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YUVAM HESABI SÖZLEŞMESİ 
 
YUVAM Hesabı: Yurtdışı yerleşik kişiler tarafından, Bankamız nezdindeki mevduat hesaplarında bulunan USD, EUR, 
GBP ve CHF cinsi döviz tutarlarının Türk Lirasına dönüştürülmesi ile 92, 181, 365, 366 , 730, 731 gün vadelerde (3, 
6, 12 ve 24 ay), TL para biriminde açılabilen bir vadeli mevduat hesabıdır. 
 
Dönüşüm kuru: TCMB tarafından her iş günü internet sitesinde “Saat Başı Belirlenen Döviz Kurları ve Altın Fiyatları” 
sayfasında veya ilgili kurumun belirleyeceği farklı bir sayfada saat 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ve 15:00’te,  ilan 
edilen ve dövizin Türk lirasına çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış olan döviz alış kurudur. 
 
Vade sonu kuru: YUVAM hesabının vade sonunda saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış 
kurunu ifade etmektedir. 
 
Yurt dışında yerleşik kişiler: Yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan veya adres kayıt sisteminde 
yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi kayıtlı olan 18 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler 
ile 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi uyarınca Mavi Kart verilenler ile 
bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişileri (Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasınca belirlenen mali kuruluşlar ile bankalar dışındaki şirketler) kapsamaktadır. 
 
 
Müşteri;  
 

1. Hesabın açılışı için Bankaca belirlenen alt ve üst limitlerin günün koşullarına göre artırılıp azaltılabileceğini, 
belirlenen limitlerin sms/e-posta yöntemiyle bildirileceğini veya isbank.com.tr üzerinden duyurulacağını,  

2. Bu hesabın yurt dışı yerleşik gerçek kişiler ve (yukarıda tanımı yer alan) yurt dışında yerleşik tüzel kişiler için, 
92, 181, 365, 366 ve 730, 731 gün vadeler (3, 6, 12 ve 24 ay) ile Türk Lirası olarak açılabildiğini, hesap 
açılışında belirlenen vade, faiz oranı vb. sözleşme koşullarının değiştirilemeyeceğini, 

3. Söz konusu hesaptan faydalanılabilmesi için yurt dışı yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin Bankanın Şubeleri 
nezdindeki döviz tevdiat hesaplarında bulunan veya yurt dışından transfer edilen USD, EUR, GBP ve CHF 
döviz tutarlarının Dönüşüm Kuru kullanılarak Türk Lirasına dönüştürülmesi gerektiği, 

4. Hesap açılış tarihinde kullanılan kurun Merkez Bankası tarafından saat 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ve 
15:00’de ilan edilen ve vadesiz USD, EUR, GBP ve CHF hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği 
saat itibarıyla en son açıklanmış olan döviz alış kuru (dönüşüm kuru) olduğunu, 

5. Hesaba ilişkin faiz oranının asgari olarak vade başlangıç tarihinde geçerli olan TCMB Politika Faiz Oranı 
olabileceğini, bununla birlikte Bankanın bu ürün için ilan ettiği oranların esas alınacağını, 

6. YUVAM hesaplarına dönüştürülen döviz tutarları üzerinden vade gruplarına göre işbu sözleşmenin son 
kısmındaki TCMB İlave Getiri Oranları başlığı altında yer verilen oranlarda hesaplanan ilave getirinin Türk 
lirası olarak ödeneceğini,  

7. Vade bitiminde; vade başlangıç tarihinde belirlenen kur ile vade sonundaki saat 11:00 kurunun 
karşılaştırılacağını, 

8. Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan düşük olması durumunda, anapara ve Bankanın vade başlangıcında 
belirlediği faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz tutarının ve TCMB İlave Getiri tutarının ödeneceğini, 

9. Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda; vade başlangıcındaki anaparanın TL 
karşılığı ve söz konusu anapara üzerinden Banka tarafından belirlenen faiz oranı uygulanarak hesaplanacak 
faiz tutarının toplamı ile vade sonu kurundan hesaplanan TL karşılığının karşılaştırılacağını ve yüksek olan 
tutar ile TCMB İlave Getiri tutarının toplamının müşteriye ödeneceğini, 

10. Müşterinin aksine bir talimatı yoksa vade bitiminde hesabın kapatılarak bakiyesinin vadesiz hesaba 
aktarılacağını, vade sonunda yenileme talimatı varsa hesabın aynı vade ve işbu sözleşmedeki koşullar ile 
yeni vade başlangıç gününde Bankanın yürürlükte olan faiz oranı ile temdit edeceğini ve yeni vade için 
TCMB’nin temdit tarihinde saat 11:00’de ilan ettiği ürüne özel kurun referans kur olarak dikkate alınacağını 

11. Hesaba TCMB’nin ödeyeceği ilave getiri tutarı dâhil tüm ödemelerin Türk Lirası cinsinden yapılacağını, 
12. Kur farkı hesaplamaları için hesap açılışında kullanılan para birimine ait dönüşüm kurunun esas alınacağını, 
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13. Hesaptan vadeden önce para çekilmesi durumunda hesabın kapanarak, vadesiz hesap hükmünde olacağını 
ve faiz hakkının da ortadan kalkacağını,    

14. Vadeden önce hesabın kapatılması durumunda, hesabın açıldığı tarihte ve saatte kullanılan, dönüşüm kuru 

ile hesabın kapatıldığı tarihteki en güncel saat 11:00 TCMB alış kuru karşılaştırılır. Hesabın kapatıldığı 

tarihteki saat 11:00 TCMB alış kuru, açılış tarihindeki işlem saatinde dikkate alınan dönüşüm kurundan 

düşükse, TL bakiye tutarı kapanış tarihindeki kur ile güncellenir ve müşterinin vadesiz hesabına aktarılır. Bu 

kapsamda vadeden önce kapatılan hesaplarda, kapama tarihindeki saat 11:00 kurunun hesap açılış 

tarihindeki işlem saatinde ilan edilmiş olan TCMB kuruna (dönüşüm kuruna) göre düşük olması 

halinde başlangıçta yatırılan hesap bakiyesinin eksileceği hususunda bilgilendirildiğini,  

15. Saat 11:00’den önce kapatılan hesaplar için TCMB’nin bir gün önce açıkladığı saat 11:00 USD, EUR, GBP 

ve CHF döviz alış kurunun esas alınacağını, 

16. YUVAM Hesabına ilişkin TCMB ve diğer Resmi Makamlar tarafından yapılacak her türlü düzenlemenin, 

düzenleme tarihinden itibaren hesabın işleyişine uygulanacağını, 

17. Yukarıdaki hükümlerin Banka ile imzalamış bulunduğu ……… versiyonlu Bankacılık Hizmetleri 

Sözleşmesinin (BHS) eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu, bu sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda 

vadeli hesaplara uygulanan hükümleri başta olmak üzere, BHS hükümlerinin geçerli olduğunu, 

 kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 
Tarih:                                                                                       İmza:  
İmza:                                                                                      TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 
 
Müşteri Adı-Soyadı:  

 

Şube Kodu-Hesap No: 

 

Hesabın Vadesi(Gün Sayısı):       

 

Bankanın Uygulayacağı Faiz Oranı (Yıllık):  

 

TCMB İlave Getiri Oranları (Yıllık): 

 3 ay için %1 

 6 ay için %2 

 12 ay için%3 

 24 ay için %4 

 

YUVAM Hesabının açılışı sırasında kullanılan Dönüşüm Kuru:  

 

Hesap Açılış Tarihi: 

 

               Kutu içerisindeki ifadenin el yazısı ile yazılarak imzalanması rica olunur.  

 

Sözleşmenin bir nüshasını elden teslim aldım. 

 


