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oDALARA 2019l78 sAYıLı GEı{EIGE
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasl tarafından
^
Gazete'de yaylmlanan "Mevduat ve

16/10/2019larih|ive 3O92O sayılı Resmi
Kredi Faiz oranları ve Katılma Hesapları K6r ve Zarara

katı|ma oran|arı ile kredi, işlemlerinde Faiz Dışında
sağlanacak Diğer Menfaatler

(Sayı: 2006/1)'de Değişikıik
!:!!,P: ileTebliğ
anllan Tebliğin

2019/18|"

Yapıtmisına oaı.-ieuiiğ

4 üncü maddesinin 6irlnci fıkrası aşağıdaki
aynı maddeye aşağıda yer alan fıkra eklenmiştir.
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Buna göre;
"Bankalarca, reeskont kaynaklı krediler
dışındaki kredilere uygulanacak faiz oranları ile
üYe iŞYeri komisYonu hariç falz dışında sağlanacak diğer menfaallerin
ve tahsjl olunacak
masrafların nitelikleri ve sınırları serbestçe belirlenecektir.
Mal ve hizmet alımlarlnda, iŞlem tutarlarının üye işyerlerinin
serbest kullanımlarına ertesi
gün aktarılması halinde, her ne ad altında olursa olsun, üye
işyerine uygulanacak komisyon oranı
yüzde 1,60'i geçemeyecektir. Taksitli mal ve hizmet alımlarında
söz konusu azami oran her bir
ilave taksit iÇin azami 0,89 puan artırılarak uygu|anacaktır. işlem
tutarının uye işyerİnİn serbest
kullanımlna ertesi gün aktarılmaması halinde, söz konusu azami komisyon
oruni"r,, ayllk yüzde
1,60'lik oran ve iŞlem tarihinin ertesi günü ile işlem tutarının üye işyerinin
serbest kullanımına
geçmesi arasında kalan gün sayısı dikkate alınarak düşürülecektir.'
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TEBLiĞ
Tü.kiyj.ç!4!.u!y§!-!4çrk9z-B3!ta§ıı&!:
MEVDUAT VE KREDİ FAiZ ORANLARI VE KATILMA IIESAPLARI KAR !T
ZARARA KATILMA oRANLARI İLE KREDi iŞLEMLERİNDE FAiz DIŞINDA

SAĞLANACAK DiĞER MENFAATLER HAKKINDA TEBLİĞ
DEĞİŞiKLiK yAPILMAsINA DAİR TEBLiĞ

(SAYI: 2006/l),DE

(SAYI:2019/t8)

MADDE l

-9/1212006 taı|hli

ve Katılma Hesapları

Kir

ıe 2637l sayılı Resmi

Gazete'de yayımlanan Mevduat ve Kıedi Faiz Oranları

ve Zarara Katılma Oranları i]e Kredi İşlemierinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer

Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/l)'in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişıirilmiş ve aynı
maddeye aşağıdaki fikra eklenmiştir.

"(1) Bankalarca, Ieeskont kaynaklı kıediler dışındaki kredilere uygulanacak faiz oıanları iJe üye işyeri
komisyonu hariç faiz dışında sağlanacak diğel menfaatleriD ve tahsil olunacak masraflaıın nitelikleİi ve sınj.1ar]
serbestçe beliılenir."

"(4) Mal ve hizmet al]mlannda, işlem futarlarının üye işyer]erinin seıbest ku]lanlmlanna eltesi gün aktaıı]masl
halinde, her ne ad altında olursa olsun, üye işyeİine uygulanacak komisyon oranı yüzde 1,60'ı geçemez. Taksitli ma]
ve hizmet alırnlafında söz konusu azami oİan her bir ilave taksit için azami 0,89 puan attrılaİak uygulanır, işlem
tutalıntn üye işyeİinin serbest kullanımına erte§i gün aktanlmaması halinde, söz konusu azami komisyon oıanları,
ayl* yüzde 1,60'hk olan ve işlem tafihinin ertesi günü ile işlem futannın üye işyerinin §eİbest kullanımına geçmesi
arasmda kalan gün sayısı dikkate almarak düşürülüL"
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1/ 1 l /20l9 tarihinde yüriiıliiğe girel.
Bu Tebliğ hiikümlerini Titkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanl yürütiiı.

Bu Tebliğ

Tebliğin Yayımlandlğı Resmi Gazete'nin

Tarihi

savtsl

9l12l2a06

263,71

Tebliğde Değişiktik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin
Sayısı
Tarihi
1

l7l1,2l20l0

21,788
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25l5l2013

2865,/

15l1],12014
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