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TÜRK LİRASI HESAPTAN GELEN KUR KORUMALI TÜRK LİRASI VADELİ MEVDUAT HESABI EK
SÖZLEŞMESİ
ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

Bankamıza başvurduğunuz KUR KORUMALI TÜRK LİRASI VADELİ MEVDUAT HESABI (“Hesap”)
açılışına ilişkin temel bilgiler aşağıdaki gibi olup; formun ekinde Bankamız tarafından bir örneği sunulmuş
olan Türk Lirası Hesaptan Gelen Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat Hesabı Ek Sözleşmesi
(“Sözleşme”) içerisinde yer alan, aşağıda belirtilmiş hususları dikkatli şekilde okuyarak incelemeniz
önerilmektedir.
Hesaba İlişkin Bilgiler:
-Türk Lirası mevduat hesabınızın Bankamız vadeli mevduat faizi ile Sözleşme’ de belirtilen USD
(Amerikan Doları) döviz alış kuru arasındaki farkı karşılaştırılarak lehinize olan tutar ile Hesap’ınızın
nemalandırılması, Hesap açılışının amacını oluşturmaktadır.
- T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”) açıklamalarına istinaden 24.02.2022 tarih ve 31760 sayılı
Resmi
Gazete’de
yayımlanan
5206
sayılı
Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”) tarafından yayımlanan Mevduat ve Katılma Hesaplarının
Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Hakkında Uygulama Talimatı
(“TCMB Uygulama Talimatı”) kapsamına uygun olmak koşulu ile; Sözleşme’ye konu Hesap’ınız, tarafınız
ile mutabık kalınan faiz oranı ve vade ile açılacaktır. Sözleşme’ye konu Hesap’ınıza ilişkin vade,
uygulanacak faiz ve temdit tercihiniz tarafınız ile mutabık kalınan şekilde belirlenecektir. Vade sonunda
seçiminize bağlı olarak Hesap’ınız, aynı vade ve Sözleşme koşulları ile ve o tarihte Bankamızda geçerli
olan faiz oranı ile yenilenebilecektir. Ancak Hesap’ın temditi /yenilenmesi her koşulda Bankamız kabulüne
bağlı olacaktır.
-Vade sonunda Hesap üzerinde işleyecek faiz ile Hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı
karşılaştırılıp, Hesap, yüksek olan oran üzerinden nemalandırılacaktır. Bir başka deyişle, vade sonundaki
kur ile Hesap’ın açılış tarihindeki kur karşılaştırılacak; böylece kur değişim oranı tespit edilecek ve vade
sonundaki faiz oranı ile Hesap’a kur değişim oranı uygulandığında hangi miktar daha yüksek olacak ise
o miktar üzerinden Hesap’ınız nemalandırılacaktır. Vade sonu kuru; aksi mevzuatta düzenlenmedikçe,
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Sözleşme’nin imzası/onayı tarihinde yürürlükte olan TCMB Uygulama Talimatı uyarınca saat 11:00’de
TCMB tarafından ilan edilen döviz alış kuru üzerinden tespit edilecektir.
-Vadeden önce, Hesabınıza ilişkin erken kapama talimatı vermeniz halinde; Hesap’ınız kapatılacaktır.
Hesap’ın talimatınıza istinaden kapatılması halindeki detaylar Sözleşme’de düzenlenmiştir.
Önemine istinaden belirtilmektedir ki; vadeden önce Hesap’ın kapatılması (ki vadeden önce
kısmen de olsa para çekilmek istenmesi Hesap’ın kapatılması anlamına gelir) durumunda,
Hesap’ta bulunan tutarlar vadesiz TL Hesabınıza aktarılır, faiz hakkınız ortadan kalkar, Hesap’ın
açıldığı tarihteki TCMB USD (Amerikan Doları) döviz alış kuru ile Hesap’ın kapatıldığı tarihteki
TCMB USD (Amerikan Doları) döviz alış kuru düşük olan üzerinden Hesap bakiyeniz güncellenir.
Böyle bir durumda (vadeden önce hesabınızı kapamanız halinde) açılış tarihinde hesabınızda
bulunan tutardan daha az bir meblağın ödenmesi riski ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
-Aksi yetkili kurum, kuruluş ve mercilerce bildirilmediği veya mevzuatta düzenlenmediği takdirde; bu
Sözleşme’de Hesap’a ilişkin kur farkı hesaplamaları için TCMB tarafından belirlenen usul ve esaslara
göre ilan edilen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna göre hareket edilecektir..
-Vade sonunda 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.
-Hesap’tan vade boyunca kısmi çekim yapılamayacak olup; Hesap’tan dilediğiniz zaman tüm tutarı
çekerek Hesap’ınızı vade sonunu beklemeden Bankamıza ileteceğiniz talimat ile erken kapatabilirsiniz.
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.
-Hesap’tan vade günü haricinde para yatırma işlemi yapılamayacaktır.
-Hesap’ın açılışında başlangıca ilişkin Kur’unun belirlenmesinde TCMB tarafından o iş günü için açıklanan
Kur uygulanacaktır.
- Vade sonunda anapara ile faiz Bankamız tarafından aynı gün ödenecektir.
-Aksi mevzuatta düzenlenmedikçe; Hesap’ın vade sonundaki Kur farkı hesaplamaları için vade sonu günü
belirlenen usul ve esaslara göre açıklanan Kur dikkate alınacak olup; Kur değişiminin faiz oranı üzerinde
kalması halinde oluşabilecek fark, Hesap’ınıza Türk Lirası olarak yansıtılacaktır.
-Hesap’a ilişkin hükümler, Bakanlık’ın açıklamalarına ve 24.02.2022 tarih ve 31760 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 5206 sayılı Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı
Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile TCMB Uygulama Talimatı çerçevesinde
oluşturulmuştur. Sözleşme tarihinden sonraki mevzuat ve uygulama değişiklikleri kendiliğinden bu
Sözleşme hükümlerine uygulanacaktır.
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Bu formda ve form ile tarafınıza sunulan Sözleşme’ deki tüm şartlar aramızda müzakere edilerek
tam bir mutabakatla imzalanmış olup, formun bir örneğini tarafınıza teslim edilmiştir. Bu form,
Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, yukarıda yer alan hükümler ve bilgilendirmeler
dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme’ de yer almaktadır.
Bu formun dijital kanallardan onaylanması halinde ise, bu forma ve diğer belgelere kalıcı veri
saklayıcısı aracılığı ile her zaman için erişim imkanınız bulunmaktadı r. Bu form, Sözleşme’nin eki
ve ayrılmaz bir parçası olup, yukarıda yer alan hükümler ve bilgilendirmeler dışında her türlü
detaylı bilgi Sözleşme’ de yer almaktadır.
Mesafeli olarak uzaktan iletişim aracı ile işlem yapılması halinde bu form, ıslak imzaya gerek
kalmaksızın elektronik ortamda onaylanır.
Bu formda yer alan bilgiler, Sözleşme’nin tarafınızca imzalanacağı/onaylanacağı ana kadar bağlayıcı
olacaktır.
Islak imzanızla onaylamanız halinde, dokümanın bir örneğini “TESLİM ALDIM” beyanını el yazınız ile
belirtiniz.
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