
DEVRALMA TAAHHÜDÜ 

1. Giriş 

Bu Devralma Taahhüdü (“Devralma Taahhüdü”), __________ tarihinde Kuveyt Türk 

Katılım Bankası A.Ş. (“Banka”) tarafından KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. (“KT 

VKŞ veya “VKŞ”) lehine hazırlanmış ve imza altına alınmıştır. 

 

İşbu Devralma Taahhüdünün konusu, VKŞ tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun 7/6/2013 

tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan III-61.1 nolu Kira Sertifikaları Tebliği 

kapsamında ihraç edilen Kira Sertifikalarına konu olan ve VKŞ tarafından Banka’dan Devir 

Sözleşmesi uyarınca devir/temlik alınan Varlık Portföyünün, Kira Sertifikası Hüküm ve 

Şartları uyarınca her türlü Takyidattan ari olarak Banka tarafından geri devir ve temlik 

alınmasıdır. 

2. Tanımlar 

Bu Devralma Taahhüdünde aksi açıkça belirtilmedikçe, aşağıda belirtilen terimler 

karşılarında yer alan anlamları ifade edeceklerdir. 

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

ifade eder. 

Devir Sözleşmesi: Banka ile VKŞ arasında Varlık Portföyünün VKŞ’ye devrine ilişkin olarak 

____________tarihinde imzalanan devir sözleşmesidir. 

İade Bedeli: İtfa Tarihinde Kira Sertifikalarının nominal değerinden Murabaha Alacakları 

değerinin düşülmesinden sonra kalan bedel ile Bankanın Kira Sertifikasına ilişkin 

sözleşmeler tahtında muaccel hale gelmiş, ancak ödenmemiş diğer ödeme yükümlülüklerinin 

(varsa) toplamıdır. 

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

ifade edip, Kira Sertifikası nominal değerine eşittir.  

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

Kira Sertifikası: KT VKŞ tarafından ihraç edilecek kira sertifikalarıdır. 

Kira Sertifikası Hüküm ve Şartları: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 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. 

Takyidat: Dayanak varlık ve/veya haklar üzerindeki rehin, ipotek, sınırlı ayni hak, şahsi hak, 

haciz, ihtiyati tedbir vb. her türlü kısıtlamayı ifade eder.  

Leasing Varlık Portföyü: Leasing Sözleşmeleri’ne konu Varlık Portföyü ve bu Varlık 

Portföyünün Kira Sertifikası Hüküm ve Şartları’nda belirtilen orandaki getirileridir.  

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

Varlıklar ile bunların getirilerinden oluşan portföydür.  

Vekalet ve Yönetim Sözleşmesi: Varlık Portföyünün Banka tarafından VKŞ lehine 

yönetilmesine ve Varlık Portföyünden ve Murabaha Sözleşmesi tahtında yapılan emtia alım-

satım işlemlerinden doğan gelirlerin/alacakların  tahsilatına ve bazı hizmetlerin sunulmasına 

ilişkin olarak Banka ile KT VKŞ arasında ____________ tarihinde imzalanan vekalet ve 

yönetim sözleşmesidir.    



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. 

 

3. Varlık Portföyü’nün Banka Tarafından Devir ve Temlik Alınması 

 

 

Banka, 3.1 bendinde belirtilen olayların vuku bulması halinde  Portföy Varlıklarını KT 

VKŞ’den aşağıdaki bedel (İade Bedeli) üzerinden devralmayı taahhüt eder.   

 

 

(a) İhraç tutarının %51’ine tekabül eden fiyat üzerinden hesaplanan bedel 

(b) Varsa, Yönetici Vekilin Hizmetlerin ifasından doğan ödenmemiş masrafları  

Ve  

(c) Varsa muaccel hale gelmiş, ancak VKŞ’ye ödenmemiş sair bedeller. 

3.1 Banka, Kira Sertifikaları’nın vadelerinin sonunda (İtfa Tarihinde) veya Banka’nın 

vadeden önce herhangi bir şekilde temerrüde düşmesi hallerinde VKŞ’nin bu yönde yapacağı 

bildirim üzerine Varlık Portföyünü  , İade Bedeli’ni ödemek suretiyle VKŞ’den devir ve 

temlik alacağını kabul ve taahhüt eder. 

3.2 Banka, Vekalet ve Yönetim Sözleşmesinin 6.2 maddesinde işaret edilen Eksik Gelir 

Miktarı’nın doğması halinde, 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 eder. 

3.3 Banka, hesaplanacak İade Bedeli’nin Varlık Portföyünün Banka’ya devir ve temliki 

için makul ve yeterli bir bedel olduğunu teyit eder. 

3.4 Varlık Portföyünün bu Devralma Taahhüdünde belirlenen koşul ve şartlarla Banka’ya 

devrinin, hukuki nedenler de dahil herhangi bir nedenle mümkün olmaması ve icra 

edilememesi halinde, Banka, VKŞ’ye İade Bedeli tutarında tazminat ödeyeceğini kabul ve 

taahhüt eder. 

3.5 Madde 3.1 uyarınca gerçekleştirilecek devir ve temlik işlemleri, VKŞ’nin bu amaçla 

Banka’ya yapacağı bildirim ve Banka tarafından İade Bedelinin derhal VKŞ’ye ödenmesi 

üzerine Banka ile VKŞ arasında yazılı olarak imzalanacak devir ve temlik sözleşmesi ile 

gerçekleştirilecektir. Banka, söz konusu işlemlerin haricinde Varlık Portföyünün Banka’ya 

devri için gerekli olabilecek tüm iş ve işlemleri gerçekleştireceğini, gerekli İzinleri alacağını 

ve bu amaçla VKŞ ile azami işbirliği içerisinde olacağını kabul ve taahhüt eder. 

 

3.6 İtfa Tarihinde Yapılacak İşlemler; 

Bankanın Varlık Portföyünü geri almakla yükümlü olduğu İtfa Tarihi itibariyle (nihai Ödeme 

Dönemi sonunda) KT VKŞ’ye Periyodik Ödeme Tutarı ve İade Bedelinin Banka tarafından 

ödenmiş olması koşulu ile Varlık Portföyünden elde edilen bakiye gelirler (Vekalet Teşvik 

Ücreti olarak) Bankanın tasarrufuna bırakılacaktır. 

  

İtfa Tarihinde KT VKŞ, Bankanın Devralma Taahhüdü kapsamında Varlık Portföyünü, İade 

Bedeli üzerinden Bankaya geri devrederek, tahsil ettiği İtfa Bedelini Kira Sertifikalarının 



itfasında kullanır.  

 

Devralma Taahhüdü uyarınca, KT VKŞ’nin İtfa Tarihinden önce herhangi bir nedenle Kira 

Sertifikası ihracı kapsamında düzenlenen sözleşme ve taahhütler tahtında temerrüde düşmesi 

halinde de KT VKŞ’nin bu yönde yapacağı bildirim üzerine Banka, Varlık Portföyünü geri 

alacaktır. 

4. Bildirimler 

Devralma Taahhüdü kapsamında Banka ile VKŞ’nin birbirlerine yapacağı bildirimler için 

aşağıda belirtilen iletişim bilgileri kullanılacaktır. 

Banka: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 

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

Faks: ___________ 

E-posta: _______________ 

VKŞ: KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. 

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

Faks: _________ 

 E-posta: ___________ 

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

yapılacaktır. Faks veya e-posta ile yapılacak bildirimlerin, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’nun 193/1 maddesi uyarınca yazılı delil teşkil edecektir. 

5. Diğer Hükümler 

5.1 Banka, bu Devralma Taahhüdü’nden kaynaklanan hakları ve yükümlülükleri üçüncü 

şahıslara devredemez. 

5.2 Bu Devralma Taahhüdü’nün herhangi bir hükmünün uygulanacak hukuk uyarınca 

geçersiz veya icra edilemez sayılması halinde, söz konusu hüküm Devralma Taahhüdü’nden 

ayrılmış sayılacaktır ve bu hükmün yerine bu hükmün etkisine mümkün olduğu kadar yakın 

bir etkiye sahip ancak uygulanacak hukuka uygun ve geçerli yeni bir hüküm getirilecektir. 

Herhangi bir hükmün geçersiz veya icra edilemez sayılması Devralma Taahhüdü’nün diğer 

hükümlerinin geçerliliğini ve icra edilebilirliğini etkilemeyecektir. 

6. Banka, bu Devralma Taahhüdü’nden kaynaklanan veya Devralma Taahhüdü’yle 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 edeceğini, bunun mümkün olmaması veya faiz 

tutarının tahsil edilmiş olması halinde ise bu tutarı sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 

üçüncü şahıslara bağışlayacağını kabul ve taahhüt eder. 

7. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü 

Bu Devralma Taahhüdü’nün ifasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti kanunları 

uygulanacaktır. Devralma Taahhüdü’nden kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların çözümünde 

İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 

Bu Devralma Taahhüdü, Banka tarafından __________ tarihinde 1 (bir) nüsha olarak 

imzalanmıştır. Devralma Taahhüdü’nden veya ifasından kaynaklanan tüm Vergi ve diğer 

yükümlülükler Banka tarafından karşılanacaktır. 
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Taahhüt Eden 

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 


