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ÜÇ PARA  BİRİMLİ HESAP SÖZLEŞMESİ 

Müşteri ve Banka, aralarında akdedilmiş/akdedilecek olan Bankacılık 
Hizmetleri Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olarak imzalanan bu  
sözleşme ile,  Üç Para Birimli Hesap hakkında aşağıdaki şart ve koşullarda 
aralarında anlaşarak sözleşme şartlarında  mutabık kalmışlardır.  

TANIMLAR: 
Müşteri: İş bu sözleşmeyi imzalayan ve Üç Para Birimli  Bireysel/Kurumsal 
hesabın sahibini ifade eder. 
Banka : Turkland Bank A.Ş.’yi ifade eder. 
Üç Para Birimli Hesap: Belirlenen dönem içinde, faiz kaybı olmadan TL, USD, 
EUR  para birimlerine Turklandbank A.Ş. döviz alış/satış kurları üzerinden 
dönüşme imkanı sunan, her bir para birimi için belirtilen oranda günlük  faiz 
tahakkuk eden vadeli bir mevduat ürünüdür. 
Üç Para Birimi: Türk Lirası (TL), Amerikan Doları (USD), Euro (EUR) 
Hesap Bilgileri Dokümanı :  İşbu Sözleşme'ye ek olarak alınacak olan ve 
sözleşmeye  konu her bir Üç Para Birimli Hesap açılışında hesabın açılış 
tutarının,  para birimlerinin, taahhüt Süresinin, faiz oranlarının, Üç Para 
Birimli Hesap Komisyonu ve diğer bilgilerin Müşteri ile paylaşıldığı ve 
Müşteri'nin mutabakatının alındığı  dökümandır.   
Taahhüt Süresi: Üç Para Birimli Hesap Bilgileri Dokümanında yer alan ve Üç 
Para Birimli Hesabın hangi süreler  içerisinde işleyeceğini gösteren süredir.  
Hesap Komisyonu: Üç Para Birimli Hesap için yatırılan mevduatın tutarının 
hesap bilgileri dökümanında belirtilen  yüzde üzerinden alınan, söz konusu 
hesabın taahhüt süresi sonunda Müşteri’ye iade edilecek olan,  taahhüt 
süresinden önce kapatılması halinde ise Banka’ya ceza-i şart olarak ödenecek 
olan meblağı ifade eder.   
Dönüşüm : TL, USD, EUR  para birimlerinden herhangi birinden bir diğerine 
Turkland Bank A.Ş. döviz alış/satış kurları üzerinden yapılan döviz 
alım/satımı.  
Vade: 32 günden az olmamak üzere taraflarca  belirlenen süre 
Kur: Banka tarafından piyasa koşullarına göre belirlenen ve Banka’nın 
uygulamakta olduğu döviz satış/alış kuru 
Hesap Açma Limiti:  100,000 USD (Turkland Bank A.Ş. döviz alış kurları 
üzerinden hesaplanan  karşılığı TL/EUR’dur.)  
 

HESABIN KULLANIMI: 

1. Müşteriye Hesap Açma Limitinden az olmayacak bir miktar  karşılığında  Üç 
Para Birimli Hesap açılışı yapılır. Hesap açılışında  farklı para birimleri esas 
alınmayacak  olup,  Banka Müşteri tarafından seçilen tek bir para  birimi ile  
hesap açma işini  gerçekleştirecektir.   Bankanın  Hesap açma alt limitini 
değiştirme hakkı saklıdır. 

 
2. Üç Para Birimli Hesap, vadeli  olarak  TL, USD, EUR  cinsinden birinde açılır  

ve bu hesapta yalnızca  bu para birimleri arasında dönüşüm yapılabilir.  
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3. Her bir para birimi için,  hesap açılış tarihinde Müşteri tarafından 

imzalanan  Hesap Bilgileri Dokümanındaki faiz oranı baz alınır ve bu faiz 
oranı taahhüt süresi boyunca geçerli olur.  Hesapta bulunan mevduata ilgili 
para birimleri için günlük olarak faiz tahakkuk ettirilir.  

4. Müşteri, hesapta bulunan  TL, EUR ve USD para birimleri arasında Üç Para 
Birimli Hesap Bilgileri Dokümanı'nda belirlenen şart ve koşullar ile  ilgili 
taahhüt süresi boyunca gerek  bakiyenin tümü gerekse  bir kısmı için  
istediği şekilde  dönüşüm  yapabilir.  

5. Müşteri'nin hesap açılışında Hesap Bilgileri Dökümanında belirlediği tek bir 
para birimi  (TL, EUR, USD) için Banka nezdinde ilgili para biriminden faiz 
işleyen bir mevduat hesabı  açılır.   Hesap açılışı sırasında Müşteri 
tarafından belirlenen diğer para birimlerinden faiz işleyen mevduat 
hesapları, Müşteri ilgili para birimlerine dönüşüm yaptıkça açılır.  Faiz 
işleyen mevduat hesapları taahhüt süresi boyunca her gün temdit olur.   

6. Belirlenen para birimleri arasında, Üç Para Birimli Hesap Bilgileri 
Dokümanı'nda belirtilen Taahhüt Süresi boyunca istenen sayıda Dönüşüm 
yapılabilecek, açılışta veya Dönüşüm nedeniyle oluşturulan faiz işleyen 
mevduat hesapları Taahhüt Süresi boyunca açık kalacaktır. Dönüşümlerde 
uygulanacak kur/parite fiyatı Banka tarafından piyasa şartlarında 
belirlenecektir. 

7. Üç Para Birimli Hesap açılışında Müşteri'den "Üç Para Birimli Hesap Açılış 
Komisyonu" tahsil edilecektir. Üç Para Birimli Hesap Açılış Komisyonu, 
Hesap Bilgileri Dokümanı’nda belirlenecek olup, Banka ilgili komisyon 
oranını önceden Müşteri'ye bildirmek kaydıyla değiştirebilir.  

8. Üç Para Birimli Hesap Komisyonu, hesap açılış sırasında Müşteri'nin 
hesabından resen tahsil edilecektir. Tahsil edilen komisyon tutarı ayrı bir 
vadeli mevduat hesabına aktarılacaktır.  Banka, hesap açılışı esnasında 
komisyon tutarını aktardığı vadeli mevduat hesabına vade durumuna göre 
Banka tarafından  hesabın açılış tarihinde ilan edilen faiz oranını 
uygulayacaktır. 

9. Müşteri, hesap açılışında belirlediği para birimlerinden açılan mevduat 
hesaplarında yer alan bakiyeleri ile Üç Para Birimli Hesap Bilgileri 
Dokümanı'nda belirtilen Taahhüt Süresi boyunca günlük tahakkuk eden faiz 
gelirlerini, Hesap Bilgileri Dokümanı'nda belirtilen Taahhüt Süresi dolmadan 
kısmen veya tamamen çekmemesi veya Hesap Bilgileri Dokümanı'nda 
belirtilen ve bu ürün kapsamında açılan hesaplar haricinde bir hesaba 
virmanlamaması veya Taahhüt Süresiden önce Üç Para Birimli Hesabı 
herhangi bir şekilde bozmaması halinde, Banka tarafından, Üç Para Birimli 
Hesap Komisyonu ve işleyen faizi de Müşteri'ye iade edilecektir. 
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10. Taahhüt Süresi sonunda,  Üç Para Birimli Hesap açılış Komisyon tutarına, 
tahsil edildiği para birimi için hesap açılış anında belirlenen faiz oranı 
üzerinden faiz işletilerek kesilen stopaj sonrası hakedilen  net faiz tutarı 
bulunacak ve iş bu faiz,  komisyon tutarına ilave edilerek tahsil edildiği para 
birimi için açılan vadesiz hesaba yatırılmak suretiyle Müşteri’ye ödeme 
gerçekleştirilecektir. 

11. Müşterinin Üç Para Birimli Hesabı’nın taahhüt süresinden önce kısmen 
veya tamamen bozması ve/veya   kısmen veya tamamen mevduatını 
çekmek istemesi halinde ise   her bir para birimi için anapara  ile birlikte 
biriken faiz Müşteri’ye ödenir. Ancak  Müşteri’ye açılış komisyonu iadesi 
yapılmaz söz konusu Hesap Komisyonu erken kapama cezası olarak Banka 
tarafından resen müşteri hesabından tahsil edilir.  Müşteri, Hesap 
Komisyonu’nun Banka’ya erken kapama cezası nedeniyle taahhüt süresi 
boyunca  rehinli olduğunu, böyle bir durumda ise  gerek hesap komisyonu 
gerekse hesap komisyonuna işleyecek olan faizi hiç bir şekilde talep 
etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

12. İş bu sözleşmeden ve uygulanmasından  kaynaklanan her türlü vergi, 
resim, harç ve sair yasal yükümlülükler, Müşteri tarafından karşılanacaktır. 
Belirtilenlerin işlem tarihinde Müşteri'den talep edilmemiş olması Banka'nın 
bunları talep hakkından feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz. Müşteri, 
Banka'nın ilk talebi üzerine bu vergi, resim, harç ve sair yasal yükümlülük 
tutarlarını derhal ve gecikmeksizin Banka'ya ödeyeceğini taahhüt eder.    

13. İş bu hesapla ilgili döviz kurlarındaki değişim nedeniyle nedeniyle  
Müşterinin  uğrayabileceği her türlü zarar ile her türlü kar tamamen 
müşteriye aittir. Banka bu sözleşme kapsamında Müşteriye herhangi bir 
danışmanlık hizmeti vermemekte olup, Müşteri tamamen kendi talebiyle 
dönüşüm yapıyor olduğundan,  Bankanın bu konuda hiç bir yetkisinin 
olmadığını ve bu nedenle herhangi bir yükümlülüğünün de doğamayacağını, 
Bankayı bu işlemler nedeniyle gayrıkabilirücu  olarak ibra ettiğini  müşteri 
kabul beyan ve taahhüt eder.  

14.  DELİL SÖZLEŞMESİ 
Müşteri ve Banka, aralarında çıkacak uyuşmazlıklarda tarafların defter ve 
kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş, bilgisayar ve elektronik kayıtlarının, 
görüntü, telefon ve ses kayıtlarının, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini 
ve bu maddenin H.M.K 193. maddesi uyarınca yazılı delil sözleşmesi 
niteliğinde olduğunu kabul ederler. 

15. YETKİLİ MAHKEME  
Bu Sözleşme’den doğacak her türlü uyuşmazlığın çözüm mercii İstanbul 
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleridir.  
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16. TEBLİGAT 
Taraflar, bu Sözleşme’de yer alan hususların yerine getirilmesi ve yapılacak 
her türlü bildirim ve tebligat için bu Sözleşme’de yazılı adreslerinin kanuni 
yerleşim yeri olduğunu ve bu adreslere yapılacak bildirim ve tebligatların 
şahıslarına yapılmış sayılacağını kabul ve beyan ederler.  

 

İşbu sözleşme 16 madde ve 4 sayfadan oluşmakta olup, .../.../........ tarihinde 
imzalanmıştır. 

MÜŞTERİ  TURKLAND BANK A.Ş. 

...................... Şubesi  

 

 

 

Ticaret Unvanı: Turkland Bank A.Ş.  
Ticaret Sicil Numarası: 281462 
İşletmenin Merkezi:  İstanbul 
Web Adresi: www.tbank.com.tr 


