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MEVDUAT VE KREDİ FAİZ ORANLARI VE KATILMA HESAPLARI KAR VE 

ZARARA KATILMA ORANLARI İLE KREDİ İŞLEMLERİNDE FAİZ DIŞINDA 

SAĞLANACAK DİĞER MENFAATLER HAKKINDA TEBLİĞE İLİŞKİN  

BASIN DUYURUSU 
 

Mevduat Ve Kredi Faiz Oranları Ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara 

Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer 

Menfaatler Hakkında 2006/1 sayılı Bankamız Tebliği 09 Aralık 2006 tarih ve 

26371 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 22 Kasım 2006 tarihinden geçerli 

olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 144 üncü maddesine dayanılarak 

hazırlanan “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara 
Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer 
Menfaatler Hakkında  16.10.2006 tarih, 2006/11188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” 
22.11.2006 tarih, 26354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte 
yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Karar ile bankaların mevduata ve kredilere uygulayacakları faiz 
oranları ile katılma hesaplarına uygulayacakları kar ve zarara katılma oranlarının, 
bu oranların kısmen veya tamamen serbest bırakılmasının, bankaların kredi 
işlemlerinde sağlayacakları faiz dışındaki diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak 
masrafların nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarının, bunların kısmen veya 
tamamen serbest bırakılmasının Bankamızca yayımlanacak tebliğlerle 
düzenleneceği ve ayrıca, bankaların mevduat ve kredi faiz oranları ile katılma 
hesapları kar ve zarara katılma oranlarının Bankamıza bildirimine ve ilanına ilişkin 
esasların Bankamızca belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 

2006/11188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlemesi Bankamıza 
bırakılan hususlara ilişkin olarak çıkarılan Tebliğ’de; bankaların mevduat ve 
reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredi işlemlerinde uygulayacakları faiz oranları 
ile kredi işlemlerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak 
masrafların nitelikleri ile azami sınırlarını serbestçe belirleyeceklerine ve ancak 6 
aydan uzun vadeli mevduata değişken faiz uygulanabileceğine ilişkin hükümler 
yürürlükten kaldırılan düzenlemedeki haliyle aynen korunmuştur. 

Ayrıca bu Tebliğ ile; 

i) Mevduat faiz oranlarının belirlenmesindeki serbestliğe paralel olarak, 
katılma hesaplarında toplanan fonların işletilmesi sonucu doğacak kar ve zarara 
katılma oranlarının katılım bankaları tarafından serbestçe belirleneceği, ancak, 
katılım bankasının zarara katılma oranının kara katılma oranının yüzde 50’sinden 
az olamayacağı hüküm altına alınmıştır. 



ii) Değişken faizli YTL mevduat ürünlerinde İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası endekslerinin ve bu borsada işlem gören menkul kıymetlerden 
oluşturulacak hisse senedi sepetlerinin fiyat değişimlerinin, Bankamızdan uygun 
görüş alınmasına gerek olmaksızın sadece Bankamıza bildirimde bulunulmak 
suretiyle değişken faizin hesaplanma yönteminde kullanılması uygun görülmüştür. 

iii) Yeni Türk Lirası olarak açılacak mevduat hesapları için dövizin yanı sıra 
kıymetli madenlere endeksli faiz oranının da belirlenemeyeceği hüküm altına 
alınmıştır. 

iv) Bankalarca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilen azami 
oranları geçmemek üzere, genel olarak uygulanacak mevduat ve kredi faizi 
oranları ile katılma hesaplarında kar ve zarara katılma oranlarının şubelerde halkın 
görebileceği şekilde ilan edilmesi esası getirilmiştir. 

Kamuoyunun bilgisine sunulur. 


