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 YATIRIM VEKÂLETİ SÖZLEŞMESİ  
SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU*  
 
Aşağıda Yatırım Vekâleti Sözleşmesi’ne (YVS) 
ilişkin özet bilgilere yer verilmiştir. Bu YVS’nin tümü 
www.albaraka.com.tr adresinde yer almakta olup, 
buradan veya Banka şubelerinden ayrıntılı bilgi 
edinilebilir.  
Genel İşlem Şartları (GİŞ), ileride çok sayıdaki 
benzer sözleşmede kullanmak amacıyla, 
düzenleyenin önceden, tek başına hazırlayarak 
karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir. GİŞ 
karşı tarafın menfaatine aykırı olabilir. GİŞ’in 
sözleşme kapsamına girmesi, sözleşmenin 
yapılması sırasında düzenleyenin karşı tarafa, bu 
koşulların varlığı hakkında açıkça bilgi verip, 
bunların içeriğini öğrenme imkânı sağlamasına ve 
karşı tarafın da bu koşulları kabul etmesine 
bağlıdır. Banka bu kapsamda GİŞ de içeren YVS’yi 
Müşteri’nin bilgisine sunmaktadır.  
 
YVS’nin 1. Maddesi; YVS’nin yatırım vekâletine 
dayalı katılma hesabı ile ilgili olarak ilgili 
Yönetmelik düzenlemeleri gereği akdedildiğini 
düzenlemektedir.  
YVS’nin 2. Maddesi; yatırım vekâletine dayalı 
katılma hesapları ile kâr-zarar ortaklığına dayalı 
katılma hesaplarının ayrı fon havuzlarında 
işletileceğine, Bankanın yatırım vekâletine dayalı 
katılma hesapları için açılan fon havuzlarını 
birleştirebileceğine, bölebileceğine, havuzlar 
arasında aktarım yapabileceğine ve vade sonunda 
tasfiye edebileceğine ilişkin hususları 
düzenlemektedir.  
YVS’nin 3. Maddesi; Müşterinin yatırım vekâletine 
dayalı katılma hesaplarındaki fonlarının kullanımı 
konusunda Bankaya genel yetki verdiğini 
düzenlemektedir.  
YVS’nin 4. Maddesi; Müşterinin talep hakkının 
hesabın vadesinin sonunda geçerli birim hesap 
değeri kadar olduğuna, birim hesap değerinin ise 
yatırılan tutar ve tahmini kâr toplamı ile sınırlı 
olduğuna, tahmini kârın üzerinde gerçekleşen 
kârın tamamının Bankaya ait olduğuna ilişkin 
hususları düzenlemektedir.  
 
YVS’nin 5. Maddesi; valörün hesaplara yatırılan 
tutarlar için kural olarak tutarın yatırıldığı günü 
takip eden ilk iş günü, tutarların çekiminde ise 

 
INVESTMENT AGENCY AGREEMENT 
PRE-AGREEMENT INFORMATION FORM* 
 
Below is a summary of the Investment 
Agency Agreement (IAA). The entire IAA can 
be found at www.albaraka.com.tr and detailed 
information can be obtained from here or from 
the Bank branches. 

General Terms and Conditions (GTC) are 
the agreement provisions that the issuer 
prepares and presents to the other party in 
advance, for the purpose of using in many 
similar agreements in the future. GTC may be 
against the interests of the other party. The 
inclusion of the GTC in the agreement is 
subject to the issuer providing the other party 
with the information on the existence of these 
conditions and providing the opportunity to 
clearly learn their content, and to the other 
party accepting these conditions. In this 
context, the Bank submits the IAA, including 
the GTC, for Customer's information. 

Article 1 of IAA; regulates that the IAA is has 
been concluded in accordance with the 
relevant arrangements of regulation with 
respect to the participation account based on 
investment agency. 
Article 2 of IAA; regulates the matters 
related to the fact that participation accounts 
based on investment agency and participation 
accounts based on profit-loss partnership will 
be operated in separate fund pools, that fund 
pools that are opened for the participation 
accounts based on investment agency may 
be combined, split, transfers may be made 
between the pools and they may liquidated at 
maturity. 
Article 3 of IAA; regulates that the Customer 
grants the Bank a general authorization for 
the use its funds in the participation accounts 
based on investment agency. 
Article 4 of IAA; regulates that the claim right 
of the customer is as much as the current unit 
account value at the end of the maturity, and 
that the unit account value is limited to the 
amount deposited and the estimated profit 
total, and that the entire profit realized in 
excess of the estimated profit belongs to the 
Bank. 
 
Article 5 of IAA; regulates the matters 
related to the fact that, as a rule, the value 
date is the first business day following the day 
of deposit of the amount for the amounts 
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çekimin yapıldığı gün olduğuna ilişkin hususları 
düzenlemektedir.  
 
YVS’nin 6. Maddesi; Bankanın tahmini kâr oranını 
serbestçe belirleyebileceğine, hesabın açıldığı 
anda geçerli olan tahmini kâr oranının vade 
bitimine kadar değiştirilemeyeceğine, hesabın 
açılışındaki tahmin kâr oranının hesap cüzdanında 
belirtilen kadar olduğuna, hesabın usulünce 
yenilenmesi halinde ise YVS md. 7’deki gibi 
olacağına, hesaplarda Müşterinin zarara katılma 
oranının yüzde yüz olduğuna ve Bankanın zarara 
katılmayacağına ilişkin hususları düzenlemektedir.  
 
 
YVS’nin 7. Maddesi; Vadesinde kapatılmayan 
hesabın, Müşteri ile Banka arasında yeni bir 
yatırım vekâleti sözleşmesi akdedilmezse 
yenilenmeyerek varsa bakiyesinin özel cari hesaba 
aktarılacağına, hesabın yenilenmesi hususunda 
mutabık kalınırsa, mutabık kalınan veya Banka 
sistemine kaydedilen tahmini kâr oranı üzerinden 
yenilenmiş olacağına ilişkin hususları 
düzenlemektedir.  
 
YVS’nin 8. Maddesi; Bankanın katılma hesapları 
için dönem sonlarında dağıtacağı kârlardan ilgili 
Yönetmelik çerçevesinde kâr dengeleme rezervi 
ayırabileceğine ilişkin hususları düzenlemektedir.  
 
 
YVS’nin 10. Maddesi; aksine hüküm olmadıkça 
YVS’nin Müşteri adına açılan ve yenilenen tüm 
yatırım vekâletine dayalı katılma hesapları 
hakkında da uygulanacağını düzenlemektedir.  
 
YVS’nin 11. Ve 12. Maddesi; YVS’nin varsa 
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesinin (BHS), yoksa 
Müşteri İşlemleri Sözleşmesinin (MİS) eki ve 
ayrılmaz parçası olduğunu ve YVS’de hüküm 
bulunmayan hususlarda varsa BHS’nin yoksa 
MİS’in katılma hesaplarına ilişkin hükümleri başta 
olmak üzere diğer tüm hükümlerinin aynen 
uygulanacağını düzenlemektedir. 

deposited into the accounts, and the day of 
the withdrawal for the withdrawals of the 
amounts. 
Article 6 of IAA; regulates the matters 
related to the fact that the Bank may freely 
determine the estimated profit rate, that 
estimated profit rate that is current at the time 
the account is opened may not be changed 
until the end of the term, that the estimated 
profit rate at the opening of account is as 
much as the amount specified in the account 
book, that in case the account is duly renewed 
it will be as stated in article 7 of IAA, that 
Customer's loss participation rate is hundred 
percent and the Bank does not participate in 
the loss. 
 
Article 7 of IAA; regulates the matters 
related to the fact that the account that is not 
closed at maturity shall not be renewed 
unless a new investment agency agreement 
is concluded between the Customer and the 
Bank and its balance, if any, shall be 
transferred to a special current account, that 
if agreement is reached to renew the account, 
it will have been renewed based on the 
estimated profit rate that is agreed upon and 
recorded in Bank’s system. 
Article 8 of IAA; regulates the matters 
related to the fact that the Bank may allocate 
profit balancing reserve from profit to be 
distributed for the participation accounts at 
the ends of period within the framework of 
relevant Regulation. 
Article 10 of IAA; regulates that, unless 
otherwise provided, IAA shall also apply to all 
participation accounts based on investment 
agency opened and renewed on behalf of the 
Customer. 
 

Articles 11 and 12 of IAA; regulates that this 
IAA is an annex to and an integral part of the 
Banking Services Agreement (BSA), if not 
available, the Customer Transactions 
Agreement (CTA) and that in cases where 
there is no provision in IAA, all other provisions 
of the BHS, if not available, of the CTA 
concerning the participation accounts will be 
applied. 
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Banka / Bank Müşteri / Customer 
Albaraka Türk Katılım Bankası 

A.Ş. / Albaraka Türk 
Participation Bank Inc. 

YVS’de genel işlem koşullarının yer almasını kabul 
ediyorum. 

İşbu Bilgilendirme Formu’nun Banka tarafından 
imzalanmış bir örneğini elden teslim aldım. / I agree 
that IAA will include general terms and conditions.I 
hereby declare that I received a signed copy of this 
Information Form by hand. 

Tarih: / Date: ………./………../………………. 

Adı-Soyadı/Unvanı : / Full 
Name/Title : Vergi Daire-No : / 
Tax Office/Taxpayer ID: 
Kaşe+İmza : / Seal+Signature : 

 

 * Bu Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu, MİS veya BHS’si olan müşteriler içindir. / * This Pre-
Agreement Information Form is for customers with CTA or BSA. 

 

“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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