
 
 YATIRIM VEKÂLETİ SÖZLEŞMESİ*  
 
1. İşbu Yatırım Vekâleti Sözleşmesi (“YVS”), 
türü itibariyle Bankacılık Kanunu md. 3.’te 
tanımlanan bir “katılma hesabı olan yatırım 
vekâletine dayalı katılma hesabı (“YV Hesap”) 
ile ilgili olarak, Mevduat Ve Katılım Fonunun 
Kabulüne, Çekilmesine Ve Zamanaşımına 
Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve 
Alacaklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik (“kısaca “Katılım Fonu 
Yönetmeliği”) düzenlemeleri gereğince 
akdedilmiştir.  
2. YV Hesap’lar ve kâr-zarar ortaklığına dayalı 
olarak açılan katılma hesapları ayrı fon 
havuzlarında işletilir. Banka, Katılım Fonu 
Yönetmeliği’ne uygun olmak kaydıyla yatırım 
vekâletine dayalı katılma hesapları için açılan 
fon havuzlarını birleştirebilir, bölebilir, havuzlar 
arasında aktarım yapabilir ve vade sonunda 
tasfiye edebilir.  
3. Müşteri, YV Hesaplar’daki fonlarının 
kullanımı konusunda Banka’ya genel yetki 
vermiştir.  
4. Müşteri’nin talep hakkı ve Banka’nın ödeme 
yükümlülüğü hesabın vadesinin sonunda 
geçerli birim hesap değeri kadardır. YV 
Hesaplar’da birim hesap değeri, yatırılan tutar 
ve tahmini kâr toplamı ile sınırlıdır. Birim hesap 
değeri, ilgili mevzuat hükümlerine göre 
hesaplanır. Tahmini kârın üzerinde gerçekleşen 
kârın tamamı Banka’ya aittir.  
5. Valör; hesaplara yatırılan tutarlar için kural 
olarak tutarın yatırıldığı günü takip eden ilk iş 
günü, tutarların çekiminde ise çekimin yapıldığı 
gündür. Banka; Bankada bir süre bulunmuş 
tutarlardan hesap açılması veya hesaba temdit 
günü tutar yatırılması gibi istisnai kimi 
durumlarda, yatırılan tutarlar için valörü aynı 
gün olarak kabul etmeye yetkilidir.  
 
 
 
6. Banka, Bankacılık Kanunu md. 144 hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla, tahmini kâr oranını 
serbestçe belirleyebilir. YV Hesap’ın açıldığı 
anda geçerli olan tahmini kâr oranı, Bankacılık 
Kanunu md. 144 hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla vade bitimine kadar değiştirilemez. YV 

 
INVESTMENT AGENCY AGREEMENT* 

1. This Investment Agency Agreement (“IAA”) 
has been concluded according to the 
arrangements of Regulation on the 
Fundamentals and Principles on 
Acceptance and Withdrawal of Deposits and 
Participation Funds, on Overdue Deposits, 
Participation Funds, Trusts and 
Receivables (“in brief “Participation Fund 
Regulation”), with respect to the 
participation account based on investment 
agency (“IA Account”) that is a “participation 
account” as defined in Article 3 of the 
Banking Law. 

2. IA Accounts and participation accounts 
opened based on profit and loss partnership 
are operated in separate fund pools. The 
Bank may combine, split fund pools that are 
opened for the participation accounts based 
on investment agency, may make transfers 
between the pools and make liquidate them 
at maturity provided that it is in compliance 
with the Participation Fund Regulation. 

3. The Customer has granted the Bank a 
general authorization for the use of funds in 
the IA Accounts. 

4. The right to request of Customer and the 
Bank's obligation to pay is up to the unit 
account value valid at the maturity. Unit 
account value in IA Accounts is limited to the 
sum of amount deposited and the estimated 
profit. Unit account value is calculated 
according to the relevant legislation 
provisions. The profit achieved over the 
estimated profit is fully owned by the Bank. 

5. As a rule, the value date is the first business 
day following the day of deposit of the 
amount for the amounts deposited into the 
accounts, and the day of the withdrawal for 
the withdrawals of the amounts. The Bank is 
authorized to accept the value as the same 
day for the amounts deposited in the Bank, 
in exceptional cases, such as opening an 
account for amounts that have been in the 
Bank for a certain period of time or 
depositing an amount in the account on the 
extension date. 

6. Without prejudice to the provisions of article 
144 of the Banking Law, the Bank may freely 
determine the estimated profit rate. 
Estimated profit rate that is current at the 
time IA Account is opened shall not be 
changed until the end of the term without 
prejudice to the provisions of article 144 of 



Hesap’ın açılışındaki tahmin kâr oranı hesap 
cüzdanında belirtilen kadardır. YV Hesap’ın 
YVS md. 7’de belirtildiği gibi yenilenmesi 
halinde ise her bir yenilemedeki tahmini kâr 
oranı YVS md. 7’de belirtilen kadardır. YV 
Hesap dâhil katılma hesaplarında Müşteri’nin 
zarara katılma oranı yüzde yüz olup, Banka 
zarara katılmaz.  
 
7. Vadesinde kapatılmayan YV Hesap, Müşteri 
ile Banka arasında yeni bir yatırım vekâleti 
sözleşmesi akdedilmedikçe yenilenmeyerek 
varsa bakiyesi Müşteri adına mevcut veya 
Banka’ca re’sen açılacak bir özel cari hesaba 
aktarılır; ancak Banka ile Müşteri, hesabın 
yenilenmesi hususunda mutabık kalırsa, 
mutabık kalınan veya Banka sistemine 
kaydedilen tahmini kâr oranı üzerinden YV 
Hesap yenilenmiş olur. Yatırım vekâleti 
sözleşmesi şekle tabi olmaksızın yüz yüze 
gelmeden de kurulması mümkündür.  
 
8. Banka, katılma hesapları için dönem 
sonlarında dağıtacağı kârlardan, Katılım Fonu 
Yönetmeliğinde belirtilen maksatlarda 
kullanabilmek için yine Katılım Fonu 
Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar 
çerçevesinde kâr dengeleme rezervi ayırabilir. 
Banka dilerse, üzerine bir yükümlülük 
anlamında olmamak üzere ve ilgili mevzuatta 
öngörülen şekil ve şartlarda; dağıtılacak kâr 
payı tutarlarında fon sahipleri lehine artırım 
yapabilir veya zarar ortaya çıkan dönemlerde 
fon sahipleri lehine zararları üstlenebilir. 
Herhangi bir zaman veya zaman zaman bu 
yönde işlem yapması Bankaya sürekli bu yönde 
işlem yapma yükümlülüğü yüklemez ve 
Müşteriye bu yönde bir hak bahşetmez.  
 
9. Hesapların işletilmesinden doğan kâr veya 
zarar, para cinsi bazında her vade grubunun 
toplam fon havuzu içindeki ağırlığı oranında, 
ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanır.  
10. Aksine hüküm olmadıkça bu YVS; Müşteri 
adına açılan ve yenilenen tüm YV Hesaplar 
hakkında da uygulanır.  
11. İşbu YVS, Taraflar arasında varsa 
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin (“BHS”), 
BHS yoksa Müşteri İşlemleri Sözleşmesi’nin 
(“MİS”) eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.  

the Banking Law. The estimated profit rate 
at the opening of IA Account is as much as 
the amount specified in the account book. In 
case IA Account is renewed as stated in 
article 7 of IAA, the estimated profit rate in 
each renewal is as much as the amount 
specified in article 7 of IAA. As for the 
participation accounts including IA Account, 
customer's loss participation rate is hundred 
percent and the Bank does not participate in 
the loss. 

7. Unless a new investment agency 
agreement is concluded between the 
Customer and the Bank, IA Account that is 
not closed at maturity shall not be renewed 
and its balance, if any, shall be transferred 
to a special current account which is present 
or shall be opened on behalf of the 
Customer on its own motion; however, if the 
Bank and the Customer agrees upon the 
renewal of the account, IA Account is 
renewed based on the estimated profit rate 
that is agreed upon. It is also possible to 
establish the investment agency agreement 
regardless of the form without coming face 
to face. 

8. The Bank may allocate profit balancing 
reserve from profit to be distributed for the 
account at the ends of period to be used for 
the purposes specified in the Participation 
Fund Regulation in accordance with the 
procedures and principles as set out in the 
Participation Fund Regulation. If the Bank 
wishes, provided that it shall not be deemed 
to be a liability against itself, and in the form 
and under the conditions stipulated in the 
relevant legislation; may increase the 
amount of profit share to be distributed in 
favor of the fund holders or undertake losses 
in favor of the fund holders during the 
periods of loss. That the bank takes action 
in this direction at any time or from time to 
time does not impose any obligation on the 
Bank to take action in this direction and does 
not grant the Customer any rights in this 
direction. 

9. The profit or loss arising from the operation 
of the accounts is calculated in accordance 
with the relevant legislation in the ratio of the 
weight of each maturity group in total fund 
pool on the basis of the currency. 

10. Unless otherwise provided, this IAA; also 
applies to all IA Accounts opened and 
renewed on behalf of the Customer. 

11. This IAA is an annex to and an integral part 
of the Banking Services Agreement (“BSA”), 



 
12. Bu YVS’de hüküm bulunmayan hususlarda, 
varsa BHS’nin yoksa MİS’in katılma 
hesaplarına ilişkin hükümleri başta olmak üzere 
diğer tüm hükümleri aynen uygulanır.  
13. İşbu YVS, ……………. tarihinde imzalanmış 
ve yürürlüğe girmiştir.  
 

if BSA is not available, the Customer 
Transactions Agreement (“CTA”) between 
parties. 

12. In cases where there is no provision in this 
IAA, all other provisions of the BHS, if not 
available, of the CTA concerning the 
participation accounts are applied. 

13. This IAA have been signed and entered into 
force on ...... 

Banka / 
Bank 

Müşteri / Customer 

Albaraka Türk Katılım 
Bankası A.Ş. / Albaraka 
Türk Participation Bank 
Inc. 

Adı-Soyadı/Unvanı : / Full Name/Title :  
Vergi Daire-No : / Tax Office/Taxpayer ID : 
Teslim Alma Beyanı**: / Declaration of Receipt**: 

 
Kaşe+İmza : / Seal+Signature : 

 
 * Bu YVS, MİS veya BHS’si olan müşteriler içindir. / * This IAA is for customers with 
CTA or BSA. 
** Müşteri “finansal tüketici” ise ve YVS “kâğıt üzerinde düzenleniyorsa”, yukarıdaki Teslim Alma 
Beyanı kısmına Müşteri tarafından “Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım.” cümlesinin yazılması 
gerekmektedir. / ** If the customer is a “financial consumer” and IAA is issued as “hard copy”, “I 
have received a copy of the agreement“ sentence must be written on Declaration of Receipt section 
above by the Customer.  
 

“Türkçe metin ile yabancı dil metin arasında 

bir farklılık olması halinde Türkçe metne 

itibar olunur.” 

“If there is a difference between the Turkish text and the 

foreign language, the turkish language shall be prevail.” 
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