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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 

BASIN  DUYURUSU 
 

1. Mevduat ve Kredi İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları ile Sağlanacak 

Diğer Menfaatler Hakkındaki 2002/3707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

düzenlemesi Bankamıza bırakılan hususlara ilişkin olarak çıkarılan Mevduat ve Kredi 

İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları ile Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında 

Tebliğ, anılan Karar’ın yürürlük tarihi olan 7.3.2002 tarihinden itibaren yürürlüğe 

girecektir. 

2. Mevduatın vade ve türleri ile katılma hesaplarının vadeleri ise Bankamız 

Kanunu’nun 4/I-ı ve 40/III-b maddelerine istinaden, Bankamız politikaları açısından 

günün şartlarına göre yeniden gözden geçirilmiştir. Bu konuda çıkarılan ve ayrıntıları 

aşağıda açıklanan Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri 

Hakkında Tebliğ ise yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 

3. Bankalarca mevduat ve kredi işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları, 

daha önceki uygulamada olduğu gibi serbestçe belirlenecektir. Belirlenen oranlar, 

tasarruf sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, banka şubelerinde halkın 

görebileceği şekilde ilan edilecektir. 

4. Kredi işlemlerinde sağlanacak faiz dışındaki diğer menfaatler ve tahsil 

olunacak masrafların nitelikleri ile azami sınırları bankalarca serbestçe 

belirlenecektir. 

5. Değişken faiz oranı uygulanabilecek mevduatın vadesi 1 yıldan 6 aya 

çekilmiştir. 

6. Türk Lirası mevduat hesapları için Devlet İstatistik Enstitüsü'nce açıklanan 

enflasyon oranlarına, bankalararası para piyasalarında gerçekleşen faiz oranlarına, 

çeşitli vade grupları için bankalarca serbestçe belirlenen faiz oranlarına ve Devlet 

İç Borçlanma Senetleri faiz oranlarına bağlı olarak belirlenecek değişken faiz 

hesaplama yöntemleri için uygun görüş almak üzere Bankamıza başvurulmasına gerek 

bulunmadığı şeklinde bir düzenleme yapılarak, değişken faizli mevduata uygulama 

kolaylığı sağlanmıştır. 



7. Türk Lirası mevduat hesaplarında yukarıda sayılanların dışında esas alınacak 

değişken faiz hesaplama yöntemleri ile döviz tevdiat hesaplarında esas alınacak 

değişken faiz hesaplama yöntemleri ile ilgili olarak, uygulanan ekonomi politikaları ile 

uyumun değerlendirilebilmesi amacıyla, Bankamıza başvurularak uygun görüş alınması 

gerekmektedir. 

8. İlgili kanunlardaki hükümlere bağlı olarak yapılan düzenlemeler de dikkate 

alınarak, Mevduat ve Kredi Faiz Oranları Hakkında 87/11921 sayılı Kararname’ye 

ilişkin 91/1 sayılı Tebliğ’de resmi mevduat altında yer alan kurumların mevduatlarına 

uygulanan % 10 faiz sınırı şartı, uygulamada yarattığı tereddütler de göz önüne 

alınarak yeniden gözden geçirilmiş ve resmi kuruluşlar mevduatına uygulanacak faiz 

oranı Tebliğ kapsamından çıkarılmıştır. 

9. Mevcut düzenlemede “Ticari Kuruluşlar Mevduatı” içinde yer alan özel 

finans kurumlarının bankalardaki mevduatı, bu kurumların Bankalar Kanunu’na tabi 

olmaları nedeniyle, “Bankalararası Mevduat” grubu içine alınmıştır. 

10. Bankalar arasında uygulama birliğinin sağlanabilmesi için vadesiz mevduata 

tanım getirilmiştir. 

11. Mevduatın vadeleri arasında, Türk Lirası mevduat veya döviz tevdiat 

hesabı şeklinde açılabilen, asgari vadesi 5 yıl olan ve müşterilerle yapılacak anlaşma 

ile aylık veya üçer aylık sürelerde hesaba para yatırılmasını sağlayan, birikimli 

mevduat hesabına yer verilmiştir. 

12. Özel finans kurumlarının katılma hesaplarının vadeleri, bankalarda olduğu 

gibi, istenen her vadede katılma hesabı açabilmeye olanak sağlayacak şekilde, 

mevduatın vadelerine paralel olarak, 1 aya kadar (1 ay dahil), 3 aya kadar (3 ay 

dahil), 6 aya kadar (6 ay dahil), 1 yıla kadar ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olarak 

belirlenmiştir. 

Kamuoyunun bilgisine sunulur. 


