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TÜRK LİRASI HESAPTAN GELEN KUR KORUMALI TÜRK LİRASI VADELİ MEVDUAT HESABI EK
SÖZLEŞMESİ

Bu ek sözleşme (“Sözleşme”); Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin (“BHS”) ayrılmaz bir parçası olup,
yalnızca Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı için (“Hesap”) uygulanacaktır. Bu Sözleşme’de
hüküm bulunmayan hallerde Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (“BHS”) hükümleri uygulanır.
Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı’na ilişkin özellikler yürürlükteki ilgili yasal düzenlemeler,
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) açıklamaları ile 24.02.2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi
Gazete’de
yayımlanan
5206
sayılı
Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı
(“Cumhurbaşkanı Kararı”) ile TCMB tarafından yayımlanan Mevduat Ve Katılma Hesaplarının Kur
Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Hakkında Uygulama Talimatı’na (“TCMB
Uygulama Talimatı”) çerçevesinde oluşturulmuş ve aşağıda tarafınızı detaylı bilgilendirmek amaçlı
belirtilmiştir:
Madde 1. Sözleşmenin Amacı:
Bu Sözleşme’ye uygulanacak Bakanlık açıklamalarına istinaden Cumhurbaşkanı Kararı ile TCMB
Uygulama Talimatı’na uygun olmak koşulu ile, Bankamız nezdinde açtığınız/açacağınız Türk Lirası
mevduat hesabınızın Bankamızca Hesap’a uygulanacak güncel vadeli mevduat faizi ile bu Sözleşme’de
belirtilen USD (Amerikan Doları) döviz alış kuru arasındaki farkı karşılaştırılarak lehinize olan tutar ile
Hesap’ınızın nemalandırılması amacını taşımaktadır.
Madde 2. Hesabın İşleyişi:
2.1. Sözleşme’ye konu Hesap’ınız, tarafınız ile mutabık kalınan faiz oranı ve vade ile açılacaktır.
Bankamız ile mutabık kaldığınız vade, faiz ve diğer koşullar her durumda, ilgili mevzuata uygun olmalıdır.
Belirlenen faiz oranı, bu Sözleşme’nin imzası/onayı tarihi itibarıyla geçerli oran olup, vadenin
yenilenmesi/temditi halinde her bir yenileme/temditte, Bankamızın açıkladığı güncel faiz oranı bu
Sözleşme bakımından kendiliğinden geçerli olacaktır.
2.2.Aksi yetkili kurum, kuruluş ve mercilerce bildirilmediği veya mevzuatta düzenlenmediği takdirde, bu
Sözleşme’de kur farkı hesaplamaları için vade sonunda TCMB tarafından belirlenen usul ve esaslara göre
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Sınıflandırma: A çık

ilan edilen USD (Amerikan Doları) döviz alış kuru (“Kur”) kullanılacak olup; talimatlarınızın hangi saate
verildiğine bakılmaksızın söz konusu Kur’a göre hareket edilecektir.
2.3.Vade sonunda tarafınıza anapara ile faiz aynı gün ödenecektir.
2.4.Vade sonu kurunun vade başı kurundan düşük olması durumunda kur farkı ödemesi yapılmaz.
2.5.Vade sonu kurunun, vade başı kurundan yüksek olması nedeniyle oluşacak kur farkı üzerinden
hesaplanan tutarın Bankamız tarafından ödenecek faize eşit veya düşük olması durumunda, kur farkı
ödemesi yapılmaz.
2.6.Vade sonu kurunun, vade başı kurundan yüksek olması nedeniyle oluşacak kur farkı üzerinden
hesaplanan tutarın Bankamız tarafından ödenecek faizden yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden
hesaplanan tutar ile faiz tutarı arasındaki fark Bankamız tarafından ödenecektir.
2.7.Türk Lirası üzerinden nemalandırılan tutar yine Türk Lirası üzerinden açılmış olan Hesap’ınıza
ödenecektir.
2.8.Vade sonunda bu Sözleşme’de belirtildiği şekilde Hesap’ınızın nemalandırılabilmesi için başlangıçta
Hesap’a yatırdığınız tutarın tamamının vade sonuna kadar blokede kalması gerekmektedir. Bu şekilde
Hesap’taki tutar üzerindeki bloke vade sona erdiğinde otomatik/kendiliğinden çözülecektir. Bu Sözleşme
çerçevesinde Hesap’ta bulunan tutarın blokede olacağı hakkında tarafınıza bilgilendirme yapılmış olup;
bu konuda tarafınızca Bankamız yetkilendirilmiştir.
2.9.Hesap’ın açılış amacı ve türü nedeniyle Hesap’tan vade boyunca kısmi çekim yapılamayacaktır;
ancak Hesap’tan tüm tutarı çekerek Hesap’ınızı vade sonunu beklemeden Banka’ya ileteceğiniz talimat
ile erken kapatabilirsiniz.
2.10.Hesap’ın açılışında başlangıca ilişkin Kur’unun belirlenmesinde, TCMB ve Bakanlık tarafından
belirlenen usul ve esaslara göre o iş günü için açıklanan Kur uygulanacaktır.
2.11.Hesap’ın vade sonundaki Kur farkı hesaplamaları için TCMB ve Bakanlık tarafından belirlenen usul
ve esaslara göre vade sonu günü açıklanan Kur dikkate alınacak olup; Kur değişiminin faiz oranı üzerinde
kalması halinde oluşabilecek fark, Hesabınıza Türk Lirası olarak yansıtılacaktır.
2.12.Bu Sözleşme’nin akdinden doğabilecek damga vergisi ile sair vergi kesintileri, vergiye konu işlemin
vergiyi doğurduğu tarihte geçerli olan cari vergi oranları üzerinden hesaplanacak ve Hesap’ınızdan
mahsup edilebilecektir.
2.13.Vade sonunun tatil gününe denk gelmesi durumunda vade sonu ilk iş günü olarak belirlenecektir.
2.14.Hesap açılışı sırasında tarafınıza hesap cüzdanı düzenlenir. Hesaba ilişkin detayların yer aldığı
hesap cüzdanları, mevduat kabulüne ilişkin hesabınızın varlığını hukuken ispatlayıcı bir belge
olduğundan, hesap cüzdanınızın Bankamızdan temin edilmesinde fayda bulunmaktadır. Hesap
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cüzdanının tarafınıza iletilmesi istenmiyorsa beyanda bulunulması gereklidir. Hesap cüzdanın ın
tarafınızdan istenmesi halinde de; hesap cüzdanı temini için şubeye istediğiniz zaman başvurabil ecek,
başvuru halinde hesap cüzdanı tarafınıza herhangi bir gecikmeye yer verilmeksizin teslim edilecektir.
Madde 3. Hesabın Erken Kapatılması:
3.1. Vadeden önce, Hesap’ınıza ilişkin erken kapama talimatı vermeniz halinde; Hesap’ınız kapatılacak
ve Hesap’ta bulunan tutarlar Bankamız nezdindeki vadesiz TL hesabınıza aktarılacaktır. Erken kapama
talimatınız üzerine, aksi yönde mevzuatsal bir düzenleme olmadıkça, talimatın Bankamıza iletildiği gün
TCMB tarafından belirlenen usul ve esaslara göre ilan edilen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru
dikkate alınacaktır. Bu durumda;
a. Hesabın kapatıldığı tarihteki kurun, vade başı kurundan yüksek olması durumunda kur farkına
ilişkin ödeme yapılmaz ve vade sonundaki faiz hakkınız ortadan kalkacaktır.
b. Hesabın kapatıldığı tarihteki kurun, vade başı kurundan düşük olması durumunda; hesabın
vadeden önce kapatıldığı tarihteki kur üzerinden hesap bakiyesi güncellenir. Bu hususta,
vadeden önce Hesap’ın kapatılması durumunda, açılış tarihinde Hesap’ta bulunan tutardan daha
az bir meblağın ödenmesi riski ile karşı karşıya kalabileceğiniz hususu tarafınızca anlaşılmıştır.

Madde 4. Hesaba ilişkin Temdit Tercihi:
Bu Hesap’a ilişkin vade sonunda Hesap’ınızın kendiliğinden temdit edip etmeyeceği yönündeki tercihiniz;
Bankamız nezdinde açtığınız/açacağınız hangi Türk Lirası mevduat hesabınızın Sözleşme’ye
uygulanmasını istediğinizi Bankamıza yazılı olarak ilettiğiniz talimatınız çerçevesinde belirlenecektir.
Madde 5.Delil Sözleşmesi:
Sözleşme’yi ve diğer belgeleri kimlik doğrulaması yapılabilen kanallardan imzalamanız ya da onaylamanız
ile Sözleşme geçerli olacaktır. Aynı yollarla verilen her türlü talimatın geçerli olacağını ve Sözleşme de
dahil olmak üzere, söz konusu belgelerin kalıcı veri saklayıcısı ile saklanan ve tarafınıza iletilmiş hallerinin
kesin delil niteliğinde olduğu noktasında mutabık kalınmıştır.
Madde 6. Sözleşmenin Uygulanması:
Bu Sözleşme’ de yer alan hükümler üzerinde, Bakanlık açıklamalarına istinaden Cumhurbaşkanı Kararı
ile TCMB Uygulama Talimatı’na göre mutabık kalınmıştır. Sözleşme hükümleri, Sözleşme tarihinden
sonra düzenlenecek mevzuata ve yetkili kurum, kuruluş ve mercilerin açıklamalarına ilişkin olarak
kendiliğinden bu Sözleşme hükümlerine uygulanacaktır.
Dijital kanallar için Sözleşme ve diğer belgelere kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile her zaman için erişim
imkanınız bulunmaktadır.
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Mesafeli olarak uzaktan iletişim aracı ile işlem yapılması halinde bu Sözleşme, ıslak imzaya gerek
kalmaksızın elektronik ortamda onaylanır.
Islak imzanızla onayladığınız Hesap açılışında dokümanın bir örneğini “TESLİM ALDIM” beyanını el
yazınız ile belirtiniz.
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