EK-1
SINIR ÖTESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ
BİLGİ VE BELGELER

SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER
NO

BİLGİ VE BELGELER

1

Kiralama sözleşmesinin tesciline ilişkin, Genelge ekinde
(EK-3) yer alan örneğe uygun şekilde hazırlanmış tip talep
yazısı.

2

3

4

KONTROL

AÇIKLAMA

www.bddk.org.tr/sinirotesitescil adresinde yer alan ve
elektronik ortamda doldurularak bir örneği kiracı ve
kiralayan taraf ya da yetkili temsilcileri tarafından imzalanan
Sınır Ötesi Finansal Kiralama Sözleşmesi Özet İnceleme
Formu

Kira süresini, kira tutarını, ödeme ve sigorta şartları da dahil
olmak üzere tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsayan,
kiralayan ile kiracı arasında resen noterlikçe düzenlenmiş
orijinal imzalı finansal kiralama sözleşmesi ile noter tasdikli
Türkçe tercümesi ve her ikisinin noter onaylı ikişer sureti.
(Sözleşme yurtdışındaki bir noterde yapılmış ise apostil onayı
da ilave edilmelidir.)
Kiralayan ve kiracı şirket adına sözleşmeyi imzalayan kişi ve
kişilerin şirketi temsile ve ilzama yetkili olduğunu belirtir
orijinal ya da noter tasdikli imza sirküleri, ya da usulüne
uygun düzenlenmiş noter tasdikli orijinal vekaletname.

KİRALAYANA İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER
NO

5

BİLGİ VE BELGELER

KONTROL

AÇIKLAMA

Kiralayan şirketin kendi ülkesinde finansal kiralama
faaliyetinde bulunma yetkisini haiz olduğunu gösteren apostil
onaylı belgenin aslı ve İngilizce olarak düzenlenmemesi
halinde noter tasdikli Türkçe tercümesi.

KİRACIYA İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER
NO

BİLGİ VE BELGELER

KONTROL

6

Kiracının anasözleşmesinin yayımlanmış olduğu Ticaret Sicil
Gazetesinin orijinali ya da noter tasdikli nüshası.
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İlgili ticaret odasından alınacak faaliyet belgesi.

8

Kiralama konusu malın hava aracı olması halinde, hava taksi

1
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işletmeciliği ruhsatı veya genel havacılık ruhsatının noter
tasdikli birer örneği veya ruhsat için ön izin başvurusunda
bulunulduğuna ilişkin olarak Ulaştırma Bakanlığı Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı

KİRALAMA KONUSU MALA İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER
NO

BİLGİ VE BELGELER

9

Kiralama konusu malın kullanım amacını detaylı bir şekilde
anlatan bir yazı. (Hava aracı dışındaki mallar için
istenmektedir.)

10

Kiralama konusu malın satış fiyatını gösteren apostil onaylı
proforma faturanın aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesinin
üç nüshası.

11

Kiralama konusu malın sigorta belgesinin aslı veya noter
tasdikli sureti.

12

Kiralama konusu malın gümrük tarife ve istatistik
pozisyonunu gösteren bir belge. (Hava aracı dışındaki mallar
için istenmektedir.)

13

Kiralama konusu mala ilişkin katalog. (Hava aracı dışındaki
mallar için istenmektedir.)
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Kiralama konusu mal, eski, kullanılmış, yenileştirilmiş,
kusurlu, standart dışı, yatık, düşük kaliteli mal ise malın
ekonomik ömrünü, belirten ilgili uzman kuruluşlardan
alınmış ekspertiz raporu.
Kiralama konusu mal, eski, kullanılmış, yenileştirilmiş,
kusurlu, standart dışı, yatık, düşük kaliteli mal ise malın
ithalat rejimi bakımından yurda getirilmesinde bir sakınca
olmadığını gösterir Dış Ticaret Müsteşarlığından alınmış bir
yazı. (Hava aracı dışındaki mallar için istenmektedir.)

16

Kiralama konusu malın hava aracı olması halinde, Ulaştırma
Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınan
teknik uygunluk belgesi ve Türk Sivil Havacılık mevzuatına
uygunluk yazısı.

17

Kiralama konusu malın gemi olması halinde, Denizcilik
Müsteşarlığı’ndan alınan teknik uygunluk belgesi ve ilgili
mevzuata uygunluk yazısı.

18

Kiralama konusu mal, hava aracı, gemi ve tıbbi cihazın
dışında bir mal ise malın yüksek teknoloji kapsamında
olduğunu belirten ve ilgili uzman kuruluşlardan alınmış olan
görüş yazısının aslı veya noter onaylı sureti.
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