
Karar Sayısı : 2006/11188 

Ekli “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve 

Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde 

Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; 

Devlet Bakanlığı’nın 12/10/2006 tarihli ve 3065 sayılı yazısı üzerine, 5411 

sayılı Bankacılık Kanununun 144 üncü maddesine göre, Bakanlar 

Kurulu’nca 16/10/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

 CUMHURBAŞKANI
 

Başbakan ve Bakanlar Kurulu Üyeleri 

MEVDUAT VE KREDİ FAİZ ORANLARI VE KATILMA HESAPLARI KAR 
VE ZARARA KATILMA ORANLARI İLE ÖZEL CARİ 

HESAPLAR DAHİL BU İŞLEMLERDE SAĞLANACAK DİĞER 
MENFAATLER HAKKINDA KARAR 

(22 Kasım  2006 tarih ve 26354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 - (1) Bu Kararın amacı; bankaların kredi verme işlemleri ve mevduat 

kabulünde uygulayacakları faiz oranları ile katılma hesaplarında uygulayacakları kar 

ve zarara katılma oranlarını ve mevduat, kredi ve katılım fonları işlemlerinde 

sağlanacak diğer menfaatlere ilişkin esasları belirlemektir. 

Dayanak 

MADDE 2 - (1) Bu Karar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık 

Kanununun 144 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Faiz oranları ile kar ve zarara katılma oranları 

MADDE 3 - (1) Bankaların mevduata ve kredilere uygulayacakları faiz 

oranları ile katılma hesaplarına uygulayacakları kar ve zarara katılma oranları, bu 

oranların kısmen veya tamamen serbest bırakılması Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasınca yayımlanacak tebliğlerle düzenlenir. Bankalar mevduata peşin faiz 

veremezler. 

Diğer menfaatler 

      MADDE 4 (*) – (1) Mevduata faiz dışında, katılma hesaplarına ise kar payı 

dışında menfaat temin edilemez. Mevduat ve katılım fonu sahipleri lehine verilecek 

özel sigorta teminatı ve operasyonel işlemlerin tamamlanması için gereken tutarın 

ödemeden önce belirli bir hesaba yatırılması haricinde belirli bir mevduat veya katılım 

fonu bakiyesinin bankada tutulması zorunluluğunun bulunmaması kaydıyla maaş 

ödeme ve/veya belirli hizmetlerin sunulması kapsamında yapılan protokoller uyarınca 



anlaşma yapılan kurumlara ve/veya kurum çalışanlarına sağlanacak ayni veya nakdi 

menfaatler bu düzenlemenin dışındadır. 
  

(2) Bankaların kredi işlemlerinde sağlayacakları faiz dışındaki diğer 

menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ile azami miktar ya da oranları, 

bunların kısmen veya tamamen serbest bırakılması Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasınca yayımlanacak tebliğlerle düzenlenir. 
  

            Bildirme ve ilan 

MADDE 5 - (1) Bankalar mevduat ve kredi faiz oranları ile katılma hesapları 

kar ve zarara katılma oranlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 

yayımlanacak tebliğler ile belirlenecek esas ve usuller  çerçevesinde bu Bankaya 

bildirmek ve ilan etmek zorundadırlar. 

  

Faiz  oranları ile kar ve zarara katılma oranlarının değiştirilmesi 

            MADDE 6 - (1) Mevduat faiz oranları ile katılma hesapları kar ve zarara 

katılma oranlarının değiştirilmesi halinde evvelce açılmış mevduat hesaplarına 

uygulanan faiz oranları ile katılma hesaplarına uygulanan kar ve zarara katılma 

oranları vadeleri sonuna kadar değiştirilemez. 
  

(2) Kredi faiz oranları, açılmış ve açılacak kredi hesaplarına ilan 

tarihinden itibaren uygulanabilir. 
            

Vadesinden önce para çekilmesi 

            MADDE 7 (**) - (1) Vadesinden önce bankaların onayı ile çekilen vadeli 

mevduata vadesiz mevduat faiz oranı uygulanır. Vadesinden önce katılım 

bankalarının onayı ile çekilen katılma hesaplarında ise hesap sahibine, hesabın ait 

olduğu vade grubunun hesabın kapatıldığı tarihte kâr göstermesi durumunda o güne 

kadar hesap sahibince yatırılmış olan tutar kadar, zarar göstermesi durumunda ise 

birim hesap değeri kadar ödeme yapılır. Ancak, aşağıda belirtilen vadeli mevduat ve 

katılma hesapları ile birikimli mevduat/katılma hesaplarından bankaların onayı ile 

vadelerinden önce çekim yapılması halinde, vade bozulmaksızın ve faiz/kar payı 

kaybı yaşanmaksızın bu hesapların vadeleri süresince; 

a) 1 yıl ve daha uzun vadeli (1 ay, 3 ay, 6 ay ve yıllık faiz/kâr payı ödemeli) 

hesaplar için hesap sahiplerine en fazla iki defa vadeden önce çekim hakkı tanınarak 

toplamda anaparanın % 50’sine, 

b) Birikimli hesaplar için hesap sahiplerine en fazla üç defa vadeden önce 

çekim hakkı tanınarak toplamda anaparanın % 50’sine 

kadar kısmi çekim yapılabilir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen sayı ve paylar dahilinde vadeden önce çekimlerde, 

çekilen kısım için biriken faiz/kar payının % 100’üne kadar, birinci fıkrada belirtilen 

sayı ve payların üzerinde vadeden önce ilave kısmi veya tamamen çekimlerde ise 

biriken faiz/kar payı tutarının en fazla % 50’sine kadar faiz/kar payı ödenebilir. 

  



Karar ve tebliğlere aykırılık 

            MADDE 8 - (1) Bu Karar ve bu Karara ilişkin olarak çıkarılan tebliğlere aykırı 

işlem yapılması halinde ilgililer hakkında 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 

146 ncı maddesi hükümleri uygulanır. 
  

            Yürürlükten kaldırılan Kararname 

            MADDE 9 - (1) 4/2/2002 tarihli ve 2002/3707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

yürürlükten kaldırılmıştır. 
  

  

Başlamış işlemler   

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce başlamış 

uygulamalar, ilgili karar ve yönetmelik hükümlerine tabidir. 
  

            Yürürlük 

            MADDE 10 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
  

Yürütme 

            MADDE 11 - (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

  
(*) 12.05.2007 tarih ve 26520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/12069 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile bu Kararın yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere değiştirilmiş şeklidir. 
(**) 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4133 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile bu Kararın yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere değiştirilmiş şeklidir. 

  
Yürürlükten kaldırılan “Mevduat ve Kredi İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları ile Sağlanacak Diğer 
Menfaatler Hakkında 2002/3707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı" için tıklayınız. 
  
Yürürlükten kaldırılan “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları Hakkında 87/11921 sayılı Kararname” için 
tıklayınız. 

 

http://www.tcmb.gov.tr/yeni/mevzuat/BANKACILIK/1-i.htm
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/mevzuat/BANKACILIK/1-i.htm
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/mevzuat/BANKACILIK/1-ia.htm
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/mevzuat/BANKACILIK/1-ia.htm

