SEPET YATIRIM HESABI SÖZLEŞMESİ
BASKET INVESTMENT ACCOUNT AGREEMENT
İşbu Sepet Yatırım Hesabı Sözleşmesi (bundan sonra This Basket Investment Account Agreement (hereinafter
Sözleşme olarak anılacaktır), Müşterinin Banka referred to as the Agreement) has been concluded to regulate
nezdinde açacağı Sepet Yatırım Hesabı (SYH)’na the mutual rights and obligations of the parties regarding the
ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini Basket Investment Account (BIA) to be opened with the Bank
düzenlemek üzere akdedilmiştir. Bu Sözleşme, taraflar by the Customer. This Agreement has been concluded as an
arasındaki Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi (BHS)’nin annex to and integral part of the Banking Services Agreement
ve Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi (BSA) and Investment Services and Activities Framework
(YHFS)’nin eki ve ayrılmaz parçası olarak akdedilmiştir. Agreement (ISAFA) between the parties. Parties agree that
Bu Sözleşmedeki terimlerin, BSH ve YHFS’de the terms in this Agreement are used in the sense defined in
tanımlanmış bulunan anlamda kullanıldığı Taraflarca BSA and ISAFA.
kabul edilmiştir.
1-Sepet Yatırım Hesabının Açılması
1-Basket Investment Account Opening
a-SYH açmak isteyen müşteri öncelikle, Bankanın a-The customer who wishes to open a BIA must first have
sunacağı işlem kanalları üzerinden en az bir özel cari opened at least one special current account and at least one
hesabı ve en az bir yatırım hesabı açmış olmalıdır. SYH investment account through the transaction channels to be
kapsamına dahil edilebilecek sermaye piyasası offered by the Bank. The Bank has the exclusive right and
araçlarını belirleme hak ve yetkisi münhasıran Bankaya authority to determine the capital markets instruments to be
aittir. Müşteri, SYH açılabilmesi için Banka nezdinde included within the scope of BIA. The Client agrees, declares
özel cari hesabı ve yatırım hesabı olması; ayrıca Banka and undertakes that he/she must have a special current
tarafından kabul edilecek sermaye piyasası araçlarını account and investment account with the Bank and also
satın alması gerektiğini, Bankanın hangi sermaye purchase capital market instruments to be accepted by the
piyasası araçlarının SYH kapsamına dahil Bank in order to open a BIA, that the Bank is exclusively
edilebileceğini belirlemede münhasıran yetkili authorized in determining which capital market instruments
olduğunu, herhangi bir nedenle SYH kapsamına can be included within the scope of BIA, that he/she will not
Bankanın kabul etmeyeceği sermaye piyasası request, for any reason, the inclusion of capital market
araçlarının dahil edilmesini talep etmeyeceğini, talep instruments that the Bank would not accept within the scope
etmesi halinde Bankanın bu talebini hiçbir bildirime of BIA and that the Bank is authorized to reject this request
gerek olmaksızın reddetmeye yetkili olduğunu kabul, without any notification in case he/she makes such a request.
beyan ve taahhüt etmiştir.
b-BIA can be opened between 09:00 and 16:00 on working
b-SYH, mesai günleri sabah 09:00 ile 16:00 saatleri days. Bank may change these transaction hours at any time,
arasında açılabilir. Banka bu işlem saatlerini herhangi without any notice. The Customer agree to comply with the
bir bildirimde bulunma zorunluluğu olmaksızın her transaction hours to be announced by the Bank through
zaman değiştirebilecektir. Müşteri, Banka tarafından internet branches, mobile branches, platforms, ATM/XTM
internet şube, mobil şube, platformlar, ATM/XTM devices, SeninBankan branch, open banking practices and
cihazları, SeninBankan şubesi, açık bankacılık platforms and other methods.
uygulama ve platformları ve sair yöntemlerle ilan c-If it is desired to perform transactions outside of the
edilecek işlem saatlerine uymayı kabul etmiştir.
transaction hours to be announced by the Bank, the Customer
c-Banka tarafından ilan edilecek işlem saatleri dışında may open the participation account, but he/she must wait for
işlem yapmak istenirse Müşteri, katılma hesabını the first transaction hour of the relevant capital market
açabilecek ancak sermaye piyasası araçları satın instrument for the implementation of his/her order to purchase
almak için verdiği emrin uygulanması hususunda ilgili capital market instruments.
sermaye piyasası aracının ilk işlem saatini d-The Customer is obliged to follow up the necessary and
bekleyecektir.
usable balances in order for his/her orders to purchase capital
d-Sermaye piyasası araçlarını satın almak üzere market instruments to be fulfilled and to keep them in his/her
verdiği emirlerin yerine getirilmesi için gerekli ve accounts, and the Customer is responsible for failure to open
kullanılabilir bakiyeleri takip ve bunları hesaplarında BIA due to the lack of sufficient and usable balance in his/her
bulundurmak
Müşterinin
yükümlülüğü
olup, accounts.
hesaplarında yeterli ve kullanılabilir bakiye e-The customer can only open one BIA. The Customer knows
bulunmaması nedeniyle SYH açılmamasından Müşteri and accepts that he/she does not have the right to request the
sorumludur.
opening of more than one BIA. Participation account within
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e-Müşteri sadece tek bir SYH açabilecektir. Müşteri,
birden fazla SYH açma talep etme hakkı olmadığını
bilmekte ve kabul etmektedir. SYH dâhilindeki katılma
hesabı, sadece Türk Lirası üzerinden açılabilecek;
Müşterinin döviz veya kıymetli maden cinsiden açılmış
katılma hesapları ancak Bankanın yazılı onay vermesi
halinde SYH hesaplarına dâhil edilebilecektir.
2-Sepet Yatırım Hesabının İşleyişi
a- SYH’nin %.....’i katılma hesabı, %.....’u sermaye
piyasası araçlarından oluşmaktadır. Müşteri’nin Sepet
Yatırım Hesabına aktarmak isteyeceği meblağın
%.....’lik kısmı, müşteri adına, SYH dâhilinde açılacak
katılma hesabına aktarılacak, anılan meblağın kalan
%.....’una tekabül eden kısmı ile de, Banka tarafından
kabul edilecek sermaye piyasası araçları satın
alınarak, SYH dâhilindeki yatırım hesabına
aktarılacaktır.
Bu Sözleşme, Müşteri’nin SYH açılışı sırasında, bu
hesaba aktarılmasını talep edeceği tutarın %.....’ine
tekabül eden kısmının ilgili katılma hesabına
aktarılarak katılma hesabı açılması, %.....’una tekabül
eden kısmıyla da, Müşteri adına sermaye piyasası
araçları satın alınarak, Müşterinin SYH kapsamındaki
yatırım hesabına yatırılması için, Müşteri tarafından
Banka’ya verilmiş gayrikabili rücu bir temsil/tevkil
yetkisi hükmündedir. Buna göre Banka, SYH hesabı
açılması talebiyle müracaat eden Müşteri adına,
Müşterinin ayrıca bir onay, talep ya da iznine gerek
olmaksızın, işbu maddedeki yetkilendirmeye istinaden,
sermaye piyasası araçları satın alarak Müşterinin SYH
hesabına yatırabilecek ve müşteri adına katılma hesabı
açabilecektir.
b-Bu Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda;
SYH kapsamına alınacak katılma hesabına, taraflar
arasındaki BHS’nin katılma hesaplarına ilişkin
hükümleri, SYH kapsamına alınacak yatırım hesabına
ise, yine taraflar arasındaki YHFS hükümleri aynen
uygulanacaktır.
c-SYH dahilindeki katılma hesabının vadeleri Banka
tarafından belirlenerek ilan edilen vade türlerine uygun
olarak Müşteri tarafından seçilecektir. Vade sonunda
Müşteri SYH’nı kapatma talebinde bulunmazsa,
hesabın vadesi, otomatik olarak aynı sürelerle
uzayacaktır. Müşteri, ancak Banka tarafından
belirlenen vadelerde hesap açabileceğini kabul
etmiştir.
d-SYH dâhilindeki katılma hesabı açıldıktan sonra, bu
hesaplara vade içinde ya da sonunda herhangi bir para
transferi yapılamayacak, tahakkuk edecek kâr payları
da, katılma hesabına ilave edilmeyerek, otomatik
olarak Müşterinin özel cari hesaplarına aktarılacaktır.
Vade sonlarında Müşterinin özel cari hesabı yoksa,

SYH can only be opened in Turkish Lira, and Customer's
participation accounts opened in foreign currency or precious
metals can only be included in BIA accounts if the Bank gives
written approval.
2-Functioning of Basket Investment Account
a- .….% of BIA consists of participation accounts and .….%
consists of capital market instruments. …..% of the amount
that the customer will wish to transfer to the Basket
Investment Account will be transferred to the participation
account to be opened within BIA on behalf of the customer,
and capital markets instruments to be accepted by the Bank
will be purchased and transferred to the investment account
within BIA with the part corresponding to the remaining ….%
of the said amount.
This Agreement has the characteristics of an irrevocable
power of representation/delegation given to the Bank by the
Customer to open a participation account by transferring the
portion corresponding to …..% of the amount to be requested
by the Customer to be transferred to this account during the
opening of BIA, to the relevant participation account and to
purchase capital market instruments on behalf of the
Customer and to deposit them in Customer's investment
account within the scope of BIA, with the portion
corresponding to …..%. Accordingly, the Bank will be able to
purchase capital market instruments and deposit them in BIA
account of the Customer based on the authorization in this
article on behalf of the Customer who has applied for the
opening of a BIA account and to open a participation account
on behalf of the Customer.
b-For matters not covered by this Agreement, the provisions
of BSA between the parties on participation accounts shall
apply to the participation account to be covered by BIA, and
the provisions of ISAFA between the parties shall apply to the
investment account to be covered by BIA.
c-The maturity of the participation account within BIA shall be
determined by the Bank and selected by the Customer in
accordance with the maturity types to be announced. If the
Customer does not request to close BIA on the date of
maturity, the maturity of the account will automatically extend
for the same periods. The Customer accepts that he/she can
only open an account with the maturities determined by the
Bank.
d-After the participation account within BIA is opened, no
money transfer can be made to these accounts during term to
maturity or on the date of maturity, and the profit shares to be
accrued will not be added to the participation account and will
be automatically transferred to the Customer's special current
accounts. If the Customer does not have a special current
account on the dates of maturity, the Bank will open a special
current account on behalf of the Customer on its own initiative
and transfer the accrued profit share to this special current
account.
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Banka resen Müşteri adına bir özel cari hesap açarak,
tahakkuk eden kâr payını bu özel cari hesaba
aktaracaktır.
e-Banka, SYH açılabilmesi için gerekli asgari limitler
belirleyebilir, belirlediği bu limitleri ve paylaşım
oranlarını şubelerde görülebilecek yerlerde asarak
ve/veya internet sitesinde yayımlayarak duyurur. Bu
limitleri ve/veya paylaşım oranlarını, vade bitiminden
önce olmamak kaydıyla, Müşterinin muvafakatine
gerek olmaksızın değiştirebilir; yenilenen (ne sebeple
yenilenirse yenilensin) hesaplara da yeni belirlediği
limitleri ve oranları uygulayabilir.
f- Yatırım hesabına, sadece SYH açılması anında, bu
hesaba aktarılmak istenen tutarın %.....’una tekabül
eden meblağ kadarlık sermaye piyasası aracı satın
alınacaktır. Sermaye piyasası araçları, bunların alınıp
satıldığı piyasalardaki işlem saatlerine göre satın
alınabileceğinden, Müşterinin katılma hesabını açtığı
saate göre aynı gün ya da bir sonraki iş günü satın
alınabilecektir. Bu durumda, alımda uygulanacak fiyat,
alım günü uygulanacak cari fiyatlar olacaktır.
3-Sepet Yatırım Hesabının Bozulması
a-SYH dahilindeki katılma hesabından, vadesinden
önce para çekilmek istenmesi ya da SYH dahilindeki
yatırım hesabındaki sermaye piyasası araçlarının, yine
hesabın vadesinden önce satılmak istenmesi halinde;
SYH bozulacak ve SYH dahilindeki her iki hesap da
kapatılacaktır. Bu kapsamda Müşteri; SYH dâhilindeki
yatırım hesabında bulunan sermaye piyasası
araçlarını, Banka’nın sunduğu internet, mobil
bankacılık, ATM/XTM ve sair alternatif dağıtım
kanalları üzerinden alıp-satma yetkisi bulunmayacağını
bilmekte ve kabul etmektedir. Müşteri bu hesabında
sadece, bu Sözleşmedeki şartlar dâhilinde, SYH’nı
kapatmak suretiyle Şubeler aracılığıyla işlem
yapabilecektir.
b-Buna göre, Müşterinin vadesinden önce katılma
hesabını ya da yatırım hesabındaki varlıklarını
kullanmak istemesi nedeniyle SYH dâhilindeki
hesapların kapanması durumunda, SYH dâhilindeki
katılma hesabındaki sadece anapara bakiyenin tamamı
Müşterinin özel cari hesabına aktarılacak, bu katılma
hesabına herhangi bir kâr payı ve sair getiri
ödenmeyecektir. SYH dâhilindeki yatırım hesabındaki
sermaye piyasası araçları da, ilk işlem saatinde Banka
tarafından ilgili piyasa cari kurlarından satılacak
vebedeli Müşterinin hesabına aktarılacaktır.
c-Müşteri, vadesinden önce katılma hesabından para
çekmek ya da sermaye piyasası araçlarını satmak
istemesi nedeniyle SYH’nin kapatılması ve katılma
hesabı ana parası ile sermaye piyasası araçları satış
bedelinin, özel cari hesabına aktarılması dışında

e-The Bank may determine minimum limits required to open
a BIA, and announces these limits and sharing rates by
posting them in places that can be seen in branches and/or
publishing them on the website. It can change such limits
and/or sharing rates without the Customer’s consent provided
not before the end of maturity; and it can apply the newly
determined limits and rates on the renewed accounts
(regardless of the reason for renewal).
f- Capital market instruments corresponding to .….% of the
amount to be transferred to the investment account will be
purchased for this account, only at the moment of opening of
BIA. Since the capital market instruments can be purchased
on the basis of the transaction hours in the markets where
they are traded, they can be purchased on the same day or
on the next business day, depending on the time the customer
opens the participation account. In this case, the price to be
applied for purchase will be the current prices to be applied
on the day of purchase.
3-Cancellation of Basket Investment Account
a-If it is desired to withdraw money from the participation
account within BIA before its maturity, or sell the capital
market instruments in the investment account within BIA
before the maturity of the account, BIA will be canceled and
both accounts within BIA will be closed. In this context, the
Customer knows and accepts that he/she will not be
authorized to purchase and sell capital market instruments in
his/her investment account within BIA over the internet,
mobile banking, ATM/XTM and other alternative distribution
channels offered by the Bank. The Customer will only be able
to make transactions in this account through Branches by
closing BIA under the terms of this Agreement.
b-Accordingly, in the event that the accounts within BIA are
closed due to the Customer's desire to use his/her
participation account or his/her assets in his/her investment
account before the maturity, only the entire principal balance
in the participation account within BIA will be transferred to the
customer's special current account, and no profit share or
other returns will be paid to this participation account. Capital
market instruments in the investment account within BIA will
also be sold by the Bank at the relevant current market rates
at the first transaction hour and its amount will be transferred
to the Customer's account.
c-The customer accepts, declares and undertakes that he/she
cannot claim any rights or receivables except for the closure
of BIA and transfer of participation account principal and sales
price of capital market instruments to the special current
account because he/she wishes to withdraw money from
his/her participation account or sell capital market instruments
before maturity.
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herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamayacağını
kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
4-Final Provisions
4-Son Hükümler
a-The Parties agree that the provisions of BSA and ISAFA
a-Taraflar bu Sözleşme ile düzenlenmemiş hususlarda, concluded between them shall apply to the matters not
aralarında akdettikleri BHS ve YHFS hükümlerinin regulated under this Agreement.
uygulanacağını kabul etmişlerdir
b-The Customer acknowledges, declares and undertakes that
b-Müşteri, bu Sözleşme kapsamındaki hesaplarıyla various taxes, duties, fees, expenses, funds and other debts
ilgili ve hesaplarında yapacağı işlemlerden dolayı ilgili will be accrued within the scope of the relevant legislation due
mevzuat kapsamında çeşitli vergi, resim, harç, masraf, to the transactions to be made in and related to the accounts
fon ve sair borçların tahakkuk edeceğini, yine Bankanın within the scope of this Agreement, and that the Bank may
da bu Sözleşme kapsamında ücret, komisyon ve claim fees, commissions and expenses within the scope of
masraf taleplerinde bulunabileceğini; bütün bu this Agreement, that he/she will pay all these debts under the
borçlarını BHS ve YHFS hükümleri tahtında ödemeyi, provisions of BSA and ISAFA, and that, in case of nonödeme yapmaması halinde de, anılan sözleşmeler payment, the Bank is authorized to collect these receivables
uyarınca Banka’nın, Müşteriden olan bu alacaklarını from the Customer from the accounts within BIA on its own
SYH dahilindeki hesaplardan resen tahsile veya bu initiative or to debit them to these accounts in accordance with
hesaplara borç kaydetmeye yetkili olduğunu kabul, the said agreements.
beyan ve taahhüt eder.
5-WARNING OF THE USAGE OF THE GENERAL TERMS
5-GENEL İŞLEM KOŞULU KULLANILDIĞI UYARISI AND CONDITIONS AND INFORMING
VE BİLGİLENDİRME
This Agreement includes general terms and conditions
Bu Sözleşme, Bankanın hazırlayarak karşı tarafa consisting of agreement provisions, which the Bank has
sunduğu sözleşme hükümlerinden ibaret, genel işlem prepared and submitted to the other party.
koşulları içermektedir.
It was understood that the Customer has been informed with
http://www.kuveytturk.com.tr/sozlesmeler_ve_bilgi_for the
explanations
at
mlari.aspx adresindeki açıklamalarla Müşterinin http://www.kuveytturk.com.tr/sozlesmeler_ve_bilgi_formlari.a
bilgilendirilmesi sağlanmış; yeterli bilgi edinilip, genel spx; sufficient information have been obtained and general
işlem koşulları kullanımının kabul edildiği anlaşılmış, terms and conditions have been accepted, and the
Sözleşme bu suretle imzalanmıştır.
Agreement has been signed in this way.
SÖZLEŞME TARİHİ /DATE
OF AGREEMENT
/
/
BANKA /BANK
MÜŞTERİ /CUSTOMER
KUVEYT TÜRK
5549 s. Kanun ve ilgili Yönetmelik uyarınca beyan: Sözleşme kapsamında
KATILIM BANKASI A.Ş.
gerçekleştireceğimiz iş ve işlemlerde, tamamen şahsım/şirketim hesabına hareket
(kaşe+imza)
edileceğini, her ne surette olursa olsun başkası hesabına hareket edilmeyeceğini; aksine
(seal+signature)
davranışların sorumluluğumuzu mucip olduğunun tarafımıza hatırlatıldığını beyan
ederiz.
Statement according to Law No. 5549 and relevant Regulation: We hereby represent
that we shall act only on behalf of myself/my company in all acts and actions hereunder,
that we shall not act on behalf of any other party and we shall be responsible for any
action to the contrary.
(*) ………………………………………………………………………..
Adı Soyadı/Unvanı /Name & Surname/Title :
İmzası /Signature :
(*) Müşteri tüketiciyse ve sözleşme kâğıt üzerinde düzenlenmişse “Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım.” İbaresinin
Müşteri el yazısıyla yazılıp imzalanması şarttır.
(*) If the customer is a consumer and the agreement is made on paper, the phrase “I have received a copy of the
agreement by hand.” must be written and signed by the Customer in handwriting.
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