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YUVAM VADELİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 

 
1- “Yuvam Vadeli Mevduat Hesabı”;  
 

 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın “2022/7 Sayılı Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar 
Mevduat ve Katılım Sistemi (Yuvam) Hesapları Hakkında Tebliğ”i (Kısaca “Tebliğ” olarak 
anılacaktır.) kapsamında, 

 ABD doları, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı ve diğer para cinsleri için (YUVAM hesabı için 
geçerli döviz cinsleri Merkez Bankasınca alım satıma konu olan dövizlerle sınırlıdır.),  

 3, 6, 12 ve 24 ay vadeler ile,  

 Tebliğ’de nitelikleri belirlenen gerçek ve tüzel kişiler  

 
tarafından döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarının Türk Lirasına dönüştürülmesi sureti 

ile açılabilecek ve Merkez Bankasınca belirlenen usule göre ilave getiri sağlayan bir vadeli mevduat 

hesabı türüdür.    

2- Dönüşüm kuru: Döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin 

Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış 

kurunu,  

Vade sonu kuru: YUVAM hesabının vadesinde Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre 

ilan edilen döviz alış kurunu,  

ifade eder. 

3- Müşteri’nin Banka’daki hesabına, Amerikan Doları, Euro İngiliz Sterlini ve İsviçre Frangı cinsinden 

tutarlar, Müşteri’nin talebi ile vade başlangıcında TCMB tarafından en son açıklanan dönüşüm kuru 

üzerinden Türk Lirasına çevrilir.  

Amerikan Doları, Euro İngiliz Sterlini ve İsviçre Frangı cinsinden başka döviz cinsleri ile yapılacak 

işlemlerde söz konusu döviz tutarları banka tarafından ABD doları, Euro, İngiliz Sterlini veya İsviçre 

Frangına dönüştürülür ve dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek YUVAM hesabı açılır. Hesap 

vade sonunda saat 11:00’den sonra nemalandırılır.  

4- Yuvam Vadeli Mevduat Hesabı’na dönüştürülen döviz tutarları üzerinden anaparasına vade gruplarına 

göre sağlanacak ilave getirinin oranları ve usulü Merkez Bankasınca yayımlanacak usul ve esaslarda 

belirlenir. İlave getiri döviz bazında anaparanın Türk Lirası karşılığı üzerinden hesaplanır ve Türk lirası 

olarak ödenir. Merkez Bankası, bankanın YUVAM hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye 

yetkilidir.  

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın “2022/7 Sayılı Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve 

Katılım Sistemi (Yuvam) Hesapları Hakkında Tebliğ’’ kapsamında Merkez Bankasının belirleyeceği usul 

ve esaslar çerçevesinde komisyon ve/veya masraf ödenebilir. 

5- Vade sonunda yapılacak ödeme;   

 Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan düşük olması durumunda Banka tarafından Müşteri’ye 

anapara+faiz TL olarak ödenir.  

 Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda;  



 

2/2 
Model_745 A 

Versiyon Tarihi/No: 18.05.2022/5 

1. Kur farkı veya kur farkı ile TCMB tarafından sağlanacak ilave getiri toplam tutarının 

Banka tarafından ödenecek brüt faiz tutarından yüksek olması durumunda, Banka 

tarafından anapara+faiz ile TCMB tarafından yapılacak ödemeye istinaden faiz tutarının 

üstünde kalan kur farkı tutarı ile 4. maddeye göre belirlenen ilave getiri tutarı, vade 

sonunda Müşteri hesabına TL olarak ödenir. 

2. Kur farkı ile TCMB tarafından sağlanacak ilave getiri tutarının Banka tarafından ödenecek 

brüt faiz tutarından düşük olması durumda ise, Banka tarafından Müşteri’ya anapara+faiz 

TL olarak ödenir. 

6- Hesaptan vadesinden önce kısmen veya tamamen para çekilemez. Vadeden önce hesaptan para 

çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşür, ilave getiri tutarı ödenmez, 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 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. 

8- “Yuvam Vadeli Mevduat Hesabı” alt limiti,  Banka’nın web sitesinde ilan edilen vadeli mevduat alt 

limitidir. 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  

Adı  Soyadı :                Tarih : 

İmza :    


