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GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

MÜŞTERİ/TC K ml k No:

MUHATAP:Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Gülbahar Mah. Büyükdere Cad. No.97 Ş şl /İstanbul
KONU

:Sözleşmede genel şlem koşulu kullanılmasının kabulü.

http://www.vak fkat l m.com.tr/sozlesmeler_ve_b lg _formlar .aspx
adres nde b r örneğ bulunan
sözleşme önces b lg formu le y ne aynı s tede yer alan Konut F nansmanı Sözleşmes tarafımızca
ayrıntılı olarak ncelenm ş; ayrıca Bankanızca yapılan b lg lend rmede de genel şlem koşulları ve
kullanımı hakkında yeterl b lg ed n lm ş; sözleşmedek genel şlem koşullarının çer n n öğren lmes ç n
de tarafımıza zaman ve mkân sağlanmıştır.
Bankanız le akdedeceğ m z Konut F nansmanı Sözleşmes nde, aleyh m ze olsa dah genel şlem koşulları
kullanılmasını ger dönülemeyecek şek lde (gayr kab l rücu) kabul ve beyan eder z.

Tar h:

……………..

Müşter ;
Ad-Soyad:
İmza:
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Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Caddes No:97 Ş şl /İst.
T caret S c l No:981004

Merkez Adres : Gülbahar Mah.
Tel: 850 202 1 202 Mers s No: 0883 0427 7000 0010
Web Adres : www.vak fkat l m.com.tr

Büyükdere

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ
1)Tanımlar: İşbu Sözleşmede kullanılan aşağıdak ter mler, karşılığında yazan anlamda kullanılmıştır.
Sözleşme: Banka le Müşter arasında akded len şbu Sözleşme le “Sözleşme Önces B lg “Genel İşlem
Koşulları Kullanılmasını Kabul Beyanı”, “Ger Ödeme Planı” ve sa r ekler n n bütünüdür.
Satıcı: Müşter tarafından alınan konutu satan gerçek veya tüzel k ş d r.
2)Teml k Yasağı: Müşter Sözleşmeden doğan haklarını, Bankanın onayı olmadan başkalarına dev r ve
teml k edemez.
3)Müşter n n, Belge Tem n ve Bankayı Doğru B lg lend rme Yükümlülüğü: Müşter , Bankaya verm ş
olduğu tüm belge ve b lg ler n, eks ks z ve doğru olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Aks halde,
Banka kred y kullandırmaktan vazgeçeb l r; bu kabul ve taahhüdün aks n n kred n n kullandırılmasından
sonra saptanması hal nde Banka, borcun tamamını muaccel kılma yetk s ne sah pt r. Kred taleb
değerlend rmes n n olumsuz olması durumunda Müşter , ücrets z olarak b lg lend r lecekt r.
4)Kâr payı, Kur, Verg , Masraflar ve Kom syonlar:
a. Sözleşmeden kaynaklanan her türlü verg , res m, harç, kom syon ve masraflar Müşter ye a tt r.
Sözleşmen n akded lmes sırasında gerek sözleşme ve gerekse tem natların tes s ç n yapılması
gerekl olacak tüm noter masrafları da Müşter tarafından öden r. Müşter , onayına bağlı b ld r mler n
ücret n de öder. Banka, ödemek zorunda kaldığı ücret, verg , res m ve harçlarla, yaptığı bütün
masrafları Müşter hesabına borç kaydetmeye yetk l d r.
b. Müşter bu maddede sayılan nedenlerle yapılacak laveler ödeme planına yansıtarak değ ş kl kler
yapmaya Bankanın tek taraflı yetk l olduğunu, ayrıca yapılacak bu değ ş kl klere yürürlük tar h nden
t baren yen ödeme planı doğrultusunda derhal uymayı ve ödeme yapmayı kabul ve taahhüt eder.
c. Sözleşmen n ek olarak akded lm ş bulunan ve taraflar arasında mzalanmış “Sözleşme Önces B lg
Formu”nda yer alan hususlar geçerl ve bağlayıcıdır.
d. İşbu Sözleşme Sab t Kar Oranlı Kred Sözleşmes olarak düzenlenm şt r.
e. Sab t ve Değ şken Kar Oranlı Kred lere İl şk n B lg : “Sözleşme Önces B lg Formu”nda yer aldığı
g b d r.
5)Kred n n Tutarı ve Kullandırılması Anı: Kred /F nansman net kred tutarı le ödenecek ücretler ve
toplam borç tutarının ayrıntısı Ödeme Planında yer almıştır. Kural olarak kred açma (tahs s) kararında
bel rt len tem natların tes s nden sonra kullandırır. İst snaen Banka şlem n n tel ğ ne ve tamamen kend
takd r ne göre kred y avans ödeme şekl nde ya da Sözleşme mzası le tem natların tes s nden önce de
kullandırab l r.
6)Genel Esaslar Ve Tarafların Sorumluluğu:
a. Sözleşme kapsamında Bankanın sorumluluğunun, Müşter n n satın almak sted ğ konut ç n kred /
f nansman sağlamakla sınırlı olduğunu taraflar kabul eder. Kred tutarı, Banka tarafından Satıcıya
ödenmek koşuluyla kullandırılır; bu Sözleşmeye konu konutun tedar k ç n Banka le Satıcı arasında
herhang b r sözleşme bulunmadıkça, Bankanın mevzuatı gereğ f nansman sağlama yöntem bu
olduğundan, şbu kred bağlı kred olarak yorumlanamaz.
Bağlı Kred ye Da r Hükümler: Kred n n, bağlı kred olması hal nde, konutun h ç ya da gereğ g b
tesl m ed lmemes neden yle Müşter n n 6502 sayılı Kanunun 11 nc maddes nde bel rt len seç ml k
haklarından b r n kullanması hal nde, satıcı ve Banka mütesels len sorumludur. Bu çerçevede Müşter
ancak satıcıya karşı seç ml k hakkını kullanıp, kes nleşt rd kten sonra Bankaya başvurab l r. Ancak,
Bankanın sorumluluğu; konutun tesl m ed lmemes durumunda konut satış sözleşmes nde veya bağlı
kred sözleşmes nde bel rt len konut tesl m tar h nden, konutun tesl m ed lmes durumunda konutun
tesl m ed ld ğ tar hten t baren b r yıldır ve azam kullandırdığı kred tutarı le sınırlıdır.
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b. Kred Kullanılmasına İl şk n Şartlar: Banka aşağıdak koşulların ve yasalarca gerekecek tüm lave
koşulların gerçekleşmes hal nde kred kullandıracaktır.
)F nansmana konu mal/h zmet katılım bankacılığı prens pler ne uygun olmalıdır.
)İstenen tem natlar ver lm ş olmalıdır. Banka gerekt ğ nde lave tem nat steyeb l r. İst snaen
Banka şlem n n tel ğ ne ve kend takd r ne göre kred y tem natların tes s nden önce de
kullandırab l r.
)Müşter tarafından Bankaya let lm ş olan b lg ler n gerçeğe aykırı olması hal nde Banka’nın
kred y kullandırmaktan vazgeçme hakkı bulunmaktadır.
c. Kred /F nansman tutarı Ödeme Planında yazılı olup, kural olarak Banka tarafından Satıcıya öden r.
d. Yabancı para c ns nden kred lerde; kullandırım tar h nde Banka döv z alış kuru üzer nden Türk L rası
kred kullandırılır; yapılacak TL ger ödemelerde, ödeme tar h ndek Banka döv z satış kuru esas
alınır. Ger ödenmedek kur, vadedek kurdan daha düşük olamaz; f l ödeme tar h nde kur düşmüş
olsa dah Müşter borcunu vade tar h ndek kurdan öder.
e. Ger Ödeme Planında yazılı vade tar h n n tat l günü olması hal nde ödeme, zleyen ş günü yapılır.
f. Kred n n kullandırılmasından önce, satın alınacak konutun değerlemes yapılacak olup, bu değerleme
ç n Sermaye P yasası Kanunu ve lg l mevzuat uyarınca yetk l ekspert z f rmalarından h zmet
alınacaktır. Müşter , anılan h zmet ç n ekspert z f rmasına ödenecek her türlü ücret ve buna da r
masraf, verg ve fonları da ödeyeceğ n dönülemez b ç mde kabul beyan ve taahhüt eder. Değerleme
h zmet le lg l yalnızca üçüncü k ş lere ödenen ve belgelend r leb len ücret, masraf, verg ve fonlar
Müşter tarafından ödenecekt r. Müşter n n talep etmes hal nde, kred ye konu gayr menkul ç n
yaptırılmış olan ekspert z raporunun b r suret banka tarafından Müşter ye tesl m ed leb lecekt r.
g. Sözleşmeye l şk n b r hesap açılması ve bu hesaptan sadece kred le lg l şlemler yapılması
durumunda, bu hesaba l şk n herhang b r s m altında ücret talep ed lmeyecek ve bu hesap,
Müşter n n aks ne yazılı taleb olmaması hâl nde kred n n ödenmes le kapanacaktır.
7)Tem natlar İlg l Hükümler:
Müşter ; borçlarına karşılık potek, reh n vb. tem natları ve şlem n hang safhasında olursa olsun
Bankanın steyeceğ ek tem natları Banka leh ne vermey kabul ve taahhüt etmekted r.
Müşter leh ne 3. K ş lerce ver lecek şahs tem natlar her ne s m altında olursa olsun ad kefalet sayılır.
Müşter n n alacakları ç n 3. k ş lerce ver lecek kefaletler d ğer kanunlarda aks ne hüküm yoksa
mütesels l kefalet sayılacaktır.
Müşter n n açık taleb olmaksızın kred yle lg l s gorta yaptırılamayacaktır. S gorta yaptırılması hal nde,
s gortaya l şk n h zmetler Bankamız dışında b r sağlayıcıdan da alınab lecekt r.
Tem natlara l şk n olarak akded leb lecek sözleşme örnekler n , http://www.vak fkat l m.com.tr/
sozlesmeler_ve_b lg _formlar .aspx adres nden nceleyeb l rs n z.
Müşter Banka leh ne tes s ett ğ /edeceğ tem natların, tüm borçları ç n de aynen geçerl olacağını; aynı
şek lde daha önce kullanmış olduğu kred ler neden yle Banka leh ne tes s ett ğ tem natların bu
Sözleşmeden kaynaklanan borçları ç n de tem nat teşk l edeceğ n ; aks ne b r dd a ve t razda
bulunmayacağını, bu husustak dd a, t raz ve sa r b lcümle talep ve haklarından peş nen feragat
eyled ğ n dönülemez b ç mde kabul ve taahhüt eder.
Reh n, potek, kefalet, teml k ve sa r tem natlar, Müşter n n h çb r borcunun kalmaması (asıl alacak, kâr
payı, verg , fon, harç, masraf, avukatlık ücret , gec kme cezası le Kanun ve sözleşme gereğ ödenmes
gerekecek fer ler ve sa r tüm borçlarının ödenmes ) hal nde tamamen ade ed lecek olup; tem natlar
Bankanın sted ğ yerde Müşter tarafından tesl m alınacak, tesl m, fek ve sa r ade masrafları da
Müşter ye a t olacaktır.
Üçüncü şahıslar tarafından ver lecek tem natlar; açıkça bel rlenm ş b r kred ye hasred lm ş olarak
ver lmed kçe, başta bu sözleşmeye st naden kullandırılan kred olmak üzere Müşter n n Bankaya olan
tüm borçlarının tem natını teşk l eder.
8) Muaccel yet Sözleşmes : Bu Sözleşmedek ve mevzuattak şartların gerçekleşmes hal nde,
Müşter ,kef l ve sa r tüm lg l ler n Bankaya olan bütün borçları muaccel olur.
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Muaccel yet nedenler n n oluşması hal nde kanunen hbar ve süre şartı varsa buna r ayetle, yoksa başkaca
h çb r htara gerek olmaksızın Bankanın tüm alacaklarının muaccel hale geleceğ ; mevzuat uyarınca htar
gönder lmes zorunlu olan hallerde bu gerekl l klere r ayetle tüm alacağın muaccel hale geleceğ
hususunda taraflar dönülemez b ç mde mutabıktırlar.
9)Muaccel yet Nedenler : ( )Ger ödeme planındak ödemelerden b rb r n zleyen en az k s n n kısmen
dah olsa vades nde ödenmemes . ( )Bankaya ver len belge ve/veya b lg ler n yanlış ve/veya yanıltıcı
olduğunun anlaşılması. ( )Tem nat veya ek/ lave tem nat ver lmes ne l şk n Banka taleb n n
karşılanmaması. ( v)Sözleşme ya da mevzuat hükümler n n kısmen veya tamamen hlal ed lmes .
10)Temerrüt Hal ve Sonuçları: Borcun ger ödenmes tarafların mutabakat ve tt fakıyla bel rlen p, ger
ödeme planında göster len m ktar ve tar hler b rl kte kararlaştırılmış olmakla; Müşter n n ger ödeme
planına göre vades geld ğ halde ödenmeyen borcu ç n, herhang b r htar, hbar veya başkaca b r şleme
gerek olmaksızın temerrüt hal oluşacaktır. Temerrüt hal nde Banka, borcun tamamının ger ödemes n
talep edeb l r. Ayrıca Banka, gec ken borca, bu sözleşmede yazılı olan gec kme cezası oranları esas
alınarak, aylık/yıllık oranın güne sabet eden m ktarı ç n (kıstelyevm) hesaplamayla bulunacak tutarı,
gec kmen n başladığı gün le borcun f len ödend ğ gün arasındak süre ç n gec kme cezası olarak lave
etme hakkına sah pt r. Bu sözleşmede gec kme cezası oranı yazılmamış olursa, yapılacak hesaplamada;
kred ye uygulanan kâr payı oranının %30 fazlası gec kme cezası oranı olarak esas alınır. Temerrüt hal de
dâh l kred borçlarına kâr payı ve gec kme cezası laves nde, b leş k hesaplama yöntem kullanılmaz.
Gec kme cezası ödenmes n n gerekt ğ durumlarda, Müşter , gec kme cezası le b rl kte ödenmes
gerekecek her tür verg , harç, res m le dava/tak p g derler n ve avukatlık ücret n ödemek zorundadır.
11)Müşter n n Borcunu Vades nden Önce Ödemes /Kapatması:
a. Müşter , borcunu vadeden önce ve tümüyle ödemey /kapatmayı yazılı olarak talep ett ğ takd rde,
kalan borçtan sadece yasal zorunluluk kapsamındak nd r mler yapılacaktır. İnd r m hesabında
mevzuatın öngördüğü (yoksa veya zorunlu değ lse Bankaca oluşturulmuş) hesaplama yöntem
kullanılır.
b. Müşter , erken ödeme/kapatma taleb n yazılı olarak yapacağını, Bankaca kend s ne b ld r len meblağı
derhal b ld r len yere ödeyeceğ n ; bu ödeme yapılmadığı takd rde, erken kapama başvurusunun h ç
yapılmamış sayılarak, mevcut ger ödeme planının şlemeye devam edeceğ n ; ayrıca daha önce
ödem ş olduğu kred taks tler ne l şk n fon, verg ades yapılmayacağını, Bankanın bundan dolayı
herhang b r sorumluluğunun olmadığını kabul eder.
c. Erken Ödeme Hal nde Müşter , Bankaya erken ödenen anapara tutarının, kalan vades otuz altı ayı
aşmayan kred lerde yüzde b r ne, kalan vades otuz altı ayı aşan kred lerde se yüzde k s ne kadarlık
meblağı Erken Ödeme Tazm natı olarak Bankaya ödemey ger dönülemez şek lde kabul ve taahhüt
eder.
12)Bankanın Hap s Ve Mahsup Hakkı: Müşter ve Kef l, Bankadak her türlü hak ve alacakları
üzer nde Bankanın bloke ve hap s hakkı bulunduğunu; Bankanın bunlarla lg l h çb r htar ve hbarda
bulunmaksızın hap s, takas ve mahsup yetk s n n bulunduğunu kabul ve taahhüt ederler.
13)İşbu sözleşmen n mzalanmasından t baren b r yıl çer s nde müşter ye taleb hal nde b r defaya
mahsus olmak üzere bu sözleşmen n b r nüshası ücrets z olarak ver lecekt r.
14)Del l Sözleşmes : Taraflar arasında alacağın varlığı ve m ktarı açısından ht laf çıktığı takd rde,
alacağın tesp t bakımından Bankanın defter ve kayıtları HMK m.193 uyarınca kes n del l teşk l eder.
15)Tebl gat Adres (Adres Sözleşmes ): Müşter , Banka tarafından yapılacak tebl gatların kend s ne
ulaşab lmes ç n, tebl gata elver şl adres n Bankaya b ld rmek zorundadır. Müşter ve Kef l, şbu
Sözleşmede yazılı adresler n n, olmaması hal nde se MERNİS s stem ndek son adresler n n tebl gat
adres sayılacağını; adres değ ş kl kler n n derhal yazılı olarak noter vasıtası le Bankaya b ld r leceğ n ,
aks halde bu adresler n n tebl gat adres olarak geçerl olmaya devam edeceğ n kabul etm şt r. Bu
sebeple, gönder len tebl gat muhatabına ulaşmasa dah tebl gatın adrese ulaştığı tar hte muhatabına
yapılmış sayılacağını Müşter ve Kef l dönülemez b ç mde kabul ve taahhüt etm şt r.
16)Bankanın Tak p Yetk s : Banka, mükerrer tahs lat olmamak kaydıyla, Müşter den olan alacakları ç n
tüm mkânlarına aynı anda başvurab l r, tümünden aynı anda tahs lat yapab l r; bu tahs latları, d led ğ
alacağına mahsup edeb l r.
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17)Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları: Müşter , Sözleşme ve Kred le lg l b r uyuşmazlık olması hal nde
öncel kle Banka’ya başvurab lecekt r. Banka’ya başvurusundan b r sonuç alamaması hal nde veya
doğrudan lg l mevzuat hükümler çerçeves nde Tüket c Hakem Heyet ’ne, Türk ye Katılım Bankaları
B rl ğ Müşter Ş kâyetler Hakem Heyet ’ne veya Tüket c Mahkemes ’ne başvurulab l r. Taraflar
Arabuluculuk g b alternat f çözüm yollarına müracaat hakkını da ha zd r. Taraflar, aralarındak her türlü
anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Da reler n n yetk l olduğunu kabul
eder. Bu sözleşme genel mahkemeler n ve cra da reler n n yetk s n ortadan kaldırmaz. Özell kle
Bankanın f len şubes n n bulunduğu yerlerdek mahkeme ve cra da reler de anlaşmazlıkların
çözümünde yetk l d r.
18)Kefalet Sözleşmes : Kef l, şbu Sözleşmede yazılı (ger ödeme planında bel rt len ve ayrıca akd ve
kanun olarak Müşter n n sorumlu olduğu) toplam borç/r sk ç n, el yazısıyla yazdığı l m t tutarına kadar
ad kef l olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etm ş; Banka da Kef l n kefalet n kabul etm şt r.
19)Sözleşmen n Süres - Sona Ermes - Fesh : Sözleşme, kullanılan kred borcunun tüm fer ler yle
b rl kte ve tamamen ger ödenmes tar h ne kadar yürürlükte kalacaktır. Müşter n n ölmes hal nde
sözleşme kural olarak sona erer. Müşter n n küll halefler (m rasçıları vb.) le Banka karşılıklı ve yazılı
mutabık kalarak sözleşmey ayakta tutab l rler. Taraflardan herhang b r , d ğer tarafın acz , ehl yet n
y t rmes ya da ed mler ne yer ne get rmes ne öneml b ç mde engel olacak (kef l n kefalet n n sona
ermes , ver lmes gereken tem natların ver lmemes vb. g b ) sa r durumların zuhuru hal nde söz konusu
neden n ortadan kaldırılması ç n ver lecek makul süreye r ayet etmek kaydıyla sözleşmey feshedeb l r.
Sözleşmen n feshed lmes /sona ermes hal nde, fes h/sona erme tar h t bar yle Müşter n n Bankaya olan
bütün borçları muaccel hale gel r.
EKİ: GERİ ÖDEME PLANI VE SÖZLEŞMEYE KONU TAŞINMAZA AİT BİLGİ
Banka
Müşter
Kef l
(kaşe+ mza):

Adı Soyadı:
Tel:

Kefalet M ktarı*:

E-posta:

Tar h*:

İmzası:

Sözleşmen n b r nüshasını aldım.
Müşter :

* Kefalet M ktarı le Tar h n Kef l n el yazısıyla yazılması şarttır
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EK-1/GERİ ÖDEME PLANI
Müşter No-Proje Ek No

Ön zleme1

Müşter Adı

Ön zleme2

Kred Tutarı

Ön zleme3

Tahs s Ücret (Peş n)

Ön zleme4

Kred Aylık Kar Oranı

Ön zleme5

Efekt f Yıllık Kar Oranı/Yıllık Mal yet Oranı

%Ön zleme6

Erken Ödeme Ücret

Kalan vadesi 36 ayı aşmayanlarda: %1’e kadar
Kalan vadesi 36 ayı aşanlarda: %2’ye kadar

Ekspert z Bedel

Ön zleme8 TL

İpotek Tes s Ücret

Ön zleme9 TL

Gec kme Cezası Aylık Oranı

Ön zleme7

Toplam Mal yet

Ön zleme10 TL

#ParamTable1#

BANKA

MÜŞTERİ

Kef l
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EK-2/TAŞINMAZ BİLGİLERİ
Tapu fotokop s eklenmel d r.

