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ALTINDAN DÖNÜŞÜMLÜ KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT HESABI  

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 

 
1- “Altından Dönüşümlü Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı” Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 
“2021/16 Sayılı Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün 
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (Kısaca “Tebliğ” olarak anılacaktır.) kapsamında, Merkez Banka’sınca 
belirlenecek şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin altın hesabının Tebliğ’de yer alan dönüşüm fiyatı 
üzerinden Türk Lirası’na çevrilmesi suretiyle açılan vadeli mevduat hesabıdır. 
 

2- “Altından Dönüşümlü Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı” yurt içi yerleşik gerçek veya yurt içi yerleşik 

tüzel kişiler için 3, 6 ay veya 1 yıl vade ile açılabilir. 

Dönüşüm fiyatı: Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve altın hesaplarında bulunan altının Türk 

Lirasına çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış olan gram altının Türk Lirası karşılığı alış fiyatını,  

Vade sonu fiyatı: Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde saat 11:00’de Merkez Bankası 

tarafından ilan edilen gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatını, ifade eder.  

3- Merkez Banka’sınca belirlenecek şartları taşıyan, gerçek ve tüzel kişilerin bankalarda mevcut olan altın 

hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilir. Hesap vade 

sonunda saat 11:00’den sonra nemalandırılır. 

4- Vade sonunda Türk Lirası anapara ile faiz Banka tarafından Müşteri’ye ödenir. Vade sonu fiyatının 

dönüşüm fiyatından yüksek olması ve fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutarın Banka tarafından ödenecek 

faizden yüksek olması halinde, fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutar ile faiz arasındaki fark Merkez 

Bankasınca Banka’ya gönderildiğinde Müşteri hesabına ödenir. Hesap ile ilgili tüm ödemeler Türk Lirası 

olarak yapılır. Merkez Bankası, Altından Dönüşümlü Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabına uygulayacağı 

azami faiz oranını belirlemeye yetkilidir.  

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın “2021/16 Sayılı Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve 

Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’’i kapsamında Merkez Bankasının 

belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve /veya masraf ödenebilir. 

5- Vade sonunda hesap sahibinin talep etmesi durumunda vade başındaki gram altın miktarı vade sonu 
fiyatı üzerinden hesap sahibine satılır. Bununla birlikte hesap sahibine yapılacak gram altın satışlarında 
vade sonu fiyatının kullanılması ve bu kapsamdaki gram altın satışlarının saat 12:00’ye kadar 
tamamlanması gerekmektedir. Banka gram altın satış fiyatı ile vade sonu fiyatı arasında aleyhe oluşan 
fiyat farkı bildirimleri için Banka tarafından saat 11:00 gram altın satış fiyatı kullanılır. 
 
 
Müşteri imzası: 
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6- Hesaptan vadesinden önce kısmen veya tamamen para çekilemez. Vadeden önce hesaptan para 

çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşür, faiz hakkı ortadan kalkar ve;  

*Vadesinden önce çekim yapıldığı tarihte saat 11:00’de TCMB tarafından ilan edilen gram altının Türk 
Lirası karşılığı alış fiyatının, dönüşüm fiyatından yüksek olması durumunda fiyat farkına ilişkin ödeme 
yapılmaz. 
 
*Vadesinden önce çekim yapıldığı tarihte saat 11:00’de TCMB tarafından ilan edilen gram altının Türk 
Lirası karşılığı alış fiyatının, dönüşüm fiyatından düşük olması durumunda ise, hesabın kapatıldığı tarihte 
saat 11:00’de TCMB tarafından ilan edilen gram altının Türk Lirası alış fiyatından hesap bakiyesi 
güncellenir. Müşteri, bu halde vade başlangıç tarihindeki anaparasından kayıp yaşayabilir.   

 
7- Müşteri’nin talimat vermesi ve ilgili mevzuat ve Merkez Bankası talimatlarının vade yenilemesine imkan 

tanıması halinde,  hesap vade sonunda  aynı vade ve güncel faiz oranı üzerinden Merkez Bankasınca 

belirlenecek usul ve esaslara göre yenilenebilir. 

Müşteri’nin vade sonunda altın satın adıktan sonra, aynı gün içerisinde hesabın yenilenmesini/Altından 
Dönüşümlü Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı açılmasını talep etmesi halinde, TCMB tarafından 5. 
maddede yer alan kur farkı ödemesi yapılmaz, Müşteri’ye kur farkı ödenmesi halinde, ödenen kur farkı 
Müşteri tarafından nakden ve defaten Banka’ya iade edilir.  
 
 
8- “Altından Dönüşümlü Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı”nda vadenin son gününün hafta sonuna ya 

da resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda vade sonu bir sonraki iş gününe uzar. 

 
 
Yukarıda yer alan ürün detaylarını okudum anladım. 

 

 

Müşteri        Anadolubank A.Ş. 

Adı  Soyadı/ Unvanı :     ………..…………………………  Şubesi 

İmza   : 

     

Tarih   :  

 


