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FONLU MEVDUAT HESABI (%80 MEVDUAT %20 FON) SÖZLEŞMESİ 

Fonlu Mevduat Hesabı Sözleşmesi, Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ve Yatırım Hesabı Çerçeve 

Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Bu sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda 

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nde ve Yatırım Hesabı Çerçeve Sözleşmesi’nde yer verilen 

düzenlemeler uygulanacaktır. 

1. Fonlu Mevduat Hesabı müşteri tercihi doğrultusunda, Bankaya yatırılan tutarın %80’ninin vadeli 

TL mevduat hesabında %20’sinin ise yatırım hesabında 829 kodlu İş Portföy Birikim Hesabı 

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (Fon) katılma paylarında değerlendirileceği bir üründür. 

Fona ilişkin ayrıntılı bilgiler Fon İzahnamesinde yer almakta olup; Fon İzahnamesi ve Bilgi 

Formlarına İş Portföy Yönetimi A.Ş.’ne ait “www.isportfoy.com.tr” internet sitesinden 

ulaşılabilmektedir. 

2. Fonlu Mevduat Hesabı açılışı için müşterinin öncelikle tek kişilik yatırım hesabına bağlı bir 

vadesiz TL mevduat hesabı olması gerekmektedir.  

3. Fonlu Mevduat Hesabı’nın işleyişi, yatırılan tutarın tamamının vadeli mevduat hesabına 

aktarılmasının ardından, bu tutarın %80’ninin vadeli mevduat hesabında bırakılması, %20’sinin 

ise Fon alımı için öncelikle vadeli hesaptan vadesiz hesaba ardından yatırım hesabına 

virmanlanması ve bu tutar ile müşteri nam ve hesabına Bankaca otomatik olarak satın alınan Fon 

katılma paylarının vadeli mevduat hesabının müşteri tarafından belirlenen vade sonuna kadar 

yatırım hesabında muhafaza edilmesi şeklindedir. 

4. Vadeli mevduat hesabında kalan tutarlara Fonlu Mevduat Hesabı’na özel olarak Bankaca tek 

taraflı belirlenen ve “isbank.com.tr” internet sitesinde ilan edilen faiz oranı uygulanacaktır. 

Fonların getirisi konusunda ise Bankamızca herhangi bir garanti veya taahhütte 

bulunulmamaktadır. Fonların getirisi, fon portföyünün yönetimi sonucunda elde edilen getiriye 

istinaden vade sonunda Fon katılma paylarının müşteri nam ve hesabına satışı ile ortaya 

çıkacaktır. 

5. Fonlu Mevduat Hesabı açılışının ardından Fon katılma paylarının müşteri nam ve hesabına satın 

alınması için yapılacak otomatik işlemler tam günlerde her iş günü, saat 09.00’dan 16.00’ya 

kadar saat başları ve saat ortalarında, yarım günlerde ise saat 09.00’dan 10.00’a kadar saat 

başları ve saat ortasında çalışacaktır. Bu yöntem ile Fon katılma payı alış işleminin Bankaya 

yatırılan tutarın %20’sine karşılık gelen tutarla yapılması sağlanacaktır. 

6. Fon katılma payı alışı yapılamadığı durumlarda (yatırım hesabının kapatılmış olması, yeterli fon 

katılma payı stokunun bulunmaması vb.) gün sonuna kadar Fon katılma payı alım işlemi 

gerçekleştirilemezse Fonlu Mevduat Hesabı otomatik olarak kapatılacaktır. Bu durumda vadeli 

mevduat hesabındaki bakiye müşterinin vadesiz mevduat hesabına aktarılacaktır. 

7. Fon İzahnamesinde Fon katılma payı asgari alım-satım adedi 1 pay ve katları olarak 

belirlenmiştir. Yatırım hesabına virmanlanan tutarla gerçekleştirilecek Fon katılma payı alımları 

Fon İzahnamesinde belirtilen Fon katılma payı asgari alım adedine tabi olduğundan ve asgari 

alım adedine yeterli olmayan tutarlarla Fon katılma payı alışı yapılamayacak olması nedeniyle 

söz konusu tutarlar müşterinin yatırım hesabında bırakılacaktır.  

8. Fonlu Mevduat Hesabı’nın iş günlerinde saat 16.00 ve öncesinde, yarım iş günlerinde ise saat 

10.00 ve öncesinde açılması durumunda vadeli mevduat hesabının valörü ve Fon katılma payı 
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alış işlemi aynı gün; Fonlu Mevduat Hesabı’nın  iş günlerinde saat 16.00, yarım iş günlerinde ise 

saat 10.00 sonrasında ve tatil günlerinde açılması durumunda ise vadeli mevduat hesabının 

valörü ve Fon katılma payı alış işlemi Fonlu Mevduat Hesabı açılış tarihini takip eden iş günü 

olacaktır.  

9. Fonlu Mevduat Hesabı’nın vade bitiş tarihi vadeli mevduat hesabının vade bitiş tarihidir. 

10. Fonlu Mevduat Hesabı’nın vade bitiş tarihi tatil günü olamamakta, iş günleri olarak 

belirlenmektedir. 

11. Fonlu Mevduat Hesabı, müşterek hesap olarak açılamayacaktır. 

12. Fonlu Mevduat Hesabı’nın vade sonunda hesap temdit etmeyecek, vadeli mevduat hesabına faiz 

tahakkuku gerçekleştirilmesinin ardından hesap kapatılarak faizli bakiye müşterinin vadesiz 

hesabına aktarılacaktır. Vade sonunda, ilgili Fonlu Mevduat Hesabı kapsamında alınan Fon 

katılma paylarının tamamının satışı otomatik şekilde Bankaca yapılarak fon katılma paylarının 

bedeli müşterinin yatırım hesabına serbest bakiye olarak aktarılacaktır. 

13. Fonlu Mevduat Hesabı’nın vadesinden önce kapatılması halinde vadeli mevduat bakiyesi 

herhangi bir faiz tahakkuku olmaksızın vadesiz mevduat hesabına aktarılacak, Fonlu Mevduat 

Hesabı kapsamında alınan Fon katılma paylarının satışı otomatik yapılarak fon bedeli yatırım 

hesabına aktarılacaktır.  

14. Fonlu Mevduat Hesabı açma ve kapatma işlemleri yalnızca Şube kanalından 

gerçekleştirilebilecektir. Fonlu Mevduat Hesabı açık kaldığı sürece müşteri tarafından Fonlu 

Mevduat Hesabı kapsamında alınan Fon katılma paylarının, Fonlu Mevduat Hesabı 

kapatılmaksızın satışı mümkün olmayacaktır. Vade bitim tarihinden önce Fon katılma paylarının 

satışının talep edilmesi halinde, Şube kanalıyla Fonlu Mevduat Hesabının kapatılması 

gerekmektedir. Hafta sonlarında; hafta sonu hizmet veren Şubelerimiz dışında Fonlu Mevduat 

Hesabı’ndan para çekilişi ya da kapama işlemi yapılamayacaktır. Hafta sonu hizmet veren 

Şubelerimizin listesine http://www.isbank.com.tr/TR/sube-ve-bankamatikler/Sayfalar/sube-ve-

bankamatikler.aspx adresinden ulaşılabilecektir. 

15. Fonlu Mevduat Hesabı’nın vade bitiminden önce veya vade bitimi nedeniyle kapatılması 

sırasında herhangi bir sebepten Fon katılma paylarının satışının otomatik gerçekleşemediği 

durumda, Fon katılma paylarının satışına engel durumun ortadan kalkmış olması şartıyla müşteri 

tarafından Fon katılma paylarının satışı Bankamızın tüm kanalları aracılığıyla ayrıca talimat 

verilerek yapılabilecektir. 

16. Fon katılma payı alım-satım işlemleri Fon İzahnamesinde belirtilen hükümlere göre yapılacaktır. 

17. Fonlu Mevduat Hesabı’ndan vade bitiminden önce para çekilişi yapılmak istenmesi halinde 

Fonlu Mevduat Hesabı kapatılarak vadeli mevduat hesabının bakiyesi vadesiz mevduat hesabına 

aktarılacak, Fonlu Mevduat Hesabı kapsamında alınan Fon katılma paylarının satışı otomatik 

şekilde yapılarak satış bedeli yatırım hesabına aktarılacaktır. Vadeli mevduat hesabının vadeden 

önce kapatılması halinde hesaba faiz tahakkuku gerçekleşmeyecektir.  

18. Fonlu Mevduat Hesabının açılışı için gerekli minimum ve maksimum limitler Bankaca tek taraflı 

olarak belirlenecek olup, bu tutar günün koşullarına göre artırılıp azaltılabilecektir. Belirlenen 

limitler isbank.com.tr üzerinden duyurulacaktır. 

19. Fonlu Mevduat Hesabı işleyişi kapsamında Fon alım-satım işlemleri müşterinin talimatı ve bu 

sözleşme hükümleri çerçevesinde Fonlu Mevduat Hesabının işleyiş kurallarına bağlı olarak 

gerçekleştirilecektir. Bu sözleşmede öngörülen hallerde Bankaca müşteriden ayrıca yeni bir 

talimat alınmaksızın otomatik olarak gerçekleştirilen Fon alış ve satış işlemleri nedeniyle 

http://www.isbank.com.tr/TR/sube-ve-bankamatikler/Sayfalar/sube-ve-bankamatikler.aspx
http://www.isbank.com.tr/TR/sube-ve-bankamatikler/Sayfalar/sube-ve-bankamatikler.aspx
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Banka’ya herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Bu işlemler bakımından müşterinin Banka’yı 

işbu Sözleşme ile yetkilendirdiği ve Fonlu Mevduat Hesabı kapsamında tercih ettiği dağılımın 

%80 Mevduat-%20 Fon olması yönünde talimat verdiği kabul edilir. 

 

Tarih: 

Müşteri Adı Soyadı: 

Müşteri Numarası: 

Hesap Numarası: 

Hesabın Açılış Tarihi: 

Vade Başlangıç-Vade Bitiş Tarihi: 

Vade Süresi: 

Faiz Oranı:  

Mevduat-Fon Dağılımı: 

 

 

                 Banka  

Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası:          İŞ BANKASI A. Ş. 

 

 

 

 

 

Kutu içerisindeki ifadeyi el yazısı ile aşağıya yazınız ve altını imzalayınız. 

 

 

 

 

Sözleşmenin bir nüshasını elden teslim aldım. 

 


