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 02 Mart 2021 

 

BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE 

ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 

01 Mart 2021 tarihli ve 31410 sayılı Resmi Gazete’de, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek 

Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2020/4) (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Tebliğ (Sayı: 2021/13) (“Değişiklik Tebliği”) yayımlanmış ve kredi kullandırım ücretleri ile 

kredilerin erken kapatılması halinde tahsil edilebilecek ücret ile ilgili değişiklikler yapılmıştır. 

I. ERKEN ÖDEME ÜCRETİNİN HESAPLANMASINA DAİR DEĞİŞİKLİK 

Tebliğ kapsamında; ticari müşteriler kullanmış oldukları kredinin bir bölümünü veya tamamını 

vadesinden önce ödeyebilmektedir. Borcun tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde 

banka bu talebi kabul etmek zorundadır. Erken ödeme halinde bankalar ticari müşterilerinden erken 

ödeme ücreti tahsil edebilmektedir. 

Değişiklik Tebliği ile 01.03.2021 tarihinden önce kullandırılmış olan kredilere (“Kullandırılmış 

Krediler”) uygulanacak erken ödeme ücretleri korunmuş olup 01.03.2021 tarihinden sonra 

kullandırılacak kredilerde (“Yeni Krediler”) uygulanabilecek yeni erken ödeme ücretleri 

düzenlenmiştir. Oransal olarak tespit edilen bu ücretler, erken ödeme sebebiyle gerekli faiz ve diğer 

maliyet unsurlarının düşüldüğü bakiye borç üzerinden hesaplanacaktır. Tebliğ’de düzenlenen 

ücretler üst sınır olarak tespit edilmekte olup bankalar ile ticari müşteriler arasında daha düşük ücret 

oranları belirlenebilmektedir. 

Para Birimi  Kullandırılmış Krediler Yeni Krediler 

Türk Lirası  Kalan Vade: 0-24 

ay 

%1 %2 

Kalan Vade: 24+ ay %2 %2 + (24 ayı geçen her yıl için %1)* 

Döviz / 

Dövize 

Endeksli 

Döviz kredilerinde, Türk Lirası krediler için uygulanacak erken ödeme komisyonların %1 

fazlası oranında erken ödeme komisyonu tahsil edilebilir 

* Kalan vadeleri 24 ayı aşan kredilerde, 24 ayı aşan ayların takip eden yıla tamamlanacağı 

öngörülmüştür. 

 



ASC Hukuk Mart 2021 

 

2 / 2 
 

II. KREDİ KULLANDIRIM ÜCRETİNİN HESAPLANMASINA ESAS ORANDA DEĞİŞİKLİK 

Tebliğ uyarınca ticari müşterilere (i) kredi tahsis edilmesi ve (ii) kredi kullandırımı işlemlerinde ayrı 

ücretler tahsil edilebilmektedir. Bu çerçevede kredi kullandırım ücreti, yalnızca nakdi krediler için 

tahsil edilebilmektedir. Nakdi kredinin kullandırım biçimine göre ücret tahakkukları farklı dönemlerde 

yapılabilmektedir. Rotatif krediler bakımından uygulanacak kullandırım ücreti ilgili dönem sonlarında; 

diğer nakdi krediler bakımından uygulanacak kullandırım ücreti ise kullandırım tarihinde tahakkuk 

etmektedir.  

Değişiklik Tebliği ile kredi kullandırım ücretleri kullandırılan kredinin %1’inden (yüzde bir) %1,1’ine 

(yüzde bir virgül bir) artırılmıştır.  

 

Ayrıntılı bilgi için bizimle temasa geçebilirsiniz. 

 

 

Levent Yetkil 

Ortak Avukat 

levent.yetkil@aschukuk.com 

 

İşbu bilgilendirme notu, 01 Mart 2021 tarihli ve 31410 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: 2021/13) hukuki 

açıdan değerlendirmek maksadı ile 02 Mart 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. 

 

 

Adres: 

Harmancı Giz Plaza Kat 3-8-15-16 

Levent İstanbul 

Telefon: 

+90 212 284 98 82 

Faks: 

+90 212 284 98 83 

+90 212 279 63 32 

E-Posta: 

info@aschukuk.com 

  

 

Muhammed Tosun 

Avukat 

Muhammed.tosun@aschukuk.com 

tel:+902122849882
mailto:info@aschukuk.com

