
VEKÂLET ve YÖNETİM SÖZLEŞMESİ 

Bu Vekalet ve Yönetim Sözleşmesi (“Sözleşme”) ___________ tarihinde; 

(1) merkezi Büyükdere Cad. No.129/1 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde yer alan ve 

İstanbul Ticaret Sicili’nde 250489 sicil numarası ile kayıtlı olan Kuveyt Türk Katılım 

Bankası A.Ş. (“Yönetici Vekil” veya “Banka”) 

ile 

(2) merkezi Büyükdere Cad. No.129/1 K:3 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde yer alan 

ve İstanbul Ticaret Sicili’nde881351 sicil numarası ile kayıtlı olan KT Kira Sertifikaları 

Varlık Kiralama A.Ş. ( “KT VKŞ” ) 

arasında imzalanmıştır. Yönetici Vekil ve KT VKŞ bu Sözleşme’de ayrı ayrı “Taraf’, birlikte 

“Taraflar” olarak anılacaktır. 

1. Sözleşme’nin Konusu 

KT VKŞ tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan III-61.1nolu Kira Sertifikaları Tebliği kapsamında Bankanın fon 

kullanıcısı olarak yer alacağı toplam 1.000.000.000.-TL’lık ihraç tavanı kapsamında tertipler 

halinde ihraç edilecek kira sertifikalarından _____________TL meblağlı olarak ihraç edilecek 

Kira Sertifikaları’na konu olacak Varlık Portföyü’nün, vade boyunca kiralanması da dahil 

olmak üzere KT VKŞ lehine yönetilmesine ilişkin olarak, Banka tarafından Yönetici Vekil 

sıfatıyla KT VKŞ’ye gerekli tüm Hizmetler’in verilmesidir. 

2. Tanımlar 

Bu Sözleşme’de aksi açıkça belirtilmedikçe, aşağıda belirtilen terimler, karşılarında yer alan 

anlamları ifade edeceklerdir. Bu Sözleşme’de tanımlanmayan terimler, Devir Sözleşmesi’nde 

belirtilen anlamları ifade edeceklerdir. 

Dayanak Varlıklar/Portföy Varlıkları: Leasing Varlıkları ile Yatırım Varlıklarının tümünü 

ifade eder. 

Devir Sözleşmesi: Banka ile KT VKŞ arasında Varlık Portföyü’nünKT VKŞ’ye devrine 

ilişkin olarak __________tarihinde imzalanan temlik/devir sözleşmesidir. 

Getiri Oranı /Gelir Oranı: Sermaye Piyasası Aracı Notunda, İhraç Belgesi ve/veya Tertip 

İhraç Belgesinde ve/veya Kira Sertifikası Hüküm ve Şartları’nda detayları belirtilen, Yönetim 

Sözleşmesine dayalı ihraçlarda Kira Sertifikası Sahiplerince tahmin edilen (beklenen), Alım 

Satıma Dayalı ihraçlarda ise Kaynak Kuruluş’un KT VKŞ’ye Vade Farkı olarak ödemekle 

yükümlü olduğu yıllık gelir oranıdır. 

Hizmetler: Yönetici Vekil tarafından bu Sözleşme uyarınca KT VKŞ’ye verilecek olan ve 4. 

Hizmetler maddesinde detayları verilen her türlü hizmetlerdir. 

İhraç Bedeli: İhraç edilen kira sertifikaları için yatırımcılar tarafından ödenen toplam bedeli 

ifade eder.  



İzin: Her türlü izin, onay, lisans, muafiyet veya kaydı ifade eder. 

Kira Sertifikası: Varlık Portföyü’nü devir almak ve/veya Kaynak Kuruluşa vadeli satılmak 

üzere peşin olarak emtia satın almak amacıyla KT VKŞ tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin 

Varlık Portföyü’nden elde edilen gelirlerden ve/veya Murabaha alacaklarından payları 

oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymet niteliğindedir.  

Kira Sertifikası Hüküm ve Şartları: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 

Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda, İhraç Belgesinde, Tertip İhraç Belgesinde ve/veya bu 

belgelerin onayına dayanak oluşturan, Kira Sertifikalarının tabi olduğu, Kira Sertifikası 

Vadesi, Getiri Oranı, Periyodik Ödeme Tutarı, Periyodik Ödeme Tarihi dâhil, fakat bunlarla 

sınırlı olmamak üzere şartların yer aldığı ihraca ilişkin diğer belgelerde saptanmış tüm koşul 

ve hükümleri ifade eder. 

Kira Sertifikası Sahipleri: Kira Sertifikalarını satın alan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. 

KT VKŞ: KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.’ni ifade eder. 

Ödeme Dönemi: Ödeme Dönemi Başlangıç Tarihi (işbu sözleşme tarihi) ile ilk Ödeme Tarihi 

arasındaki ve sonrasında da her bir Ödeme Tarihi arasındaki dönemdir. 

Ödeme Tarihi: Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda ve/veya Kira Sertifikası Hüküm ve 

Şartları’nda belirtilen ve Periyodik Ödeme Tarihi’ne denk gelen ödeme tarihlerden herbiridir. 

Periyodik Ödeme Tarihi: Kira Sertifikası Sahiplerine KT VKŞ tarafından Periyodik Ödeme 

Tutarının ödeneceği, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda ve/veya, ihraç belgesi ve/veya tertip 

ihraç belgesi ve/veya Kira Sertifikası Hüküm ve Şartları’nda  belirlenen tarihlerden her 

biridir.  

Periyodik Ödeme Tutarı: Sermaye Piyasası Aracı Notu ve/veya İhraç belgesi ve/veya tertip 

ihraç belgesinde belirtilen Getiri Oranı ve hesaplama yöntemi uygulanarak ihraç tutarı 

üzerinden hesaplanan ve Varlık Portföyü gelirlerinden  ve Murabaha (Emtia Alım Satımı) 

işlemleri Vade Farkından elde edilerek Kira Sertifikası Sahiplerine ödenmesi  beklenen 

(tahmin edilen); Varlık Portföyünden elde edilen net gelirler ile Vade Farkı toplamının  bu 

tutara eşit veya bu tutarın üzerinde olması halinde ise Periyodik Ödeme Tarihleri’nde Kira 

Sertifikası Sahiplerine dağıtılan tutarı ifade eder.  

Rezerv:Herhangi bir Ödeme Tarihinde Varlık Portföyünden sağlanan net gelir ve Murabaha 

işlemleri Vade Farkı toplamının Periyodik Ödeme Tutarını aşması durumunda, aradaki farkın 

bir sonraki Periyodik Ödeme Tarihindeki ödemeyi temin etmek için tutulan ve Yönetici Vekil 

tarafından Vekalet Teşvik Avans Ücreti olarak tasarruf edilebilen kısmıdır. 

Vekalet Teşvik Ücreti:Yönetici Vekilin KT VKŞ’den devraldığı Varlık Portföyünü KT 

VKŞ’nin temsilcisi olarak yönetmesi karşılığında Varlık Portföyünden elden edilen net 

gelirlerden yönetim ve teşvik ücreti olarak tasarruf edeceği ve söz konusu gelirlerin varsa 

Murabaha işlemi Vade Farkı ile toplamının kira sertifikası vadesi (İtfa Tarihi) itibariyle 

Periyodik Ödeme Tutarlarının toplamı üzerindeki kısmını ifade eder. 



Vekalet Teşvik Avans Ücreti: Yönetici Vekilin ayrılmış olan Rezerv miktardan tasarruf 

edebileceği, ancak herhangi bir Periyodik Ödeme TarihindeVarlık Portföyünden elde edilen 

net gelirlerin Murabaha işlemleri Vade Farkı ile toplamının Periyodik Ödeme Tutarını 

karşılayamaması halinde, aldığı avansı tekrar Rezerv hesaplara iade etmek suretiyle Periyodik 

Ödeme Tutarının ödenebilmesini sağlayacağı Vekalet Teşvik Ücretinin avans olarak alınmış 

tutarıdır. 

Leasing Sözleşmeleri: Taraflar arasındaki Devir Sözleşmesi’ne konu olan ve Banka’nın 

üçüncü şahıslar ile akdettiği, konusu Leasing Varlıkları’nın finansal kiralanması olan finansal 

kiralama sözleşmeleri ile Sözleşme süresince bu sözleşmelerin yerine Banka tarafından 

Devralan’a bildirilecek diğer finansal kiralama sözleşmeleridir. 

Murabaha Sözleşmesi: Banka ile KT VKŞ arasında imzalanan ve Alım Satıma Dayalı Kira 

Sertifikası ihracına ilişkin emtia alım satımını düzenleyen __________ tarihinde imzalanan 

murabaha (emtia alım satım) sözleşmesidir.  

Takyidat: Varlık Portföyü üzerindeki rehin, ipotek, sınırlı ayni hak, şahsi hak, haciz, ihtiyati 

tedbir vb. her türlü kısıtlamayı ifade eder.  

Tazmin Edilenler: KT VKŞ ile KT VKŞ’nin yöneticileri, çalışanları ve temsilcilerini ifade 

eder. 

Varlık Portföyü: KTVKŞ’nin ihraç edeceği kira sertifikalarına dayanak olan Portföy 

Varlıkları ile bunların getirilerinden oluşan portföydür.  

Vergi: Her türlü vergi, resim, harç, stopaj, benzeri yükümlülük ve bunlara ilişkin tahakkuk 

eden her türlü cezayı ifade eder. 

Yatırım Sukuku veya Yatırım Varlıkları: Devredenin portföyünde bulunan ve maddi duran 

varlıklara (taşınmaz, makine teçhizat vb.) dayalı kira sertifikalarını ve bunların Kira 

Sertifikası Hüküm ve Şartları’nda belirtilen orandaki getirileridir. 

Yönetici Vekil/Banka: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.ni ifade eder. 

3. Yetkilendirme ve Ücret 

3.1 KT VKŞ, Varlık Portföyü’nün yönetimiyle ilgili olarak kendisini temsil etmek üzere 

Bankayı yönetici olarak yetkilendirmeyi ve vekil tayin etmeyi; Banka da, KT VKŞ’nin 

vekili/temsilcisi olarak Yönetici Vekil sıfatıyla Varlık Portföyü’nü yönetmeyi ve KT VKŞ’ye 

bu Sözleşmeye konu Varlık Portföyünün yönetimiyle ilgili Hizmetleri sunmayı kabul ve 

taahhüt eder. Sözleşme kapsamında yönetim yetkisi ve Hizmetlerin ifası, Varlık Portföyü’nün 

KT VKŞ’ye ait oldukları süre boyunca devam edecektir. 

3.2 Yönetici Vekil, bu Sözleşme’deki konu ve amaç haricinde, Sözleşme konusu Varlık 

Portföyü ile ilgili olarak KT VKŞ adına herhangi bir işlem gerçekleştirmeye veya taahhütte 

bulunmaya yetkili değildir. 



Bu Sözleşme’de belirtilen Hizmetlerin ifası karşılığında KT VKŞ, Sözleşme tarihinde 

Yönetici Vekile 100TL Yüz Türk Lirası) vekalet ücreti (“Vekalet Ücreti”) ödemeyi kabul ve 

taahhüt eder.  

4. Hizmetler 

Bu Sözleşme kapsamında Yönetici Vekil tarafından KT VKŞ’ye verilecek Hizmetler 

aşağıdaki gibidir: 

4.1 Varlık Portföyü’nün Yönetimi: Yönetici Vekil, KT VKŞ’yi temsilen Varlık 

Portföyü’nün yönetim, idare ve bakımını üstlenecek, Varlık Portföyü ile ilgili olarak üçüncü 

şahıslarla yapılması gerekecek işlemleri ve tahsilatları gerçekleştirecek, Varlık Portföyünden 

elde edilen gelirleri ve Murabaha Sözleşmesi tahtında belirlenen Vade Farkı gelirlerini Gelir 

Tahsilat Hesaplarına aktaracak, Varlık Portföyü’nden elde edilen gelirleri faiz içermeyen 

yatırımlara yönlendirerek, her bir Ödeme Dönemine ilişkin elde edilecek net gelirin, en az 

ilgili Periyodik Ödeme Tarihinde ödenecek Periyodik Ödeme Tutarı’na eşit olmasını 

sağlayacaktır. Yönetici Vekil, Portföy Gelirlerinin zamanında tahsil edilmesi ve gecikmelerle 

ilgili gerekli araştırma/takip işlerinin yapılması konularında gerekli çabayı gösterecektir. 

Yönetici Vekil, İhraç Tarihinden sonra Kira Sertifikası geçerli olduğu müddetçe, Kira 

Sertifikası nominal değerinin içinde Portföy Varlıklarının değerinin, İhraç Bedelinin 

%51’inden daha az olmamasını sağlayacak ve bu doğrultuda Yönetici Vekil, Portföy 

Varlıklarının sağladığı gelirleri Yeni Varlıklar almak için kullanabilecektir. 

Banka, portföyünde yeterince yeni Portföy Varlıklarının mevcut olması koşuluyla ve Portföy 

Varlıklarının Kira Sertifikası nominal değerine oranını minimum %51’de tutmak amacıyla, 

Varlık Portföyüne temel teşkil eden Leasing Sözleşmelerinin sona ermesi halinde KT 

VKŞ’nin ilgili Leasing Varlıklarından o güne kadar sağladığı gelirlerden ve/veya söz konusu 

varlıkların kısmen veya tamamen kaybı halinde sigorta gelirlerinden devir bedellerini tahsil 

etmek suretiyle defter değeri üzerinden KT VKŞ’ye yeni Portföy Varlıkları devretmeyi 

taahhüt eder. Banka, ayrıca kendi uygun gördüğü diğer durumlarda eşdeğer miktarda yeni 

Portföy Varlıklarını KT VKŞ’ye devretmek suretiyle Varlık Portföyündeki Portföy 

Varlıklarını devralarak varlık ikamesi gerçekleştirebilecektir (Yeni Varlıklar). 

4.2 Varlık Portföyü’nün Sigorta Ettirilmesi:Varlık Portföyü çeşitli riskler nedeni ile hasara 

uğramaları yada tamamen yok olmaları riskine karşı leasing işlemleriyle ilgili mevzuat ve 

leasing sözleşmesi taraflarının akdettiği sözleşmelerin öngördüğü şekilde sigorta ettirilecektir.  

4.3 Leasing Sözleşmeleri: Yönetici Vekil, Leasing Sözleşmeleri’nin hüküm ve şartlarına 

uyulması için gerekli tüm önlemleri alacak ve işlemleri gerçekleştirecektir. 

4.4 Ödemeler: Yönetici Vekil, Hizmetler’in ifası sırasında gerekli olan tüm harcamaları ve 

ödemeleri usulünce yapacaktır. 

4.5 Gelirler: Yönetici Vekil, Varlık Portföyü’ne ilişkin olarak üçüncü şahısların yapmakla 

yükümlü olduğu ödemelerin zamanında tahsili ve takibi için gerekli işlemleri gerçekleştirecek 

ve Varlık Portföyünden elde edilen gelirleri,  Murabaha Sözleşmesi tahtında belirlenen Vade 

Farkını ve kar paylarını tahsil ederek Gelir Tahsilat Hesaplarına aktaracaktır. 



KT VKŞ, ilgili dönemde Gelir Tahsilat Hesaplarına aktarılan tutarı aşağıdaki yerlerde 

kullanabilir: (i) ilgili getiri dağıtım tarihilerinde Sertifika getirisini (Periyodik Ödeme 

Tutarını) ödemede, (ii) Yönetici Vekilin Hizmetlerinin ifasından doğan masrafların 

ödenmesinde.   

4.6 Vergiler: Yönetici Vekil, Varlık Portföyü’ne ilişkin olarak ödenmesi gereken tüm 

Vergileri zamanında ödeyecektir. 

4.7 İzinler: Yönetici Vekil, Varlık Portföyü’nün yönetimine ilişkin alınması gereken tüm 

İzinleri almakla yükümlüdür. 

4.8 Diğer: Bu maddede sayılmamış olsa bile işin niteliği gereği ya da kanunen yapılması 

gereken tüm hukuki işlemler. 

Yönetici Vekil, yukarıda yer alan Hizmetlerin ifası sırasında, ilgili yasal düzenlemelere her 

zaman riayet edeceğini ve kendi işleri için gösterdiği azami dikkat ve özeni göstereceğini 

kabul ve taahhüt eder. 

5. Raporlama 

5.1 Yönetici Vekil, Varlık Portföyü’ne ilişkin gelir ve giderleri ilgili hesaplarda düzenli 

bir şekilde ve tam olarak takip edeceğini beyan ve taahhüt eder. Yönetici Vekil, KT VKŞ 

tarafından talep edilmesi halinde Varlık Portföyü’ne ve bunlarda elde edilen gelirlere ilişkin 

hazırlayacağı raporları KT VKŞ’ye temin edecektir. 

 

6. Ödemeler 

6.1 Yönetici Vekil, ilgili giderleri ve ödemeleri yaptıktan sonra Varlık Portföyü’nden elde 

edilen gelirleri, kârları ve murabaha işlemleri Vade Farkını Gelir Tahsilat Hesaplarına 

aktararak, , ilgili Periyodik Ödeme Tarihi’nde, Periyodik Ödeme Tutarlarını, KT VKŞ’ye 

ödeyecektir (“Ödeme Tarihi”). 

Yönetici Vekil, ayrıca İtfa Tarihinde Varlık Portföyünün KT VKŞ tarafından İade Bedeli 

üzerinden devrinden elde edilen gelir ile Murabaha Sözleşmesi tahtında gerçekleştirilen 

anapara geri ödemesinden (Vadeli Anapara Tutarı) sağlanan geliri Kira Sertifikasının İtfa 

Bedelinin ödemesinde kullanacaktır.     

6.2 Gelirler, Gelirlerin Hesaplanması ve Paylaşılması aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır:  

Yönetici Vekil, Vekalet Ücretine ilave olarak, Varlık Portföyünün yönetilmesi ve iş bu 

sözleşmede belirtilen diğer hizmetlerinden dolayı gelir paylaşımı esaslarına göre Vekalet 

Teşvik Ücreti olarak Varlık Portföyünden elden edilen gelirlerden pay alacaktır. Söz konusu 

paylaşım, kira sertifikası hüküm ve şartları (“Kira Sertifikası Hüküm ve Şartları”) tahtında 

belirlenen Getiri Oranı üzerinden hesaplanan Periyodik Ödeme Tutarının üzerinde 

gerçekleşen net gelirin nihai Ödeme Dönemi sonunda Vekâlet Teşvik Ücreti olarak Yönetici 

Vekilin uhdesinde bırakılmasını esas alacaktır. 



Periyodik Ödeme Tarihlerinde Yönetici Vekil, Varlık Portföyünden elde edilen gelirlerden 

gerekli giderleri düştükten sonra kalan bakiye (net gelir) ile murabaha işlemleri Vade Farkı 

toplamının Periyodik Ödeme Tutarına tekabül eden kısmını KT VKŞ’ye ödeyecektir. Diğer 

bir deyişle, Yönetici Vekilin KT VKŞ’ye Periyodik Ödeme Tarihlerinde yapacağı ödemeler, 

Periyodik Ödeme Tutarı düzeyinde olacaktır. Herhangi bir Ödeme Döneminde Periyodik 

Ödeme Tutarının ödenmesinden sonra kalan bakiye gelirler, bir sonraki Ödeme Dönemindeki 

Periyodik Ödeme Tutarının karşılanmasını teminen Yönetici tarafından Rezerv olarak 

tutulacaktır. Yönetici Vekil, söz konusu Rezervi Vekalet Teşvik Avans Ücreti olarak tasarruf 

edebilecek olmakla birlikte, herhangi bir Ödeme Dönemi’ndeki gelirlerin murabaha işlemleri 

Vade Farkı ile birlikte Periyodik Ödeme Tutarını karşılayamaması halinde aldığı avansı tekrar 

Rezervlere iade etmek suretiyle Periyodik Ödeme Tutarının karşılanabilmesini sağlayacaktır. 

Vekâlet Teşvik Avans Ücretinin Rezerv hesaplara iade edilmesinden sonra dahi murabaha 

işlemleri Vade Farkı ile birlikte Varlık Portföyünden sağlanan gelirlerin Periyodik Ödeme 

Tutarının altında kalması (“Eksik Gelir Miktarı”) halinde Banka, Devir Taahhüdü hükümleri 

gereği KT VKŞ’den Eksik Gelir Miktarını karşılayacak değerde Portföy Varlıklarını 

(öncelikle Yatırım Sukukunu, yeterli miktarda Yatırım Sukuku olmaması halinde ise Leasing 

Varlıklarını) defter değeri üzerinden devralmayı taahhüt etmektedir. Devirden elde edilen 

bedel, Periyodik Ödeme Tutarının karşılanmasında kullanılacaktır. Sertifikanın tamamen itfa 

edilmesi halinde ise Yönetici Vekil, Gelir Tahsilat Hesaplarında bulunun tüm bakiyeleri 

teşvik ücreti olarak tasarruf edebilir.  

KT VKŞ, Yönetici Vekil’den aldığı Periyodik Ödeme Tutarı’nı hiçbir kesinti yapmaksızın 

payları oranında kira sertifikası sahiplerine öder. Bu işlemi KT VKŞ’yi temsilen Yönetici 

Vekil gerçekleştirir.  

Varlık Portföyünün bir kısmını oluşturan leasing sözleşmelerinden elde edilmesi beklenen 

finansal kiralama gelirlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:  

No Sözleşme No Mal Cinsi Vade Tarihi Sözleşme Konusu 

Varlık/Hak Değeri 

(TL Karşılığı) * 

İade (İtfa) Tarihine 

Kadar Beklenen Gelir 

(TL Karşılığı) ** 

1      

2      

3      

* ______ tarihli TCMB Döviz Alış Kurları ABD Doları/TL=_____, EURO/TL=_____ 

üzerinden TL karşılığı defter değerleridir. 

** _____ tarihli TCMB Efektif Döviz Alış Kurları ABD Doları/TL=____, 

EURO/TL=_______ üzerinden _____ - _____ tarihleri arasında tahsili beklenen TL karşılığı 

taksit tutarlarıdır. 

 



Varlık Portföyünün diğer kısmını oluşturan Yatırım Varlıkları/Yatırım Sukuku’ndan elde 

edilmesi beklenen gelirlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:  

No      

1      

2      

3      

 

Ancak, bu hükümler ve yukarıdaki tablolar; KT VKŞ yada Yönetici Vekilin, Periyodik 

Ödeme Tarihlerinde, Periyodik Ödeme Tutarlarının ödeneceğini garanti ettikleri ya da Varlık 

Portföyünden elde edilecek gelirlerin Periyodik Ödeme Tutarlarını karşılamaya yeterli 

olacaklarını taahhüt ettikleri anlamına gelmemektedir.  

Yönetici Vekil, Varlık Portföyünden elde edilen gelirleri Gelir Tahsilat Hesaplarında takip 

edecektir. 

7. Yönetici Vekil’in Beyan ve Tekeffülleri 

Yönetici Vekil, aşağıdaki hususları KT VKŞ’ye beyan ve tekeffül eder: 

7.1 Yönetici Vekil’in bu Sözleşme kapsamında üstlendiği yükümlülükler Yönetici Vekil 

için yasal, bağlayıcı ve icra edilebilir yükümlülüklerdir. 

7.2 Yönetici Vekil’in bu Sözleşme kapsamında üstlendiği yükümlülükler Yönetici Vekilin 

ilgili mevzuattan veya taraf olduğu diğer sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerine 

aykırılık teşkil etmemektedir. 

7.3 Yönetici Vekil, bu Sözleşme’yi imzalamak ve Sözleşme kapsamındaki 

yükümlülüklerini ifa etmek için gerekli yasal ehliyete sahiptir. 

7.4 Yönetici Vekil’in, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri, uygulanacak hukuktan 

kaynaklanan istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Yönetici Vekil’in teminat altına alınmamış 

diğer yükümlülükleriyle aynı öncelik sırasında olacaktır. 

8. Tazmin Yükümlülüğü 

8.1 Yönetici Vekil’in Leasing Sözleşmeleri’nden kaynaklanan tüm yükümlülükleri devam 

edecek olup; KT VKŞ, bu Sözleşme kapsamındaki devir işlemleri nedeniyle Leasing 

Sözleşmeleri’ne ilişkin herhangi bir yükümlülük altına girmeyecektir. 



8.2 Yönetici Vekil, bu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinin veya beyan ve 

tekeffüllerinin ihlali nedeniyle Tazmin Edilenler’in herhangi bir zarara uğraması halinde, söz 

konusu zararları derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Yönetici Vekil, işbu tazmin 

yükümlülüğünü yerine getirmek için gerektiğinde Varlık Portföyünü, KT VKŞ’ye vekaleten 

satacak ve bedellerini belirlenecek esaslar dahilinde KT VKŞ’ne ödeyecektir. 

8.3 Yönetici Vekil, Tazmin Edilenler’in yukarıda belirtilen nedenlerle bir zarara 

uğradıklarını yazılı olarak kendisine bildirmeleri durumunda, bu bildirimi almasını müteakip 

söz konusu zarar tutarını derhal Tazmin Edilenlere veya onların göstereceği üçüncü kişilere 

ödeyecektir. 

9. Bildirimler 

Sözleşme kapsamında Tarafların birbirlerine yapacağı bildirimler için aşağıda belirtilen 

iletişim bilgileri kullanılacaktır. 

Yönetici Vekil: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 

Adres: Büyükdere Cad. No.129/1 Esentepe-Şişli/İSTANBUL 

Faks: 0212 354 1222 

E-posta: InvestmentBanking@kuveytturk.com.tr 

KT VKŞ: KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. 

Adres: Büyükdere Cad. No.129/1 K:3 Esentepe-Şişli/İSTANBUL 

Faks: 0212 354 1226 

E-posta: info@ktksvks.com.tr 

Bildirimler yazılı olarak; iadeli taahhütlü mektup, elden teslim, faks veya e-posta ile 

yapılacaktır. Taraflar, faks veya e-posta ile yapılacak bildirimlerin, 6100 sayılı Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu’nun 193/1 maddesi uyarınca yazılı delil teşkil edeceğini beyan ve 

kabul ederler. 

10. Tarafların İşbirliği 

Taraflar, bu Sözleşme’de yer alan taahhütlerin yerine getirilmesi ve gerektiğinde üçüncü 

şahıslarla imzalanması gerekecek belgelerin imzalanması için gerekli olan tüm iş ve 

işlemlerin gerçekleştirilmesi konusunda azami çabayı sarf edeceklerini ve gereken tüm 

işbirliğini sağlayacaklarını beyan ve taahhüt ederler. 

11. Ayrılabilirlik 

Bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün uygulanacak hukuk uyarınca geçersiz veya icra 

edilemez sayılması halinde, söz konusu hüküm Sözleşme’den ayrılmış sayılacaktır ve 

Taraflar, bu hükmün yerine bu hükmün etkisine mümkün olduğu kadar yakın bir etkiye sahip 

ancak uygulanacak hukuka uygun ve geçerli yeni bir hüküm getireceklerdir. Herhangi bir 
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hükmün geçersiz veya icra edilemez sayılması Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini 

ve icra edilebilirliğini etkilemeyecektir. 

12. Tadil 

Bu Sözleşme, yalnızca Taraflarca usulünce imzalanarak yazılı bir biçimde tadil edilebilir. 

13. Devir Yasağı 

Taraflar, bu Sözleşme’yi veya Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini üçüncü 

şahıslara devredemezler. 

14. Faiz Yasağı 

Taraflar, bu Sözleşmeden kaynaklanan veya Sözleşmeyle ilgili olarak elde edilecek ödemelere 

faiz (ya da faiz anlamına gelecek bir fazlalığın) uygulanmayacağını, bu ödemelere herhangi 

bir şekilde faiz uygulanmasının söz konusu olması halinde faiz tutarlarından feragat 

edeceklerini, bunun mümkün olmaması veya faiz tutarının tahsil edilmiş olması halinde ise bu 

tutarı sosyal sorumluluk projeleri kapsamında üçüncü şahıslara bağışlayacaklarını kabul ve 

taahhüt ederler. 

15. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü 

Bu Sözleşme’nin ifasında ve yorumlanmasında ortaya çıkacak ihtilaflar öncelikle karşılıklı 

iyiniyet ve sulh ile çözümlenmeye çalışılacaktır; bunun mümkün olmaması halinde ihtilaflara 

Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’den kaynaklanabilecek 

uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri 

yetkilidir. 

Bu Sözleşme, ___________ tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imzalanmıştır. Sözleşme’nin 

imzalanmasından veya ifasından kaynaklanan tüm Vergi ve diğer yükümlülükler Yönetici 

Vekil tarafından karşılanacaktır. 

 

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.             KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. 


