
DEVİR SÖZLEŞMESİ 

Bu Devir 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. (“Devreden” veya “Banka”) 

ile 

(2) Merkezi Büyükdere Cad. No.129/1 Kat:3 Esentepe-Şişli/İSTANBUL adresinde yer 

alan ve İstanbul Ticaret Sicili’nde 881355 sicil numarası ile kayıtlı olan KT Kira 

Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. ( “Devralan veya KTVKŞ” ) 

arasında imzalanmıştır. Devreden ve Devralan bu Sözleşme’de ayrı ayrı “Taraf’, birlikte 

“Taraflar”olarak anılacaktır. 

1. Sözleşme’nin Konusu 

Bu Sözleşme’nin konusu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07/06/2013 tarihli ve 28670 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan III-61.1 nolu Kira Sertifikaları Tebliği kapsamında Devreden’in 

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

tertipler halinde _____________TL meblağlı olarak ihraç edilecek Kira Sertifikalarına konu 

olacak Varlık Portföyü’nün (Leasing Sözleşmeleri’ne konu varlık/hakların ve Yatırım 

Sukuku/Varlıkları’nın, Kira Sertifikası toplam nominal değerine oranı %51’inden az 

olmayacaktır), anılan Tebliğ uyarınca Devralan lehine yönetilmek üzere söz konusu Tebliğ ve 

bu Sözleşmede yer alan şartlarla Devreden tarafından inançlı mülkiyet esaslarına göre 

Devralana devir ve temliki ile Varlık Portföyü’ne ilişkin getirilerin paylaşımı koşullarının 

belirlenmesidir. 

2. Tanımlar 

Bu Sözleşmede aksi açıkça belirtilmedikçe, aşağıda belirtilen terimler karşılarında yer alan 

anlamları ifade edeceklerdir. 

Devir Bedeli: Varlık Portföyü’nün, Banka tarafından KT VKŞ’ye devir ve temliki 

karşılığında, KT VKŞ’nin nakden ve defaten ödeyeceği; işbu Devir Sözleşmesinde ve/veya 

Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda belirlenen tutardır. .  

Dayanak Varlıklar/Portföy Varlıkları: Leasing Varlıkları ile Yatırım Varlıkları’nın tümünü 

ifade eder. 

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 Kuruluş’a 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 Sertifikaları’nın 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 Sertifikaları’nı satın alan gerçek veya tüzel kişileri ifade 

eder. 

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

Leasing Sözleşmeleri: Banka’nın üçüncü şahıslar ile akdettiği, konusu Leasing Varlıkları’nın 

finansal kiralanması olan ve Ek’de belirtilen leasing sözleşmeleri ile Sözleşme süresince bu 

sözleşmelerin yerine Banka tarafından Devralan’a bildirilecek diğer leasing sözleşmeleridir. 

Leasing Varlık/Hakları: Leasing Sözleşmeleri’ne konu varlık/haklar ve bu varlık/hakların 

getirileridir. Varlık Portföyü içindeki oranı %51 den az olmayacaktır. 

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

tedbir vb. her türlü kısıtlamayı ifade eder.  

Tazmin Edilenler: Devralan ile Devralan’ın yöneticileri, çalışanları ve temsilcilerini ifade 

eder. 

Tebliğ: Sermaye Piyasası Kurulu’nun 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan III-61.1nolu Kira Sertifikaları Tebliği’ni ifade eder.  

Varlık Portföyü: KT VKŞ’nin ihraç edeceği kira sertifikalarına dayanak olan ve Leasing 

Varlık/Hakları ile Yatırım Varlıkları’ndan oluşan Dayanak Varlıklar ile bunların getirileridir. 

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

eden her türlü cezayı ifade eder. 

Yatırım Sukuku veya Yatırım Varlıkları: Devreden’in portföyünde bulunan ve maddi 

duran varlıklara (taşınmaz, makine teçhizat vb.) dayalı Ek’teki kira sertifikalarını ve bunların 

getirilerini ifade eder.  

3. Devir 

3.1 Devreden, Varlık Portföyü’nü, Tebliğ hükümleri uyarınca Devralan lehine yönetilmek 

üzere bu Sözleşme’de yer alan koşul ve şartlarla ve her türlü Takyidat’tan ari olarak inançlı 

mülkiyet esaslarına göre Devralan’a defter değeri üzerinden devir ve temlik etmeyi; Devralan 

da söz konusu Varlık Portföyü’nü yine inançlı mülkiyet esaslarına göre, inanan sıfatıyla ve 



işbu sözleşme hükümlerine istinaden defter değeri üzerinden devir ve temlik almayı kabul ve 

taahhüt eder. 

3.2 Devralan, işbu Varlık Portföyü’nü dayanak almak suretiyle Tebliğ hükümleri uyarınca 

kira sertifikaları ihraç etmeyi, buna dair tüm işlem ve prosedürleri yerine getirmeyi ve 

ihraçtan elde edeceği fonlarla işbu sözleşme uyarınca ……………..TL’lik Devir Bedeli’ni 

Devreden’e ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

3.3 Varlık Portföyü, Kira Sertifikaları itfa edilinceye kadar Devralan’ın temsilcisi olarak 

ve inanılan sıfatına istinaden Devreden’de inançlı mülkiyet esasları doğrultusunda kalmaya 

devam edecek ve bunlar Tebliğ hükümleri tahtında Devralan lehine Devreden tarafından 

yönetilecektir. 

3.4 Taraflar, Varlık Portföyü’ne ilişkin getirilerin ilgili sözleşme, ihraç belgesi ve tertip 

ihraç belgesinde belirlenecek biçimde ödeneceği konusunda mutabıktırlar. 

3.5 Devralan, Varlık Portföyü’nün devir ve temliki karşılığında Devir Bedeli’ni 

Devredenin bildireceği banka hesabına Sözleşme tarihinde nakden ve defaten ödeyecektir.  

3.6 Devreden, Varlık Portföyü’ne temel teşkil eden Leasing Sözleşmeleri’nin sona ermesi 

halinde veya bu sözleşmelere konu emtianın kısmen veya tamamen kaybı halinde ya da kendi 

uygun gördüğü diğer durumlarda, Devralana devir ve temlik ettiği Varlık Portföyündeki 

varlıklardan bir kısmını ya da bunların tamamını, anılan varlıkların Kira Sertifikası toplam 

nominal değerine oranının %51’in altında düşmemesi kaydıyla eşdeğer varlık/haklarla ikame 

edebilir. Bu durumda Devralan’a daha önce devir ve temlik edilen varlıklar Devreden’e iade 

edilecek ve Devreden de ikame varlıkları (Yeni Varlıklar) Devralan’a eşzamanlı olarak devir 

ve temlik edecektir. Taraflar söz konusu devir ve temlik işlemlerinin gerçekleştirilmesi için 

gerekli işlemleri zamanında ve usulünce tamamlayacak olup, ikame işlemlerinin yazılı olması 

esastır.  

3.7 Devralan, Varlık Portföyü’nün tümünün veya bir kısmının Devralan’a devrinin Kira 

Sertifikalarının ihraç tarihinden önce gerçekleştirilmesi, ancak Kira Sertifikalarının ihraç 

tutarının, devredilen Varlık Portföyü’nün değerinin altında kalması halinde, ihraç tutarı ile 

devredilen Varlık Portföyü arasındaki fark tutarında Varlık Portföyü’nü Devreden’e iade 

edeceğini ve bunun için gerekli her türlü devir işlemini derhal gerçekleştireceğini kabul, 

beyan ve taahhüt eder. 

4. Kayıtların Ayrılması 

Bu Sözleşme konusu devir ve temlik işlemleri nedeniyle ve Devir Bedeli’nin tahsil 

edilmesinden sonra, Varlık Portföyü ve bunlardan elde edilecek gelirler Kira Sertifikası 

Sahipleriyle payları oranında ilişkilendirilmek suretiyle Kira Sertifikası bazında Devralan’ın 

(KT VKŞ’nin) muhasebe kayıtlarında ayrı ayrı izlenir. 

5. Varlık Portföyünün Yönetimi 



Bu Sözleşme uyarınca Devralan’a devredilen Varlık Portföyü’ne konu varlık ve haklar, 

taraflar arasında akdedilecek Vekâlet ve Yönetim Sözleşmesi hükümleri uyarınca Yönetici 

Vekil sıfatına istinaden Devreden tarafından yönetilecektir. 

6. Tarafların İşbirliği 

Taraflar, bu Sözleşmede yer alan taahhütlerin yerine getirilmesi ve Devralan tarafından Kira 

Sertifikaları’nın ihracına ilişkin olarak gerekli olan tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi 

konusunda azami çabayı sarf edeceklerini ve gereken tüm işbirliğini sağlayacaklarını beyan 

ve taahhüt ederler. 

7. Beyan ve Tekeffüller 

Devreden, Devralan’a karşı aşağıdaki hususları beyan ve tekeffül eder. 

7.1 Devreden, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak kurulmuş ve faaliyet 

göstermekte olan bir anonim şirkettir. 

7.2 Devreden, hak ve yükümlülükler edinmek ve faaliyetlerini mevcut şekliyle sürdürmek 

ehliyetine sahiptir. 

7.3 Bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükler Devreden için yasal, geçerli ve bağlayıcı 

yükümlülüklerdir. 

7.4 Bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükler, Devredene uygulanabilir olan mevzuat 

hükümlerine, ana sözleşmesine ve diğer iç düzenlemelerine, taraf olduğu diğer sözleşmelere 

veya tabi olduğu kararlara aykırılık teşkil etmemektedir. 

7.5 Devreden, Varlık Portföyü’ne konu varlık ve haklar üzerinde sadece bu Sözleşme ile 

Vekâlet ve Yönetim Sözleşmesi kapsamındaki işlemleri gerçekleştirme yetkisini haizdir. 

Anılan sözleşmelerin gerekleri dışında Devreden’in Varlık Portföyü’ne konu varlık ve haklar 

üzerinde tasarrufta bulunabilmesi Devralan’ın izin veya icazetine bağlıdır.  

7.6 Devreden, Sözleşme kapsamında üstlendiği yükümlülükler için gerekli her türlü İzni 

almıştır. 

7.7 Varlık Portföyü üzerinde, Kira Sertifikası sahipleri ile Devralan aleyhine olabilecek 

herhangi bir Takyidat bulunmamaktadır. 

8. Tazmin Yükümlülüğü 

8.1 Devreden, bu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinin veya beyan ve 

tekeffüllerinin ihlali nedeniyle veya Varlık Portföyü’nün devrine ilişkin olarak Kira 

Sertifikası Sahiplerinin iddiaları da dâhil üçüncü kişilerin talepleri nedeniyle Tazmin 

Edilenler’in herhangi bir zarara uğraması halinde, söz konusu zararları ilk yazılı talep üzerine 

derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. 

8.2 Devreden, bu Sözleşme kapsamındaki Varlık Portföyü’nün Sözleşmede belirlenen 

biçim ve şartlarla Devralan’a devrinin hukuki nedenler de dâhil herhangi bir nedenle 



gerçekleşmemesi halinde, devri gerçekleşmeyen Varlık/Haklar için Devralan tarafından 

ödenen Devir Bedeli’nin ilgili kısmını Devralan’a derhal iade etmeyi veya Devralan’ın 

takdirinde olmak üzere derhal eşdeğer bir varlıkla ikame etmeyi ve bu yükümlülüğünün 

ifasının Sözleşme kapsamındaki diğer yükümlülüklerinden bağımsız olarak talep 

edilebileceğini kabul ve taahhüt eder. 

8.3 Devreden, Tazmin Edilenler’in yukarıda belirtilen nedenlerle bir zarara uğradıklarını 

yazılı olarak kendisine bildirmeleri durumunda, bu bildirimi almasını müteakip söz konusu 

zarar tutarını derhal Tazmin Edilenler’e veya onların göstereceği üçüncü kişilere ödeyecektir. 

9. Bildirimler 

Sözleşme kapsamında Tarafların birbirlerine yapacağı bildirimler için aşağıda belirtilen 

iletişim bilgileri kullanılacaktır. 

Devreden: 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 

Devralan: KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. 

Adres: Büyükdere Cad. No.129/1 No.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 münhasır ve muayyen (belirli) delil teşkil 

edeceğini beyan ve kabul ederler. 

 

10. Ayrılabilirlik 

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

edilemez sayılması halinde, söz konusu hüküm Sözleşmeden 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 hükmün 

geçersiz veya icra edilemez sayılması Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini ve icra 

edilebilirliğini etkilemeyecektir. 

11. Tadil 

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

mailto:info@ktksvks.com


12. Devir Yasağı 

Taraflar, bu Sözleşmeyi veya Sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini üçüncü 

şahıslara devredemezler. 

13. 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. 

14. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü 

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

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

Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır. Sözleşmeden 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 Devreden 

tarafından karşılanacaktır. 

 

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

 

 

 

EK 1: VARLIK PORTFÖYÜNE KONU LEASİNG SÖZLEŞMELERİ  

Hâlihazırda kaynak kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. mülkiyetinde olup kira 

sertifikası ihracı amacıyla KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.’ye devredilecek 

Leasing Sözleşmelerine ait liste aşağıda 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. 

 

 

 

 

EK 2: VARLIK PORTFÖYÜNE KONU YATIRIM VARLIKLARI 

Hâlihazırda kaynak kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. mülkiyetinde olup kira 

sertifikası ihracı amacıyla KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.’ye devredilecek Yatırım 

Varlıklarına ait liste aşağıda yer almaktadır.  

No      

1      

2      

 


