
MURABAHA SÖZLEŞMESİ 

 

TARAFLAR: 

Bu sözleşme ………… tarihinde yürürlüğe girecek olup: 

(1) KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş (“Vekil/Alıcı/Satın Alan”)  

(2) KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. (“Vekil Eden/Satıcı”) 

arasında akdedilmiştir. 

 

KONU:  

Taraflar; Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07/06/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan III-61.1 nolu Kira Sertifikaları Tebliği kapsamında Devredenin fon kullanıcısı 

olarak yer alacağı toplam 1.850.000.000.-TL’lik ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde 

ihraç edilecek kira sertifikalarından _____________TL’lık Kira Sertifikasının anılan Tebliğin 

Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası ile Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikasının 

birlikte yer aldığı Kira Sertifikası  ihraç hükümleri çerçevesinde Kira Sertifikası nominal 

değerinin azami %49’u Murabahaya (emtia alım satımına) dayandırılarak ihraç edilmesi 

amacıyla işbu sözleşmede ifade edilen hüküm ve şartlar dâhilinde; faizsiz bankacılık 

ilkelerine aykırılık teşkil etmeyen biçimde Emtia alım satımı yoluyla gerçekleşecek işlemlerin 

şartlarını düzenlemek üzere işbu sözleşmeyi akdetmişlerdir. 

 

1. Tanımlar ve Yorum 

 

1.1. Aşağıdaki terimler metinden aksi anlaşılmadığı sürece bu ve önceki hükümlerde belirtilen 

anlamlara gelir.  

 

Onay: Sözleşme uyarınca gerçekleştirilecek Satış ve/veya Alışın taraflarca kabul edilmesi  

 

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

ifade eder.  

 

İş Günü: İlgili yargı çevresinde Bankacılık işlemlerinin yapılabildiği Bankaların ve Yargı 

Organlarının açık olduğu herhangi bir gün.  

 

Broker 1-2: Herhangi bir Satın Alma veya Satma işlemiyle ilgili olarak, Vekil’ in Vekil Eden 

adına vekil sıfatıyla (Doğrudan veya Dolaylı/Zımni veya Açık) kendisinden Emtiayı satın 

aldığı  ya da sattığı üçüncü kişi (Teyitlerde taraf olarak belirtilecektir) 

 

Emtia : Herhangi bir işlem ile alakalı olarak Alıcının Danışma Kurulu tarafından Kabul 

edilebilir olması kaydıyla Bankacılık Kanununun tüm bankaların alım satımına izin verdiği ve 

Londra Metal Borsasında işlem gören her türlü kıymetli ya da kıymetsiz madeni. 

 

Devir Sözleşmesi: Vekil ile Vekil Eden arasında Varlık Portföyünün VKŞ’ye devrine ilişkin 

olarak ____________tarihinde imzalanan devir sözleşmesidir. 

 

Teyitler : Herhangi Satın Alma İşlemi ile ilgili olarak, müştereken, bu tür bir Satın Alma 

İşlemine ait Satın Alma Teklifi ile Satın Alma Onayı ve herhangi bir Satış İşlemi ile ilgili 

olarak, müştereken bu tür bir Satış İşlemine Ait Satış Teklifi ile Satış Onayı. 

 



Vadeli Ödeme Tarihi (Vade Tarihi) :Herhangi bir işlem hakkında; Vadeli Satış Bedelinin 

Satın Alan tarafından Satıcıya ödendiği, ilgili Satış Teklifine ilişkin (k) bendinde belirtilmiş 

olan tarih.  

 

Vadeli Satış Bedeli: Her bir Satış İşlemi hakkında, Vadeli Ödeme Tarihinde Satın Alan 

tarafından Satıcıya ödenebilir (muaccel) hale gelen, Satış Teklifine ilişkin (j) bendinde 

belirtilmiş miktarı. 

 

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.  

 

Teklif: Metin ile uygun olduğu takdirde Bir Satın Alma Teklifi ve/veya Satış Teklifi. 

 

İşlem:Bir Satın Alma ve/veya Satış Sözleşmesi 

 

İşlem Belgesi:Herhangi bir işlem için, (metin ile uygun olacak şekilde) bir Onay ve bir 

Teklif. 

 

 

1. Vekâlet Hükümleri: 

1.2.1. Satıcı, işbu sözleşme ve buna bağlı olarak verilen verilecek talep 

formu/talimatta zikredilen her tür alım-satım işlemi ile bu işlemlerin 

gerektirdiği sözleşme, yazışma, alım-satım bedellerini belirleme veya benzeri 

muameleleri kendi nam ve hesabına gerçekleştirmek ve/veya gerektiğinde 

başkalarını tevkile de yetkili olmak üzere Alıcıyı vekil tayin etmekte ve işbu 

sözleşme aynı zamanda Satıcı ile Alıcı arasında akdedilmiş bir vekâlet 

sözleşmesi hükmü taşımaktadır.  

1.2.2. Alıcı, işbu sözleşmedeki düzenlemeye uygun olarak, söz konusu alma ve satma 

işlemlerini Satıcı adına (Brokerlar aracılığıyla) vekâleten gerçekleştirmeye 

yetkilidir. 

1.2.3. Söz konusu bu işlemlerde Alıcı, sadece ve münhasıran bu maddede zikredilen 

ilişki bakımından faizsiz bankacılık prensipleri gereği ve zorunlu olarak 

Alıcının vekili olmaktadır. Bunun dışında taraflar arasında herhangi bir vekalet 

ya da temsil ilişkisi söz konusu değildir. 

 

3.Vekalet Ücreti ve Masraflar 

 

Vekil, bu sözleşme tahtında maruz kalacağı her türlü vergi, resim, harç, Broker komisyonu, 

masraf ve giderlerden sorumlu olup, Vekil Edenin bunlarla ilgili ödemek zorunda kalacağı 

meblağları ilk talebinde Vekil Edene ödeyecektir. Vekil Eden dilerse, bu bedelleri Vekile 

yapılacak vadeli satış bedeline ilave edebilir. 

 

4. Alım Satımın İşleyişi  

 

İşlemler aşağıdaki şekillerde cereyan edecektir:  

 



a) Satıcı, Kira Sertifikası Hüküm ve Şartları tahtında kira sertifikası ihraç ederek sertifika 

sahiplerinden Kira Sertifikası İhraç Bedelini tahsil eder.  

 

b) Satıcı, İhraç Bedelinin %49’undan fazla olmamak koşuluyla kalan İhraç Bedeli ile 

(İhraç Bedelinin asgari %51’lik kısmı Devir Sözleşmesi kapsamında Vekil’den 

Portföy Varlıklarının devralınmasında kullanılacaktır) İhraç Tarihinde bir emtia alımı 

niyet mektubu (“Emtia Alımı Niyet Mektubu”) hükümleri dahilinde katılım 

bankacılığı prensiplerine uygun emtiaların (“Emtia”) maliyet fiyatı üzerinden bir 

brokerdan (“Broker 1”) spot alım ve spot teslim koşulları dahilinde belirlenen emtiayı 

satın alır. İşbu satın alma işlemi bu sözleşmedeki vekalet hükümlerine istinaden Satıcı 

adına Vekil tarafından gerçekleştirilecektir. 

 

c) Satıcı, işbu sözleşme hükümleri dâhilinde İhraç Tarihinde Broker 1’den satın aldığı 

emtiayı, aynı gün emtianın alıştaki maliyetine Kira Sertifikası Hüküm ve Şartlarında 

belirlenen Getiri Oranı üzerinden bir kar ilave etmek suretiyle (“Vadeli Ödeme 

Fiyatı” veya “Vadeli Satış Fiyatı” veya “Vadeli Satış Bedeli”) vadeli olarak Alıcıya 

satar. Vadeli Satış Fiyatındaki kar kısmı (“Vade Farkı”) vadeleri boyunca Sertifikalar 

tahtında gerçekleştirilecek dönemsel getiri ödemelerinin eşit taksitler halinde 

gerçekleştirilmesine yetecek düzeyde (eşit) olup, her bir getiri ödeme tarihinden önce 

Vekalet ve Yönetim Sözleşmesi hükümleri kapsamında Gelir Tahsilat Hesabına 

aktarılacaktır. 

 

d) Alıcı, Satıcıdan Emtiayı satın aldıktan sonra İhraç Tarihinde, bir emtia satış niyet 

mektubu (“Emtia Satış Niyet Mektubu”) hükümleri dahilinde maliyet fiyatıyla spot 

ödeme ve spot teslim temelinde Emtiayı başka bir brokera (“Broker 2”) satar.  

 

e) Vadeli Ödeme Fiyatındaki maliyet tutarı (“Vadeli Anapara Tutarı”) Sertifikaların 

vadesinin dolduğu tarihte ödenecektir. 

 

 Alım satıma konu Emtianın sertifikaları Alıcı adına düzenlenecektir; Emtianın peşin alınması 

ile paraya çevrilmesi borsa dâhilinde, Satıcının Alıcıya vadeli satımı ise borsa haricinde işbu 

sözleşme hükümleri tahtında gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla, Alıcının talebi ile Satıcının 

Emtiayı satın alması ve sertifikalarının Satıcı adına düzenlenmesini müteakip, tarafların vadeli 

alım satıma ilişkin iradelerinin birleştiği ve vadeli alım satım işleminin tamamlandığı; 

mülkiyetin Alıcıya işbu sözleşme hükümleri tahtında teslimsiz geçtiği kabul olunur.  

Satıcının alma, satma ve paraya çevirme işlemlerinde yararlanacağı aracıların (broker’ların) 

seçimi tamamen Satıcının kendi inisiyatif ve ihtiyarındadır.  

 

5. Ödeme 

 

5.1.  Alıcı tarafından Satış İşlemi için Vadeli Satış Bedelinin Satıcıya ödenmesi madde 5.2. ye 

tabi şekilde Vadeli Ödeme Tarihinde Kira Sertifikası Hüküm ve Şartları dâhilinde belirlenen 

hesaplara yapılacaktır. 

 

Alıcı, Yönetici Vekil olarak atandığı Vekalet ve Yönetim Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde 

işbu Murabaha Sözleşmesi tahtında gerçekleştirilen anapara geri ödemesinden (Vadeli 

Anapara Tutarı) sağlanan geliri Kira Sertifikasının İtfa Bedelinin ödemesinde kullanacaktır. 

 

5.2. Bu sözleşme ve her bir Satın alma/Satış işlemi tahtındaki Alıcı tarafından ödenmesi 

gereken tüm meblağlar, herhangi bir mahsup, stopaj veya her ne nam altında olursa olsun 



indirime tabi tutulmaksızın ve kanunen tahakkuk etmiş bu tür bir kesinti yoksa vergiden veya 

başkaca kesintilerden ari olarak tamamen ödenir. Bu tür bir kesintinin kanunen gerekli olması 

halinde, Alıcı bu kesinti miktarını Satıcıya yansıtmaz ve bu kesintiler olmasaydı Satıcıya ne 

kadarlık bir ödeme yapacak idiyse, bu meblağı tam olarak Satıcıya öder.  

 

5.3. Satıcı tarafından bu sözleşme ve her bir Satış İşlemi tahtında yapılan ödemeler Alıcının 

bildireceği hesaba yapılır. 

 

6.İşlemlere Uygulanabilecek Hükümler 

 

6.1. Vekil Eden, Vekili emtiayı seçmek için yetkilendirmiştir. 

 

6.2. Alıcının satın aldığı emtianın teslimi Broker’ın kendi nezdinde tuttuğu Alıcıya ait hesabı 

alacaklandırması suretiyle gerçekleştirilmiş olacak ve bu suretle emtianın mülkiyeti Alıcıya 

geçecek ve Alıcı emtianın maliki haline gelecektir. 

 

6.3.Vekil Eden, sözleşme konusu emtianın mülkiyet hakkını, işbu sözleşme tahtında 

gerçekleştirilen Satın Alma işlemine tevfikan, Vekilin Brokerdan satın aldığı şekilde 

kazanmış olmakta ve Vekil Eden işbu emtia hakkında, Alıcı ya da sair üçüncü kişilere karşı 

herhangi bir ad altında hiçbir garanti ya da taahhütte bulunmamaktadır. Alıcı, sözleşme 

konusu emtianın nitelik, adet ve özellikleri hususunda Satıcıdan hiçbir talep hakkı 

olmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

 

6.4.Bir Satış İşleminin madde 4.5. e uygun şekilde tamamlanması üzerine, emtianın mülkiyet 

hakkı derhal Alıcıya geçer 

 

7.Ön Şartlar 

 

Bu sözleşmenin yürürlüğü Vekilin, Vekil Edenden usulüne uygun şekilde aşağıdaki belgeleri 

alması şartına bağlıdır:  

 

 (a) Vekil Edenin kuruluş belgelerinin tasdikli örnekleri 

  (b) Vekil tarafından talep edilen ve Vekil Edene bildirilen herhangi diğer belge. 

 

8.Vekilin Sorumluluğu ve Tazmini 

 

8.1.Vekil, ağır kusuru, kastı veya hilesi olmadıkça Vekil Edene karşı sözleşmeden, haksız 

fiilden veya başka şekilde doğan doğrudan veya dolaylı olarak doğacak hiçbir finansal veya 

iktisadi zarar, masraf, sorumluluk veya giderlerden (bunlarla sınırlı olmamak üzere, kar kaybı, 

kazanç kaybı veya itibari değeri kaybını da içerecek şekilde) sorumlu değildir. Vekil, Vekil 

Eden hesabına İşlemleri yürüten  herhangi broker, kişi, kurum veya şirketin hatasından, 

ihmalinden veya hilesinden sorumlu değildir. 

 

8.2. Alıcı, emtianın fiziksel tesliminin hiçbir şart altında ya da nedenle Satıcının 

sorumluluğunda olmadığını kabul ve taahhüt eder. Emtianın teslimi, Alıcının yurtdışında 

brokerlar nezdinde açılacak hesaplarına alacak kaydedilmek suretiyle gerçekleşecektir. 

 

9.Fesih 



 

9.1.Bu sözleşme (a) Taraflardan birinin diğer tarafa 10 (on) iş günü öncesinden bu 

sözleşmenin feshedildiğine dair yazılı bildirim yapması halinde bu süre bitiminde veya (b) Bu 

sözleşme hükümlerinden birine esaslı aykırılık nedeniyle taraflardan birisinin diğerine 

gönderdiği yazılı bildirim ile derhal sona ermiş sayılır. 

 

9.2. Madde 9.1 e tevfikan bu sözleşmenin feshedilmesine rağmen, Tarafların yazılı bildirim 

tarihi itibariyle teklif edilen ve onaylanan ve vadesi gelmemiş İşlemler ile ilgili 

yükümlülükleri bu sözleşme tahtında devam eder. 

 

9.3. Taraflardan birinin madde 9.1 e göre fesih bildirimini alması üzerine, Vekil yeni bir 

işleme başlamayacaktır. 

 

9.4. Bu sözleşmeyi madde 9 uyarınca fesih hakkı, herhangi bir hukuka aykırı davranışın 

mevcut olması halinde bu aykırılık ile ilgili tarafların diğer yasal haklarına halel getirmez. 

 

10.Gizlilik 

 

10.1. Madde 2.2.’ye tabi olarak, bu sözleşmenin ve bu sözleşmede öngörülen işlemlerin 

içeriği, bu sözleşmenin tarafları açısından sözleşme süresi boyunca ve sözleşmenin sona 

ermesinden sonra gizli tutulacaktır.  Ancak, taraflardan birinin kusuru olmaksızın kamuya ifşa 

olan bilgiler ile yetkili bir adli yada İdari makam tarafından istenen bilgiler, sadece bu şekilde 

ifşa olan ve yetkili makama verilmesi gerekenlerle sınırlı olmak- üzere gizlilik kapsamı 

dışındadır.  

 

11.Devir 

 

11.1. Madde 11.2 ye göre, bu sözleşme taraflara mahsus olup, müstakil hak ve yükümlülükleri 

her iki tarafın önceden yazılı muvafakatinin bulunmaması halinde devir ve ferağ edilemez. 

 

11.2. Satıcı/Vekil bu sözleşme veya herhangi bir işlem tahtındaki hak, kazanç ve 

yükümlülüklerini, grup şirketlerine ve iştiraklerine Alıcı/Vekil Edenin önceden iznini 

almaksızın, ödeme yapılacak yeni hesap bilgisini yazılı bir şekilde Alıcı/Vekil Edene 

bildirmek suretiyle devredebilir. 

 

12. Beyan ve Taahhütler 

 

12.1.Taraflardan her biri, bu sözleşme tarihinden itibaren diğer tarafa tevcihen  



 

12.1.1. Bu sözleşmenin süresi boyunca herhangi bir zamanda, bu sözleşmenin ve bu 

sözleşmede öngörülen her bir İşlemin tarafı olmaya hukuken ehil olduğunu, bu sözleşme 

hükümleriyle uygun olacak şekilde kendi hesabına yetkili olduğu bildirilen kişilerin İşlemleri 

yapabilmesini teminen tüm şirket kararlarını ve yetkilendirmelerini sağlayacağını, 

 

12.1.2. Her bir teklifteki tüm sağlanan bilgilerin veya her bir Onayın tüm yönleriyle gerçek ve 

güncel olacağını; 

 

12.1.3. Bu sözleşmeye tevfikan yürürlüğe giren bu sözleşmenin ve her bir işlemin bağlayıcılık 

arz eder ve icra edilebilir olduğunu (aciz hali ile ilgili genel hükümlere ve eşitlik ilkesine tabi 

olarak) ve tarafı olduğu herhangi bir sözleşmenin hükümlerini ihlal etmeyeceğini, 

 

12.1.4. Bu sözleşme ve her bir Satış ve Satın Alma işlemi tahtındaki yükümlülüklerin yerine 

getirilebilmesini teminen gerekli olan tüm yetkilendirme, onay, lisans ve muvafakatların her 

zaman sağlanacağını. 

beyan ve taahhüt eder: 

 

12.2.  Alıcı, Satıcıya 

12.2.1. Bu sözleşmenin süresi boyunca herhangi bir zamanda, bu sözleşme tahtındaki tüm 

işlemleri kendi nam ve hesabına yürüteceğini ve üçüncü kişiler namına Vekil Eden, mütevelli 

veya Vekil olarak bu sözleşmede öngörülen işlemleri yapmamayı, 

 

12.2.2. Bu sözleşme, her bir işlem ve her bir işlem belgesinin Faizsiz Bankacılık kuralları ile 

uygunluk arz etmesi için gözden geçirildikten sonra yürürlüğe girdiğini ve gerekli olduğu 

sürece Faizsiz Bankacılık kuralları ile ilgili uzmanlığı olan kişilerden ayrıca tavsiye 

alınacağını ve: 

(a) Bu sözleşme hükümlerinin ve her bir işlem ve işlem belgesinin Faizsiz Bankacılık 

Kurallarına aykırı olmamasının sağlandığını; ve 

 

(b) Bu sözleşmenin veya herhangi bir işlem belgesi hakkında veya bunlarla başka bir 

şekilde ilintili herhangi bir hükme uygun olan Faizsiz Bankacılık Kuralları 

meselelerine herhangi bir itirazı olmadığını ve olmayacağını. 

beyan ve taahhüt eder: 

 

12.2.3.Vekil, bu sözleşmenin veya bu sözleşme tahtında yürürlüğe girmiş veya girecek 

herhangi bir işlem için Alıcıya hiçbir tavsiyede bulunmamış olup; Alıcı bu sözleşmeye ve  

herhangi bir işleme kendi öngörüsü ve/veya üçüncü kişinin tavsiyesi ile taraf olmuştur. 

 

12.3. Yukarıda taahhütler; 

 

12.3.1 Bir teklifin Vekil Edene gönderildiği her zamanda Vekil tarafından; ve 



 

12.3.2. Bir teklifin Vekile gönderildiği her zamanda Vekil eden tarafından 

 

tekrarlanmış kabul edilir.  

 

13.Sözleşmenin Bütünlüğü 

 

Bu sözleşme ve bu sözleşmeye tevfikan yürürlüğe giren Teklifi ve Onayı içeren belgeler, 

taraflar arasındaki sözleşmenin konusunu ve sözleşmenin bütününü teşkil eder ve bu belgeler 

herhangi önceden yapılmış sözlü anlaşmanın olduğuna atıf ile tashih edilemez.  

 

14.İletişim 

 

14.1. Bu sözleşmenin tarafları, teklif edilmiş İşleme dair yapılan tüm telefon görüşmelerinin 

kendi ülke mevzuat ve usullerine uygun olacak şekilde kayıt altına alınabileceğini diğer tarafa 

bildirir. Buna gore, her bir Taraf: 

 

(a) Alım-Satım, pazarlama ve/veya tarafların ve ofislerinin diğer personelinin, 

çalışanlarının, vekillerinin ve iştiraklerinin bu sözleşmeye veya herhangi 

potansiyel İşlem ile ilgili yaptığı telefon görüşmelerinin kayıt edilmesine 

muvafakat eder; 

 

(b) Bu kayıtlar için gerekli muvafakati sağlamayı ve personeline (yukarıda belirtilen 

personel) bununla ilgili bildirim yapmayı kabul eder; ve 

 

(c) Bu sözleşmeye veya İşleme dair (onaylanmış veya diğer süreçlerdeki) kayıtların 

herhangi bir hukuki işlem ile ilgili kanıt olarak sunulabileceğini kabul eder. 

 

14.2. Vekil Eden telefon, e-mail veya faks ile ilgili riskin tamamen farkında olduğunu kabul 

eder. Vekil tarafından telefon, e-mail veya faks ile alınmış ve Vekil Eden tarafından 

gönderilmiş olarak belirtilmiş bildirimlerle ilgili olarak, Vekil Eden;  

 

14.2.1. Vekilin, bu tür bir bildirimi gönderen kişinin kimliği ve yetkisini araştırmaksızın söz 

konusu bildirim üzerine kabul, red ve bildirime uygun hareket etmeye yetkili olduğu, 

 

14.2.2. Vekilin, bu tür bir bildirimi kabul, red veya bildirime uygun davranma  

sonucunda uğradığı tüm zarar, tazminat, dava, hukuki Takip, hasar, masraf ve giderlerini 

tazmin edeceği; ve 

 

14.2.3. Vekilin bu tür bir bildirimi onay, red veya bildirime uygun davranışı için herhangi bir 

sorumluluğu olmadığını ve e-mail veya faks yoluyla yapılan bildirimin herhangi bir nedenle 

ulaşmaması, okunaksız olması, kesilmesi, mükerrer gelmesi, eksikliği, yetkisizliği veya 

gecikmesinden sorumlu olmadığını kabul ettiği; 

 

hususlarını kabul eder. 



 

15. Bildirimler & Talimatlar 

 

15.1. Bu sözleşmeye tevfikan yapılan tüm bildirimler yazılı olarak posta yoluyla veya e-mail 

ile, tasdikli veya kurye ile gönderilmiş faks yoluyla, reuters ve benzeri iletişim platformları 

üzerinden Madde 15.2 de bildirilen adrese/faks numarasına veya bu madde hükmüne uygun 

olacak şekilde bir tarafın diğer tarafa bildirmiş olduğu ek yada yeni  adrese/faks numarasına 

yapılır. 

 

15.2. Taraflar arasındaki tüm bildirimler aşağıda isimleri bildirilen yetkililere yapılmalıdır. 

 

15.2.1. Vekile yapılıyorsa: 

KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S. 

Adres: Büyükdere Cad. No.129/1 Esentepe-Sisli-Istanbul 

Tel:  + 90 212 354 1184 

Faks:   +90 212 354 1222 

Kime:  Sn. Mustafa Kahraman 

e-posta: (InvestmentBanking@kuveytturk.com.tr) 

 

15.2.2. Vekil Edene yapılıyorsa : 

 

___________________________ 

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

 

Tel: +90 212 354 7565 

Faks:+90212 354 1103 

Kime: Sn. Tufan Karamuk  

e-posta:tufan.karamuk@kuveytturk.com.tr  

Adres değişikliğine dair yapılan tüm bildirimler usulüne uygun bildirimin yapılmasından 

sadece bir ay sonra etkili olur. 

 

 

16.İcra Edilemezlik 

 

Herhangi bir yargı yeri hukuku tahtında, bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün hukuka 

aykırı, geçersiz, veya icra edilemez olması bu sözleşmenin herhangi diğer bir hükmünün veya 

bu sözleşmeye tevfikan yürürlüğe girmiş başkaca sözleşme ve/veya belgelerin geçerliliğini 

veya icra edilebilirliğini etkilemez. 

 

17.Tadilat  

 

Bu sözleşmenin tadili veya değiştirilmesi Taraflardan her birinin yetkililerinin usulüne uygun 

imzası ile önceden yapılmış yazılı anlaşma olmaksızın mümkün değildir. 

 

18.Nüsha 

 

Bu sözleşme taraf sayısı kadar çoğaltılabilecek olup, sözleşmenin üzerinde tarafların imzaları 

olan her bir nüshasıyla aynı etkidedir.  

 



 

19. Uygulanacak Hukuk ve Yargı Yeri 

 

19.1. Bu sözleşme ve her bir işlem belgesi için Türk Hukukuna göre uygulanacak ve 

yorumlanacaktır. 

 

19.2. Taraflar bu sözleşmeden veya herhangi bir İşlem Belgesinden doğan uyuşmazlıkların 

çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini gayrıkabili rücu 

olarak kabul ederler.  

 

Yukarıdaki hususlar muvacehesinde, Taraflar veya ayrı ayrı yetkili temsilcileri ile bu 

sözleşmenin yukarıda yazılı tarihten itibaren usulüne uygun şekilde yürütülmesi için 

akdetmişlerdir. 

 

 

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

  __________________ 

  



EK 1 

 

Satın Alma Teklifi ve Onayı formu 

 

 

Kime:   

 

Kimden:  

 

Ref:  [•] 

 

Tarih:  [•] 

 

İlgi : ……. tarihli [SÖZLEŞME TARİHİNİ YAZINIZ] Murabaha Sözleşmesi (“Asıl 

Sözleşme”) 

 

Vekil, Vekil Eden ile [tarih giriniz]tarihinde yapılan telefon görüşmelerine istinaden 

aşağıdaki teklifini sunmaktadır. 

 

 

Satın Alma Teklifi-Satın Alma İşlemi 

………. Tarihli Vekil ve Vekil Eden arasındaki Murabaha Sözleşmesinde (“Sözleşme”) 

belirtilen hüküm ve şartlara uygun olarak, Vekil sıfatıyla, talebinize istinaden aşağıdaki Alım-

Satım işlemine girmeyi teklif ediyoruz: 

 

a. Anlaşma Tarihi  :  

b. Ref No : 

c. Emtia ve Menşei:    

d. Miktar   :   

e. Birim Fiyat  :   

f. Broker  :     

g. Satın Alanın Adı:  

h. Satın Alma Bedeli: 

i.  Satın Alma Tarihi: 

 

Bu Satın Almada kullanılan ancak tanımlanmamış hüküm ve ifadeler Sözleşmede belirtilen 

manalara gelmektedir. 



Bu Satın Alma Teklifi Türk Hukukuna göre yürütülür ve yorumlanır. 

 ........................................................      

       

Adına 

Vekil ve Satın Alan Sıfatıyla 

===================================================================

======================= 

Satın Alma Onayı-Satın Alma İşlemi 

Vekil Eden, Vekilin kendi vekili sıfatıyla kendi adına yukarıda belirlenen malların Satın 

Alınması için belirlenen şartlarla Satın alma işlemine girmesini kabul eder. 

 

 ........................................................     

     

______________ 

Adına 

 

  



 

EK 2 

 

Satış Teklifi ve Satış Onayı Formu 

 

Kimden:   

 

Kime:    

 

Tarih:    [●]  

 

Satın Alan, Vekil Eden ile [tarih giriniz] tarihinde yapılan telefon görüşmelerine istinaden 

aşağıdaki teklifini sunmaktadır.  

 

Satış Teklifi-Satış İşlemi 

Satın Alan olarak; bu sözleşme hükümleri ile uygunluk arzedecek şekilde, aşağıdakiözellikleri 

haiz tüm Madeni yine aşağıdaki hüküm ve şartlar dahilinde satın almayı ve Vadeli Ödeme 

Bedelini de aşağıda bildirilen tarihte ödemeyi teklif ve kabul ediyoruz. 

(a) Anlaşma Tarihi:  

(b) Ref No: 

(c) Emtia ve Menşei: 

(d) Miktarı: 

(e) Birim Fiyatı: 

(f) Broker : 

(g) Satın AlanınUnvanı/Adı: 

(h) Satın Alma Bedeli: 

(i) Satın Alma Tarihi: 

(j) Vadeli Satış Bedeli: 

(k) Vadeli Ödeme Tarihi: 

(l) Kar Miktarı:  

(m) Net Kazanç:     

 

Bu Satış Onayında kullanılan ancak tanımlanmamış hüküm ve ifadeler Sözleşmede beliritlen 

manalara gelmektedir. 

 ........................................................     

___________________ 

Adına 

 



 

 

Satış Onayı – Satış İşlemi 

 

Vekil Eden, Vadeli Ödeme Bedelinin ödenmesi karşılığında yukarıdaki satış işlemi ile 

Madeni Satın Alan’a satmayı kabul eder.  

 ........................................................     …………………………….. 

        Tarih 

_______________ 

Adına 

  



 

EK 3 

İletişimin Ayrıntıları 

Vekil: 

 

Ilgili  :        

Posta Adresi :        

Tel :        

Faks :        

 

 

Vekil Eden: 

 

İlgili : [VEKİL EDENİN TEMSİLCİSİNİN ADINI VE UNVANINI 

YAZINIZ] 

Posta Adresi : [VEKİL EDENİN TAM (AÇIK) ADRESİNİ YAZINIZ] 

Tel : [VEKİL EDENİN TELEFON NUMARASINI YAZINIZ] 

Faks : [VEKİL EDENİN FAKS NUMARASINI YAZINIZ] 

 

Veya taraflardan birinin yazılı olarak muhtelif zamanlarda gönderdiği iletişim bilgileriyle 

uygun olacak şekilde 

 

______________ 


