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 11 Ağustos 2021 
 

 

BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL 
VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 

09 Ağustos 2021 tarihli ve 31563 sayılı Resmi Gazetede, Bankalarca Ticari Müşterilerden 
Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2020/4) (“Tebliğ”) 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2021/6) (“Değişiklik Tebliği”) yayımlanmış ve ticari 
kredilere ilişkin ücretlerin kapsamı ile teminatlandırma, EFT ve üye işyeri ücretlerine ilişkin 
değişiklikler yapılmıştır. 

I. YÖNETİCİ ÖZETİ 

1- Bir takım özellikli kredi sözleşmelerine ilişkin kredi tahsis,  kredi kullanım ücreti ve erken 
ödeme ücreti için getirilen oransal sınırlamalar kaldırılmıştır. 

2- Bankacılık işlemlerinden doğan bir takım ücretlere ilişkin revizeler yapılmıştır.   

II. TİCARİ KREDİLERE İLİŞKİN ÜCRETLERİN KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİK 

Tebliğ’in 8’inci maddesi kapsamında ticari kredi kategorisi altında, ticari müşterilere nakdi ve 
gayri nakdi1 kredi kullandırımlarında, kredi ilişkisinin kuruluşundan söz konusu kredinin 
kapatılmasına kadar geçen süre boyunca bankalarca alınabilecek ücretlerin dahil olduğu 
düzenlenmekte idi. 

Değişiklik Tebliği ile proje finansmanı, satın alım ve birleşme finansmanı, özelleştirme 
finansmanı ve yapılandırılmış finansman ile bunların refinansmanı için özel kredi 
sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmesine ek sözleşme ve protokoller (“Proje 
Finansmanı Sözleşmeleri”) kapsamında kullandırılan krediler karşılığında alınan ücretlerin 
ticari krediler kategorisi kapsamında değerlendirilmeyeceği öngörülmüştür.  

Bu kapsamda, Proje Finansmanı Sözleşmeleri tahtında kullandırılan krediler karşılığında 
alınan ücretlere Tebliğ’in 8 ila 11’inci maddelerinde belirlenen “kredi tahsis ve kredi kullandırım 
ücreti” veya “erken ödeme ücreti”ne ilişkin sınırlamalar gibi sınırlamaların uygulanmayacağı ve 
böylece Proje Finansmanı Sözleşmeleri’nde ücret ve komisyonların Tebliğ’de yer alan diğer 
usul ve esaslara uyulmak şartı ile serbestçe belirlenebileceği değerlendirilmektedir. 

                                                 
1 Dış ticaret işlemleri kapsamındaki akreditif ile banka kabul ve avali dışındaki gayrinakdi krediler. 



Sayfa 2 / 2 
 

III. ÜCRETLERE İLİŞİN DEĞİŞİKLİKLER 

Değişiklik Tebliği ile (i) bankalar tarafından üçüncü kişilere ödenen tutarı geçemeyecek olan 
teminat tesisi ve ekspertiz işlemi ücretinin bankalar tarafından üçüncü kişilere ödenen tutarın 
yüzde on beş fazlası olarak tahsil edilebileceği düzenlenmiş, (ii) ATM kanalı ile yapılan 1000 
TL altındaki EFT işlemleri 2 TL’den 4 TL’ye, 1.000 TL ile 50.000 TL arasındakiler ise 5 TL’den 
8 TL’ye çıkarılmış ve (iii) yurt dışında ihraç edilmiş kartların kullanıldığı ve işlem tutarının üye 
işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarıldığı durumlarda uygulanacak azami üye işyeri 
ücreti %1,60’dan, %1,90’a yükseltilmiştir. 

 

 
Ayrıntılı bilgi için bizimle temasa geçebilirsiniz. 

 
 

 

 

İşbu bilgilendirme notu, 09 Ağustos 2021 tarihli ve 31563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Tebliğ’de (Sayı: 2020/4) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ’i (Sayı: 2021/6) hukuki açıdan 
değerlendirmek maksadı ile 11 Ağustos 2021 tarihi itibariyle hazırlanmıştır.  

İşbu bilgilendirme notu içerisinde yer alan değerlendirmeler hukuki tavsiye ya da hukuki görüş niteliği 
teşkil etmemekte olup, bu değerlendirmelerden ötürü herhangi bir şekilde Aksu Çalışkan Beygo 
Avukatlık Ortaklığı’na sorumluluk tahmili mümkün değildir. Bu bilgi notunun kapsamındaki soru ve 
sorunlarınız bakımından hukuki danışman görüşü alınması tavsiye edilir. 
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