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DÖVİZDEN DÖNÜŞÜMLÜ KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 

“Dövizden Dönüşümlü Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı” Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 
“2021/14 Sayılı Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında 
Tebliğ”i (Kısaca “Tebliğ” olarak anılacaktır.) kapsamında, Merkez Banka’sınca belirlecek şartları taşıyan 
gerçek ve tüzel kişilerin bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat 
hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm 
kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilmesi suretiyle açılan vadeli mevduat hesabıdır.  
 

Bu Sözleşme, Anadolubank A.Ş. (Kısaca “Banka”) ile aşağıda ad ve soyadı/unvanı yazılı “Müşteri” 
arasında Müşteri adına açılacak “Dövizden Dönüşümlü Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı”na ve 
hesap üzerinde gerçekleşecek işlemlere ilişkin hükümleri düzenlemektedir.  
 

Bu Sözleşmede yer alan; 
Dönüşüm kuru: Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden 
katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış olan 
döviz alış kurunu,  
Vade sonu kuru: Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde saat 11:00’de Merkez Bankası 
tarafından ilan edilen döviz alış kurunu, 
ifade eder.  
 

1- Müşteri, aşağıda tutarı belirlenen dövizin (Amerikan Doları/ Euro/ İngiliz Sterlini) vade başlangıç 

gününde dövizin Türk Lirasına çevrildiği saat itibariyle TCMB tarafından en son açıklanmış dönüşüm kuru 

üzerinden Türk Lirasına çevrilerek “Dövizden Dönüşümlü Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı” 

açılmasını talep eder.  

Hesap Numarası   : ………………….. 

Çevrilecek Mevduat Tutarı  : ………………….. Amerikan Doları  

 …………….…….. Euro  

 …………………... İngiliz Sterlini 

Hesap Açılış Tarihi   : ………………. 

Hesabın Vadesi    : ………………. 

Yıllık Faiz Oranı    : ………………. 

2- “Dövizden Dönüşümlü Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı” açılışında, hesap Müşteri’nin mevcut 

veya yeni açılacak bir vadesiz hesabı ile ilişkilendirilir. 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 döviz satın adıktan sonra, aynı gün içerisinde hesabın yenilenmesini/Dövizden 
Dönüşümlü Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı açılmasını talep etmesi halinde, TCMB tarafından 4. 
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.  
 
3- “Dövizden Dönüşümlü Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı”, bu Sözleşme’de yer alan yıllık faiz 

oranı ile açılır. Merkez Bankası, Dövizden Dönüşümlü Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabına 

uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili olup hesabın nemalandırılmasında TCMB tarafından 

açıklanan Dönüşüm Kuru ve Vade Sonu Kuru  esas alınır. 
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Vade sonunda Türk Lirası anapara ile faiz Banka tarafından Müşteri’ye ödenir. Vade sonu kurunun 

dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın Banka tarafından ödenecek 

faizden yüksek olması halinde, kur 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. Müşteri, TCMB tarafından Banka’ya ödeme yapılmadığı sürece Banka’dan hak ve alacak 

talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4- Vade sonunda Müşterinin talep etmesi durumunda vade başındaki döviz tutarı vade sonu kuru 
üzerinden müşteriye satılır. Bununla birlikte müşteriye yapılacak döviz satışlarında vade sonu kurunun 
kullanılması ve bu kapsamdaki döviz satışlarının saat 12:00’ye kadar tamamlanması gerektiğini bildiğini 
kabul ve beyan eder. Banka döviz satış kuru ile vade sonu kuru arasında aleyhe oluşan kur farkı 
bildirimleri için Banka tarafından saat 11:00 döviz satış kuru kullanılır. 
 
5- 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 ilan edilen kurun, dönüşüm kurundan yüksek 

olması durumunda kur farkına ilişkin ödeme yapılmaz. 

*Vadesinden önce çekim yapıldığı tarihte saat 11:00’de ilan edilen kurun, dönüşüm kurundan düşük 

olması durumunda ise, çekim tarihinde saat 11:00’de TCMB tarafından ilan edilen döviz alış kurundan 

hesap bakiyesi güncellenir. Müşteri, bu halde vade başlangıç tarihindeki anaparasından kayıp 

yaşayabilecek olup, bu konuda Banka’dan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul, 

beyan ve taahhüt eder.   

6- Müşteri mevzuata göre “Dövizden Dönüşümlü kur korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı” ndan tahsil 

edilmesi gereken tüm vergisel yükümlülüklerden sorumlu olduğunu, Banka’nın bu tutarları hesaplarından 

re’sen tahsile yetkili olduğu gibi, Banka’nın ilk talebinde nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve 

taahhüt eder. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın “2021/14 Sayılı Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına 

Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”i kapsamında Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve 

esaslar çerçevesinde komisyon ve/veya masraf ödenebilir. 

7- “Dövizden Dönüşümlü Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı” na ilişkin mevzuatta yapılacak olan 

tüm düzenleme ve değişiklikler; Merkez Bankası talimatları ayrı bir bildirime gerek kalmaksızın yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren hesabın işleyişinde aynen uygulanır.  

8- Müşteri, Dövizden Dönüşümlü Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı açılması için ilgili Tebliğ, TCMB 

düzenlemeleri ve Sözleşme’de belirtilen şartlara sahip olduğunu, (Tüzel kişi Müşteriler için tutarın 

31/12/2021 ile 30/6/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan döviz hesabında 

bulunduğunu), bu durumu ispatlayan belgeleri doğru ve eksiksiz olarak Banka’ya sunacağını, Banka 

ve/veya TCMB tarafından Müşteri’nin Tebliğ şartlarına sahip olmadığının tespiti vb. herhangi bir gerekçe 

ile oluşabilecek kayıpların Müşteri’ye ait olacağını, Banka’nın bu durumda hesabı kapatmaya yetkili 

olduğunu, Müşteri’ye haksız olarak ödendiği tespit edilen kur farkı veya diğer tutarları Banka’ya nakden 

ve defaten gecikme faizi ile birlikte ödeyeceğini, Banka’nın bu tutarları hesaplarından gecikme faiziyle 

birlikte tahsile yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
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9- Bu Sözleşme, Banka ile Müşteri arasında imzalanan Bireysel/Ticari Bankacılık Hizmetleri 

Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, bu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde 

Bireysel/Ticari Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin hükümleri uygulanır.  

“Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım” beyanını el yazısı ile belirtiniz. 

…………………………………………………………………………………. 

Müşteri                                       Anadolubank A.Ş. 

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

İmza  : 

Tarih  :  


