Müşteri Numarası : ……………………..

Tarih:…./…./….

AMERİKAN DOLARI (USD)’NDAN TÜRK LİRASI’NA DÖNÜŞÜM YAPILARAK AÇILAN K UR
KORUMALI TÜRK LİRASI VADELİ MEVDUAT HESABI EK SÖZLEŞMESİ
Bu ek sözleşme (“Sözleşme”); Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin (BHS) ayrılmaz bir parçası olup,
yalnızca Amerikan Doları (USD) Yabancı Paradan TL’ye Dönüşüm Yapılarak Açılan Kur Korumalı Türk
Lirası Vadeli Mevduat Hesabı için (“Hesap”) uygulanacaktır. Bu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde
Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (BHS) hükümleri uygulanır.
Amerikan Doları (USD) Yabancı Paradan Türk Lirası’na Dönüşüm Yapılarak Açılan Kur Korumalı Türk
Lirası Vadeli Mevduat Hesabı’na ilişkin özellikler yürürlükteki ilgili yasal düzenlemeler ile 21/12/2021 tarihli
ve 31696 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası
Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı 2021/14) (“Tebliğ”)
ve Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğe İlişkin
Uygulama Talimatı (“Uygulama Talimatı”) çerçevesinde aşağıda tarafınızı detaylı bilgilendirmek amaçlı
belirtilmiştir:
Tanımlar:
Dönüşüm Kuru: Amerikan Doları (USD) Döviz tevdiat hesapları ve Amerikan Doları (USD) hesabınızda
bulunan bu Sözleşme’ye konu Amerikan Doları (USD) cinsinden dövizin Türk Lirası’na çevrildiği gün
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen usul ve esaslara göre ilan edilen Amerikan
Doları (USD) döviz alış kurunu,
Hesap: Bankamız nezdindeki Amerikan Doları (USD) cinsinden yabancı para döviz tevdiat hesabınızdan
bu Sözleşme tahtında Türk Lirası’na çevrilen tutarların aktarılacağı Amerikan Doları (USD) Yabancı
Paradan Türk Lirası’na Dönüşüm Yapılarak Açılan Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat hesabı,
Kur Farkı: Vade Sonu Kuru ile Dönüşüm Kuru arasındaki farkını,
Vade Sonu Kuru: Türk Lirası mevduat hesabının vadesinin son gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası tarafından belirlenen usul ve esaslara göre ilan edilen Amerikan Doları (USD) döviz alış kurunu,
YP: Tebliğ ve Uygulama Talimatı kapsamına uygun olmak koşulu ile, Bankamız nezdinde mevcut olan ve
bu Sözleşme’ye konu edilen döviz tevdiat hesabınızdaki Amerikan Doları (USD) cinsinden olan yabancı
para birimini ifade eder.
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Sınıflandırma: A çık

Madde 1. Sözleşmenin Amacı:
Tebliğ ve Uygulama Talimatı kapsamına uygun olmak koşulu ile, Bankamız nezdindeki mevcut olan
Amerikan Doları (USD) cinsinden YP döviz tevdiat hesabınızın Türk Lirasına çevrilerek bu Sözleşme’de
düzenlenen koşullar çerçevesinde nemalandırılmasıdır.
Madde 2. Hesabın İşleyişi:
2.1.Amerikan Doları (USD) cinsinden YP döviz tevdiat hesabınızda bulunan tutarlar, Hesap’ın açılacağı
gün Dönüşüm Kuru ile Türk Lirasına çevrilecek ve bu tutarlar aynı gün Hesap’a aktarılacaktır. Hesap’a
konu talimatlarınızın uygulanmasında, Bankamıza hangi saatte ilettiğinize bakılmaksızın söz konusu
Dönüşüm Kur’una göre hareket edilecektir.
2.2. Başka banka nezdinde bulunan döviz tevdiat hesabınızdaki tutarların Bankamıza transfer edilerek
bu Sözleşme’ye konu edilmesi de mümkündür; tarafınızın tüzel kişi olması halinde böyle bir işlemin ön
koşulu, başka bankadan Bankamızdaki döviz tevdiat hesabınıza transfer edilen tutarların Tebliğ ve
Uygulama Talimatı’nda belirtilen tarihe uygun olarak, ilgili banka nezdinde mevcut bulunması
zorunluluğudur. Tarafınızın tüzel kişi olması halinde, Hesap açılışına ilişkin olarak talep ettiğimiz usulüne
uygun olarak düzenlenmiş her türlü belge, tarafınızca Bankamıza teslim edilecektir; söz konusu
belgelerde yer alan bilgilerin tamamının doğru ve geçerli olduğu tarafınızca açıkça beyan edilmektedir.
Sözleşme’ye konu tutarlara ilişkin olarak Tebliğ ve Uygulama Talimatı’nda belirtilen tarih ya da usullere
aykırılık olması halinde; bu Sözleşme tahtında Hesap’ınızdaki tutarlar nemalandırıl amayacak olup,
Bankamızın bu aykırılık nedeniyle uğrayacağı tüm zararların tazminini teminen her türlü hesabınız
üzerinde rehin, hapis, takas ve mahsup hakkımızın bulunduğu konusunda mutabık kalınmıştır.
2.3. 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. Vade sonunda yenileme/temdit talebiniz olmaması
halinde tüm bakiye Bankamız nezdindeki vadesiz Türk Lirası hesabınıza aktarılacaktır. Hesap’ın vadesi
yürürlükteki mevzuata uygun tespit edilecektir.
2.4.Vade sonunda Hesap üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış esnasındaki Dönüşüm Kur’u ve vade
tarihindeki Vade Sonu Kur’u değişim oranı karşılaştırılıp, Hesap, yüksek olan oran üzerinden
nemalandırılacaktır. Bir başka deyişle, Vade Sonu Kur’u ile Hesap’ın açılış tarihindeki Dönüşüm Kur’u
karşılaştırılacak; böylece Kur değişim oranı/miktarı tespit edilecek ve vade sonundaki faiz oranı/miktarı ile
Hesap’a Kur değişim oranı/miktarı uygulandığında hangi oran/miktar daha yüksek olacak ise o oran/miktar
üzerinden Hesap’ınız nemalandırılacaktır. Böylece Türk Lirası üzerinden nemalandırılan tutar yine
Bankamız nezdindeki Türk Lirası üzerinden açılmış olan Hesap’ınıza ödenecektir.
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2.5.Şüpheye yer olmaması bakımından, Hesap’ınızın nemalandırılması her durumda Türk Lirası
üzerinden yapılacaktır.
2.6. 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.
2.7.Hesap’tan vade boyunca kısmi çekim yapılamayacak olup; Hesap’tan tüm tutarı çekerek Hesap’ınızı
vade sonunu beklemeden, madde 4 kapsamında Banka’ya ileteceğiniz talimat ile erken kapatabilirsiniz.
2.8.Hesap’ın vade sonunda; kur farkı hesaplamaları için vade sonu gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası tarafından belirlenen usul ve esaslara göre ilan edilen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru
kullanılacak olup; kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark, Hesabınıza Türk
Lirası olarak yansıtılacaktır.
2.9.Bu Sözleşme Hesap’ın vade sonunda sona erecek olup; Hesabınızdaki tutarlar vade sonunda
otomatik/kendiliğinden Bankamız nezdindeki vadesiz Türk Lirası hesaba aktarılacaktır. Hesap’a ilişkin
temdit/yenileme talebiniz bulunması halinde Hesap’ın ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz cinsi ve vade
sonu kuru üzerinden temdit/yenileme gerçekleşecektir.
2.10. 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.
2.11. Vade sonunun tatil gününe denk gelmesi durumunda vade sonu ilk iş günü olarak belirlenecektir.
2.12.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 cüzdanının Bankamızdan temin edilmesinde fayda bulunmaktadır. Hesap cüzdanının
tarafınıza iletilmesi istenmiyorsa beyanda bulunulması gereklidir. Hesap cüzdanının tarafınızdan
istenmesi halinde de; hesap cüzdanı temini için şubeye istediğiniz zaman başvurabilecek, başvuru halinde
hesap cüzdanı tarafınıza herhangi bir gecikmeye yer verilmeksizin teslim edilecektir.
Madde 3. Hesabın Vade Sonunda Uygulanacak Akış:
3.1.Vade sonunda döviz bazında anaparanızın korunması esastır. Vadeden önce para çekmek istemeniz
halinde ise bu Sözleşme’nin 4. maddesi hükümleri uygulanır.
3.2. Vade Sonu Kuru’nun Dönüşüm Kuru’ndan düşük olması durumunda Bankamızca tarafınıza anapara
ve faiz ödenecektir.
3.3.Vade Sonu Kuru’nun Dönüşüm Kuru’ndan yüksek olması durumunda;
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a.Faiz tutarı Kur Farkı’ndan yüksek ise Bankamızca tarafınıza anapara ve anaparaya işleyen faiz
ödenecektir.
b.Faiz tutarı Kur Farkı’ndan düşük ise Bankamızca tarafınıza anapara + faiz + “Kur Farkı – faiz” tutarı
ödenir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Bankamıza “Kur Farkı – faiz” tutarı ödenecek olup;
Hesabınıza ilişkin toplamda Kur Farkı kadar getiri elde edebileceksiniz.
3.4.Bu Sözleşme Hesap’ın vade sonunda sona erecektir.
Madde 4. Vadeden Önce Hesaptan Çekim Yapılmasının Koşulları:
4.1.Tarafınızca Hesap’tan çekim yapılan tarihte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen usul
ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kurunun Dönüşüm Kuru’ndan yüksek olması durumunda Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasınca Kur Farkı’na ilişkin ödeme yapılmayacaktır.
4.2. Tarafınızca Hesap’tan çekim yapılan tarihte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen usul
ve esaslara göre ilan edilen kurun Dönüşüm Kuru’ndan düşük olması durumunda hesabın vadeden önce
kapatıldığı tarihte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen usul ve esaslara göre ilan
edilen döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenecektir. Böyle bir durumda, 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 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, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 21/12/2021 tarihli
31696 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA
HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI 2021/14)” başta olmak
üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA
DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞE İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI ile Sözleşme
tarihinde yürürlükteki mevzuata göre mutabık kalınmıştır. Sözleşme tarihinden sonraki mevzuat ve
uygulama talimatı değişiklikleri kendiliğinden bu Sözleşme hükümlerine uygulanacaktır.
Dijital kanallar için Sözleşme ve diğer belgelere kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile her zaman için
erişim imkanınız bulunmaktadır.
Mesafeli olarak uzaktan iletişim aracı ile işlem yapılması halinde bu Sözleşme, ıslak imzaya gerek
kalmaksızın elektronik ortamda onaylanır.
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Islak imzanızla onayladığınız Hesap açılışında dokümanın bir örneğini “TESLİM ALDIM” beyanını el
yazınız ile belirtiniz.

1.MÜŞTERİ ADI - SOYADI / UNVANI :
TCKN / YKN / VKN :
ADRES:
MÜŞTERİ / YETKİLİ İMZASI/ONAY :

2.MÜŞTERİ ADI - SOYADI / UNVANI :
TCKN / YKN / VKN :
ADRES:
MÜŞTERİ / YETKİLİ İMZASI/ONAY :

3.MÜŞTERİ ADI - SOYADI / UNVANI :
TCKN / YKN / VKN :
ADRES:
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T. GARANTİ BANKASI A.Ş. ….. Şubesi
1. Yetkili Adı Soyadı :
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