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                                   10 Haziran 2022 

 

TÜKETİCİ KREDİLERİ VADELERİ İLE KREDİ KARTLARI ASGARİ ÖDEME 
ORANINDA SINIRLAMALARA GİDİLDİ.  
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) 9 Haziran ve 10 Haziran 2022 tarihlerinde yaptığı 
basın duyurularında enflasyonla mücadelenin birincil önceliği koruduğu belirtilerek tüm kurumların bu 
mücadele kapsamında eşgüdüm içerisinde hareket ettiği vurgulanmıştır. Ayrıca, ekonomi yönetiminin 
Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edeceği ve bu 
yeni adımların Bakanlıkça ve ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edilmiştir. Bu adımlar 
kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“Kurul”) 9 Haziran 2022 tarihinde basın 
duyurusu yapmış ve Kurul’un 09.06.2022 tarihli ve 10222 sayılı Kararı (“Karar”) kamuya 
açıklanmıştır. Bahse konu Karar kapsamında tüketici kredileri vadeleri ile kredi kartları asgari ödeme 
oranında sınırlamalara gidilmiştir. Karara göre; 

 Limiti 25.000 (yirmi beş bin) TL’nin altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarı dönem 
borcunun %20’si (yüzde yirmi); limiti 25.000 (yirmi beş bin) TL’nin üstünde olan kredi kartları 
için asgari ödeme tutarı dönem borcunun %40’ı (yüzde kırk) olarak; 

 Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırı, kredi tutarı 50.000 (elli bin) TL’nin üzerinde 
100.000 (yüz bin) TL’nin altında olan krediler için 24 ay, 100.000 (yüz bin) TL’nin üzerinde 
olan krediler için ise 12 ay olarak  

belirlenmiştir. Ayrıca basın duyurusunda devam etmekte olan çalışmalar kapsamında; 

 Konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması, 

 Ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım 
ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi 

 Yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk 
ağırlığının artırılması, 

 Yurt dışı yerleşiklere tahsisli swap imkanının getirilmesi  

hususlarında gerekli adımların ivedilikle atılacağı vurgulanmıştır.  
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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.  

Ayrıntılı bilgi için bizimle temasa geçebilirsiniz. 

LEVENT YETKİL                  SERDAR ŞAHİN 
Ortak Avukat                          Stj. Avukat 
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