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DÖVİZDEN DÖNÜŞÜMLÜ KUR KORUMALI TL KATILMA HESABI ÖN 

BİLGİLENDİRME ve HESAPTAN VADEDEN ÖNCE PARA ÇEKİMİNE İLİŞKİN 

BİLGİLENDİRME FORMU – MESAFELİ 

Bu Form, Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi (“Banka”) ile Form’un sonunda 

bilgileri verilen müşteri (“Müşteri”) arasında, gerçek kişi Müşteri’nin döviz (ABD Doları, Euro 

ve İngiliz Sterlini) tevdiat hesabının/katılım fonunun, tüzel kişi Müşteri’nin ise 31 Aralık 2021 

tarihi ile 31 Mart 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut döviz (ABD 

Doları, Euro ve İngiliz Sterlini) tevdiat hesabının/katılım fonunun, Türk Lirası cinsinden 

açılacak kâr zarar ortaklığı sözleşmesine dayalı katılma hesabına (“Dövizden Dönüşümlü Kur 

Korumalı TL Katılma Hesabı” veya “Hesap”) dönüştürülmesine ilişkin tarafların hak ve 

yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla, Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi’nin (“BİS”) eki ve 

ayrılmaz bir parçası olarak akdedilmek istenen Dövizden Dönüşümlü Kur Korumalı TL 

Katılma Hesabı Sözleşmesi’ne (“Sözleşme”) ilişkin bilgilendirmedir. Tüzel kişiler açısından 

Hesabın yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı olup olmayacağı münhasıran Banka’nın 

takdirindedir.  

Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde BİS, kur korumalı hesaba ilişkin ilgili mevzuat (Türk 

Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 

(“Tebliğ”), bu Tebliğe İlişkin Uygulama Talimatı (“Uygulama Talimatı”) vb. mevzuat) 

hükümleri uygulanır. İlgili mevzuattaki değişiklikler, Sözleşme’de herhangi bir değişiklik 

gerektirmeksizin, açılmış olan hesaplara kendiliğinden uygulanır. 

Dövizden Dönüşümlü Kur Korumalı TL Katılma Hesabı ile ilgili aşağıdaki kurallar 

uygulanacaktır.  

1. Hesap, Tebliğ’de “yurt içi yerleşik gerçek kişi” olarak tanımlanan yurt dışında işçi, 

serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dâhil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri 

bulunan gerçek kişiler ve Tebliğ’de “yurt içi yerleşik tüzel kişi” olarak tanımlanan bankalar ve 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (“Merkez Bankası”) belirlenen diğer mali kuruluşlar 

hariç olmak üzere Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan tüzel kişiler adına açılabilir. 

Müşteri,  yurt içi yerleşik gerçek kişi veya tüzel kişi olduğunu, yurt içi yerleşik gerçek/tüzel 

kişi olmadığı halde Hesabın açıldığı durumlarda Banka’nın tüm zararlarını Banka’nın ilk talebi 

üzerine karşılayacağını ve söz konusu aykırılığın her türlü sonuçlarına katlanacağını kabul, 

beyan ve taahhüt eder. 

2. Döviz katılım fonu hesaplarındaki dövizin Türk Lirasına dönüşümü Tebliğ, Uygulama 

Talimatı ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslarla gerçekleştirilir.  

3. Hesap yalnızca Merkez Bankası ve/veya Banka tarafından belirlenecek gün ve saat 

aralıklarında açılabilir. 

4. Merkez Bankası ve/veya Banka, Hesabın açılabileceği asgari ve azami tutarları 

belirlemeye yetkilidir.  

5. Hesap, 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli olarak açılabilir.  
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6. Banka, Hesabın kâr elde etmesi halinde, katılım bankacılığı ilke ve standartları 

doğrultusunda ve BİS’te belirtilen usullerle kâr payı ödemesi yapar. Merkez Bankası tarafından 

yapılacak kur farkı ödemeleri ise Tebliğ, Uygulama Talimatı ve ilgili mevzuat çerçevesinde 

gerçekleştirilecektir. 

7. Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 13. maddesi 

uyarınca Müşteri’nin cayma hakkı bulunmamaktadır. Hesap açılışı gerçekleştikten sonra 

Hesaba para yatırılamaz ve vadesinden önce Hesap’tan kısmi çekim yapılamaz. Hesap’taki 

bakiyenin tamamının çekilerek Hesabın kapatılması Banka’nın iznine tabi olup, bu durumda 

Hesabın işletilmesinden kâr elde edilmesi halinde yatırılan tutar, zarar edilmesi halinde birim 

hesap değeri kadar Müşteri’ye ödeme yapılır.  

Hesabın kapatıldığı tarihte Tebliğ, Uygulama Talimatı ve ilgili mevzuat kapsamında 

belirlenecek döviz alış kuru, Türk Lirasına dönüşümün gerçekleştiği  kurdan yüksek ise Merkez 

Bankasınca kur farkına ilişkin ödeme yapılmaz.  Şu kadar ki, Hesabın kapatıldığı tarihte Tebliğ, 

Uygulama Talimatı ve ilgili mevzuat kapsamında belirlenecek döviz alış kuru, Türk Lirasına 

dönüşümün gerçekleştiği kurdan düşük ise Hesap bakiyesi Hesabın kapatıldığı tarihteki döviz 

alış kuru üzerinden güncellenir.  

8. Vade sonunda Müşteri’nin talebi üzerine Tebliğ, Uygulama Talimatı ve ilgili mevzuat 

kapsamında Hesabın yenilemesi yapılabilir. Banka, hiçbir borç altına girmemek kaydıyla, ilgili 

mevzuat kapsamında yenilenmesine izin verilen azami tutar üzerinden ve aynı vadede Hesabı 

yenileyebilir. Sözleşme yenilemeye ilişkin Müşteri’nin talimatı olarak değerlendirilir. 

Banka’nın Müşteri’den ayrıca talimat isteme ve yenileme yapmama hakkı saklıdır.  Hesap 

kapsamında yapılacak tüm ödemeler Müşteri’nin Banka nezdindeki Türk Lirası özel cari 

hesaplarından herhangi birisine aktarılır. 

HESAPTAN VADEDEN ÖNCE PARA ÇEKİMİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME : 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (“Merkez Bankası”) Türk Lirası Mevduat ve 

Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı:2021/14) (“Tebliğ”) 

ve Tebliğe İlişkin Uygulama Talimatı (“Uygulama Talimatı”) kapsamında Türkiye Finans 

Katılım Bankası Anonim Şirketi (“Banka”) nezdinde açılacak katılma hesabından vadeden 

önce para çekimine ilişkin olarak bilgilendirmedir.  

1. Vadeden önce kısmi para çekimi yapılamaz.  

2. Vadeden önce hesaptaki bakiyenin tamamının çekilerek hesabın kapatılması Banka’nın 

iznine tabidir.  

3. Bu durumda, katılım bankacılığı ilkeleri doğrultusunda, hesabın işletilmesinden kâr elde 

edilmesi halinde yatırılan tutar, zarar edilmesi halinde birim hesap değeri kadar Müşteri’ye 

ödeme yapılır.  

4. Hesabın kapatıldığı tarihte Tebliğ, Uygulama Talimatı ve ilgili mevzuat kapsamında 

belirlenecek döviz alış kuru (çekim yapılan tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen 

kur/saat 11:00’den önce çekim yapılması durumunda bir önceki iş günü Merkez Bankasınca 
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saat 11:00’de ilan edilen kur) Türk Lirasına dönüşümün gerçekleştiği döviz alış kurundan (Türk 

Lirasına dönüşümün gerçekleştiği gün Tebliğ, Uygulama Talimatı ve ilgili mevzuat 

kapsamında belirlenecek döviz alış kuru) yüksek ise Merkez Bankasınca kur farkına ilişkin 

herhangi bir ödeme yapılmaz. 

5. Şu kadar ki, hesabın kapatıldığı tarihte Tebliğ, Uygulama Talimatı ve ilgili mevzuat 

kapsamında belirlenecek döviz alış kuru (çekim yapılan tarihte saat 11:00’de Merkez 

Bankasınca ilan edilen kur/saat 11:00’den önce çekim yapılması durumunda bir önceki iş günü 

Merkez Bankasınca saat 11:00’de ilan edilen kur), Türk Lirasına dönüşümün gerçekleştiği 

döviz alış kurundan (Türk Lirasına dönüşümün gerçekleştiği gün Tebliğ, Uygulama Talimatı 

ve ilgili mevzuat kapsamında belirlenecek döviz alış kuru) düşük ise, hesap bakiyesi hesabın 

kapatıldığı tarihteki döviz alış kuru üzerinden güncellenir.  

6. Bu kapsamda, vadeden önce para çekilmesi durumunda, Müşteri’ye ödenecek tutar, 

Müşteri’nin yatırdığı tutardan az olabilir. 

 

 

MÜŞTERİ 

Adı, Soyadı- Unvanı: 

Adresi:  

 

E-Posta Adresi:  

KEP Adresi:  

Faks Numarası:  

GSM Numarası:  

 Bu doküman dijital olarak onaylanmıştır. 

BANKA 

TÜRKİYE FİNANS KATILIM 

BANKASI A.Ş. 

Adresi: Saray Mah. Sokullu Cad. No: 6  

Ümraniye /İstanbul 

Mersis No: 0068006387095226 

E-Posta Adresi: Müşteri İletişim Formu 

https://mmm.turkiyefinans.com.tr/ 

KEP Adresi: turkiyefinans@hs03.kep.tr 

Telefon Numarası: 0216 676 20 00 

Faks Numarası: 0216 676 29 05 

 

 

Sözleşme öncesi bilgi ve hesaptan vadeden önce para çekimine ilişkin bilgilendirme formunu 

okudum, anladım.   

 

 


