
YUVAM 
Mevduat Hesabı

Yurt Dışı Yerleşik Vatandaşlar



SAYFA

Bu dokümanda yer alan tüm bilgiler gizli olup, Fibabanka’nın yazılı onayı olmadan çoğaltılamaz ve kullanılamaz.
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Yuvam Mevduat Hesabı

Yuvam Mevduat Hesabı nedir? 

◆ Yurt dışındaki yerleşik vatandaşların yurt dışı
tasarruflarını ülkemizdeki bankalarda değerlendirmesini
sağlayan, Merkez Bankasınca Kur Koruma güvencesinin
yanı sıra ek getiri kazanma şansı verilen ve bu
kapsamdaki müşterilerimizin her koşulda kazanımlarını
koruyan avantajlı bir Türk lirası vadeli mevduat
hesabıdır.

Neden Yuvam Hesap Açmalıyım?

◆ Yuvam Mevduat Hesabı, TL faiz oranında getiri ve ek
getiri sağlarken, kurun faiz oranından daha fazla
artması durumunda ise hesabınıza Kur Koruması
avanyajı sunmaktadır.
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Yuvam Mevduat Hesabı

•Yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan veya adres
kayıt sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi kayıtlı olan
T.C. vatandaşı gerçek kişiler, 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk
Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesi uyarınca Mavi Kart verilenler ile
bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve
tüzel kişileri kapsamaktadır.

Yurt Dışı Yerleşik Kişiler 
Kapsamına Kimler Dahildir?

•USD, EURO, GBP, CHF hesaplarınıza aktardığınız döviz bakiyeleri ile
Yuvam Hesap açabilirsiniz.

•İlgili döviz bakiyeleriniz TCMB tarafından saat 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00 ve 15.00 saatlerinde ilan edilen en son açıklanmış olan
döviz alış kuru (dönüşüm kuru) ile Türk lirasına dönüştürülerek Yuvam
Mevduat Hesabı açabilirsiniz.

Hesap Açılış Şartları Nelerdir?

Sıkça Sorulan Sorular
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Yuvam Mevduat Hesabı

•3, 6, 12 ve 24 ay vadelerde açabilirsiniz.

Hesabı Hangi Vadelerde 
Açabilirim?

•www.fibabanka.com.tr adresine giriş yaparak, Fibabanka İnternet ve
Mobil Bankacılığı kanalımızdan hesap açılışınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Hesabı Nereden Açabilirim?

Sıkça Sorulan Sorular

http://www.fibabanka.com.tr/
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Yuvam Mevduat Hesabı

•Açılış vadesine göre TCMB tarafından hesabın bağlı olduğu faiz oranına
ilave olarak Ek Getiri Faizi uygulanmaktadır.

•Uygulanacak Ek Getiri Oranları aşağıdaki gibidir;
3 Ay-%3
6 Ay-%4

12 Ay-%5 
24 Ay-%6

Hesabın Açılış Vadesine Göre 
Avantajları Nelerdir?

•(Vade Başı Döviz Tutarı * Vade Gün Sayısı * Ek Getiri Oranı) / *36.500
*(bir yıldaki gün sayısına göre 36.600 olarak değişebilmektedir)

•Örnek Hesaplama = 10.000 USD ile dönüşüm yapılıp 3 ay vade ile hesap 
açıldığını varsayarsak
Ek Getiri = 10.000 USD * 90 * 1 / 36.500 =25 USD
Vade sonunda TCMB’nin açıkladığı saat 11.00 kuru ile bu tutar TL’ye 
dönüştürülerek hesabınıza geçer.

Ek Getiri Nasıl Hesaplanır

Sıkça Sorulan Sorular
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Yuvam Mevduat Hesabı

•Faiz Oranı %12’dir (TCMB’nin açıkladığı Politika Faizi ile 
hesaplanmaktadır).

•Stopaj «0» olduğundan ve vergi ödemediğinizden uygulanacak faiz 
oranı Net Faiz Oranıdır. 

•Uygulanacak faiz oranı piyasa koşullarına göre farklılık 
gösterebilmektedir.

Faiz Oranı Kaçtır? 

•Hesabı 24 ay vadeli olarak açmanız durumunda dilerseniz 12 ayın 
sonunda hakkettiğiniz faiz tutarının hesabınıza ödenmesini talep 
edebilirsiniz.

Hesabın Diğer Avantajları 
Nelerdir?

Sıkça Sorulan Sorular
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Vade Sonu Kuru > Dönüşüm Kuru
ve

Faiz Getirisi > Kur Getirisi
Ödenecek = Faiz + Ek Getiri

Bu senaryoda Vade Sonu Kuru, Dönüşüm (Açılış) Kurundan yüksektir. Vade sonundaki
alacağınız faiz tutarı ve ek getiri tutarı toplamı kur farkından daha yüksek olduğu için
sadece faiz + ek getiri tutarı ödenecektir.



SAYFA

Bu dokümanda yer alan tüm bilgiler gizli olup, Fibabanka’nın yazılı onayı olmadan çoğaltılamaz ve kullanılamaz.

Kur Farkı ve Getiri Hesaplama – Senaryo 2

7

Vade Sonu Kuru > Dönüşüm Kuru
ve

Faiz Getirisi < Kur Getirisi
Ödenecek = Faiz + (Kur Farkı – Faiz 

Getirisi) + Ek Getiri

Bu senaryoda Vade Sonu Kuru, Dönüşüm (Açılış) Kurundan yüksektir. Vade sonundaki
alacağınız faiz tutarı ve ek getiri tutarı toplamı kur farkından daha düşük olduğu için
Faiz + (Kur farkı - Faiz getirisi) + ek getiri tutarı ödenecektir.
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Vade Sonu Kuru < Dönüşüm Kuru
Ödenecek = Faiz + Ek Getiri

Bu senaryoda Vade Sonu Kuru Dönüşüm (Açılış) Kurundan düşüktür. Bu durumda 
kur avantajı bulunmadığından vade sonunda hesabınıza sadece faiz + ek getiri tutarı
ödenecektir.



SAYFA

Bu dokümanda yer alan tüm bilgiler gizli olup, Fibabanka’nın yazılı onayı olmadan çoğaltılamaz ve kullanılamaz.

Önemli Bilgiler
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Vadeden Önce
Kapama işlemi

Yuvam Mevduat Hesabınızı vadesinden önce kapatmanız durumunda, hesap açılış kuru ile hesabın
kapatıldığı tarihteki TCMB’nin 11.00’da açıkladığı kur karşılaştırılır.

Kapanış tarihindeki kur, açılış tarihindeki kurdan düşük ise anaparanız düşük olan kura göre güncellenir ve
değişim oranı kadar kayıp yaşanabilir. Anapara bakiyeniz zarar tutarına göre güncellenerek ilgili vadesiz
hesaba aktarılır.

Kapanış tarihindeki kur, açılış tarihindeki kurdan yüksek ise anapara tutarınız ilgili vadesiz hesabınıza
aktarılır, kur farkı ödemesi ve faiz ödemesi yapılmaz.

Vade sonunda, faiz tahakkuku gerçekleştikten sonra hesabınız otomatik olarak kapatılarak, hesaplanan
bakiyeniz ilgili vadesiz hesabınıza aktarılacaktır.

Yuvam Mevduat Hesabınız vade süresi boyunca, para çekme ve para yatırma işlemlerine kapalı olacaktır.
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Kurumsal web sitemiz fibabanka.com.tr’de yer alan İnternet Bankacılığı butonuna tıklayıp İnternet Bankacılığı kanalına giriş yapmanızın
ardından Yuvam Mevduat Hesabı’nızı kolaylıkla açabilirsiniz.



TEŞEKKÜR EDERİZ


