI: Mrigteri, MBFT'den her ne sebep ile meydana gelirse gelsin, mevcutveya
ileride dogacak alacaklannr, odemede yrikiimlii bulundugu kredi taksitlerinden veya diger masraf, vergi vs,

odemelerinden mahsup edemez, Miigteri, MBFT'nin igbu scizlegme h0krimlerine uymadr0rnr ileri strrerek bir

tazminat talebinde bulunsa dahi, sozkonusu tazminat talebini ancak kredi taksitlerini srizlegme odeme
planrna ve igbu sozlegme hLik0mlerine aynen uygun bir bigimde odemek gartr ile ileri siirebilecektir.

Madde 18 - KANUNi iXruUefOm VE TEBL|GAT: M0gteri ve Kefil/ler, yukarrda yer alan adreslerini,

kanuni ikametgahlan edindiklerini beyan ve sdzri gegen yere yaprlacak tebligatrn gahrslarrna yaprlmrg

sayrlacagrnr kabul ederler. M0gteri ve Kefil/ler, yukarrda yer alan rinvan ve/veya ikametgahlannr

degigtirdikleri takdirde yeni ikametgahlarrnr ve/veya [invanlannr MBFT'ye noter marifetiyle bildirmedikleri
srirece, yukanda sriz[ gegen ilk ikametgaha yaprlacak tebliglere itiraz haklarr olmayacagrnr ve eski iinvan
ve ikametgahlanna itibar edilecegini kabul ederler, Miigteri ve Kefil/ler, MBFT'nin igbu sozlegme geregi
yapacagr ihbar ve gonderecegi mektuplan ozel kurye girketleri, iadeli taahhi.itlii mektupla veya noter
aracrl$r ile yapmakta serbest oldu$unu, bu ihbar ve mektuplann iglerinden herhangi birine tebliginin,
digerleri igin de hrikiim ifade edecegini kabul ve taahhiit ederler.

Madde 19 . DEV|R VE TEMLiK: MBFT, igbu sozlegmeden dogan hak ve alacaklarrnr diledigi zaman,
MLigteri'nin muvafakatrnr almaya gerek kalmaksrzrn 3. kigilere devir ve temlik etmek hakkrna sahiptir, Bu gibi

devir ve temlik hallerinde genel hLikrimler uygulanrr, Miigteri, igbu sozlesmeden dogan hak, miikellefiyet ve
borglannr, MBFT'nin yaz izni olmadan 3. kigilere devredemez ve borglarrnt nakledemez,

Madde 20 . MBFT'N|N KAY|TLAR|N|N DEL|L TESK|L ETMES| ve BiLGi pAyLAStMt: Mrigteri ve
Kefili/Kefilleri, igbu sozlegmeden do$an ihtilaflarda, imzalanan sozlegmelerin, hesap ozetlerinin, MBFT'ye
verilen her ttirlii yaztlt talimatlann, alacak belgelerinin, iptal belgelerinin, mikrofilmlerin, bilgisayar
kayrtlannrn, ses kayrtlarrnrn, imzalanmrg makbuzlann, bagvuru formlarrnrn, kredilendirme talimatlarrnrn,
odeme figlerinin, gonderilen ihtarname ve ihbarnamelerin, odeme planrnrn ve MBFT|n diger defter ve
kayttlanntn delil tegkil edece[ini ve bunun 6100 sayrh Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi

uyannca delil sozlegmesi niteliginde oldugunu kabul ederler.



MBFT'ye tijketici ve kefil tarafrndan verilen bilgiler, mevzuat kapsamtnda Kredi Kaytt Biirosu A.$., TBB Risk

Merkezi, T.C. Merkez Bankasr vb, yetkili krlnmrg kuruluglar nezdinde yaprlacak kredi istihbarat gahqmalan

igin kullanmaktadrr, Ir4BFT, T0ketici ve kefil ile ilgili edinmis oldugu bilgi ve kayrtlar ile MBFT nezdindeki borg

durumunu, bankactltk mevzuatr qelgevesinde Kredi Kayrt Burosu A,$., TBB Risk Merkezi di$er banka,

llnansal kurulug ve sigorta $irketleri ile kanunen yetkili krhnmtg kuruluglar ile ve uygun gortilecek diger

3.kigiter ile paylagabilir. Bu bilgiler aynca migterr iligkileri yonetimi amact ile (i) Daimler AG/ Diger

Hissedartar/ Mercedes-Benz Trirk A.g,/ Grup $irketleri/ Bagh $irketler ile (ii) Yetkili Sattctlar ile;(iii)
DiskibLitor ve Ureticiler ile (iv) Sigorta girketleri ve sigorta aracrlan ile; v) banka ve dioer finansal kuruluglar

ile (iv) muhtelif zamanlarda segecegrmiz di$er kigi ve girketlerle de paylagrlabilir, Her durumda kigisel

verilerin korunmasr igin bLitun onlemler altnacakttr.

igbu sozlegmeden dogacak her tiirlii anlagmazhkta Tiirk Hukuk Kurallan uygulantr ve anlagmazltklarrn

goz0miinde, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 5 ila 15. maddelerinde belirtilen mahkeme ve icra daireleri

yetkilidir. gu kadar ki; tacir srfatrna sahip kefiller ile MBFT. arasrndaki ihtilaflann goziimiinde 6100 saytlt

ilukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 17. Maddesi uyannca istanbul Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkili

krhnm rgtrr.

Mugteri, hukuken gegedi vekaleten ig gormesi durumu harig olmak tizere, sozlegme konusu krediyi kendi

nam ve hesabrna almrg oldu!unu, bir bagkasr hesabrna hareket etmedigini, kredinin gerqek faydalantctstntn

bizzat kendisi oldugunu beyan etmig, bu beyanrna aykrn olarak hareket etmig olmasr halinde, 5549 saytlt

Kanun ba$ta olmak lizere diger ilgili mevzuattan dogan hapis, idari para cezasr gibi hukuki ve cezai

mrieyyidelere muhatap olabilece$i kendisine hatrrlatrlmr$tu, Iliigteri, asltnt ibraz etmig oldugu ve MBFT

tarafrndan mevzuat gereli tiim aragtrrmasr ozenle yaprlan kimlik belge ve bilgilerinin dogru ve gegerli

oldu0unu, bu bilgilerin gergege aykrn oldu0unun tespit edilmesi halinde yukanda sayrlan kanuni

miieyyidelerin kendisine anlatrldrgrnr, bagkasr hesabrna hareket etmesi ile ilgili giiphelerin tesbiti halinde

MBFT'in ilgili kurum ve kuruluglara bildirim hakkr oldugunu bildigini gayrikabili riicu kabul, beyan ve taahhtit
etmigtir.

Taraflar, toplam 22 maddeden olugan i$bu sozlegmeyi okumug, miizakere etmig, kabul etmig ve
imzalam rglard rr.



Sdzlegme igerisinde yer alan genel iglem gartlan tarafrmrzca, aleyhimize dogurabilecegi sonuglan ayrtnttlt

bir geiitde incelenmig olup, degerlendirmemiz sonucu girketiniz ile sozlegmeyi imzalamayt ve htiktimlerinin

uygulanmastnt kabul ederim/2.

MUSTERi
(isim / Sovad / imza )

MBFT
Mercedes-Benz Finansman Tiirk A,$.

KEFiL
Ad-Soyad/ Unvan

Kefaletin Tarih :

Kefaletin Miktan:

imza

KEFiL
Ad-Soyad/ Unvan

Kefaletin Tarih :

Kefaletin Miktan:

imza

KEFiL
Ad-Soyad/ Unvan

Kefaletin Tarih :

Kefaletin Miktan:

imza

EK.1: ODEME PLANI

(el yazrsryla kefll taraftndan yaztlacak)

(el yazrsryla kefil tarafrndan yaztlacak)

(el yazrsryla kefil tarafrndan yaztlacak)

(el yazrsryla kefil tarafrndan yazrlacak)

(el yazrsryla kefil tarafrndan yazrlacak)

(el yazrsryla kefil tarafrndan yazrlacak)

TESL|M BEYANI: "sozlegmenin bir nrishasrnr elden teslim aldrm."


