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         "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik"inde değişiklik içeren yönetmelik ve "Bankalarca Ticari Müşterilerden 

Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usül ve Esaslar"  Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre:  
 

             

             Kâğıt üzerinde düzenlenecek sözleşmelerde, “Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım.” 

şeklindeki ibarenin finansal tüketici tarafından yazılmasının sağlanması zorunludur. Görme 

engelli tüketicilerde bu şart aranmaz. 

 

Sözleşmeler kapsamında ücret alınabilecek her bir ürün veya hizmet için finansal 

tüketicinin onayının alınması zorunludur. Sözleşmede ücreti belirlenmiş olan ürün ve hizmetler 

haricinde bir ürün veya hizmetin kuruluşlar tarafından ücret karşılığı verilebilmesi için işlemin 

gerçekleştirildiği alanın yapısına uygun bir şekilde, finansal tüketiciye işlem öncesinde ücrete 

ilişkin bilgi verilmesi ve finansal tüketicinin onayının alınması gerekmektedir. Kuruluşlar 

tarafından finansal tüketicinin onayının alındığı ispat edilemediği takdirde, onay alınmamış 

sayılır. 

 

 

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası (TCMB), bankaların alabileceği ücret ve komisyonları yeniden düzenledi. 

 

- Ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı 2 bin 400'den 51'e 

indirildi.  

- BDDK tarafından 2014'te 20 ile sınırlandırılan ticari müşterilerden alınabilecek ücret, 

masraf ve komisyonların sayısı da 16'ya düşürüldü. 

- Ticari müşterilerden alınan hesap işletim ücreti ve hesap açılış ücreti kaldırıldı.  

- Hem ticari hem de finansal tüketicilerden alınan EFT ücretlerine üst sınır getirildi. Buna 

göre, EFT işlemlerinden alınabilecek ücret:  



 

  

 İşlem tutarının 1.000 lira ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet 

bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 lirayı, ATM'den yapılan 

işlemlerde 2 lirayı, diğer kanallarla yapılan işlemlerde ise 5 lirayı geçemeyecek. 

 

 İşlem tutarının 1.000 lira ila 50 bin lira arasında olması halinde 2, 5 ve 10 lira düzeyinde,  

 İşlem tutarının 50 bin liranın üzerinde bulunması durumunda ise 25, 50 ve 100 lira şeklinde 

uygulanacak. 

 

 Banka ile ticari müşteri arasındaki sözleşmede geç işlemler olarak belirlenen EFT'lerde, 

belirlenen azami ücretler yüzde 50 artırımlı olarak gerçekleştirilecek. 

 

 Ticari müşteriler ve finansal tüketiciler gerçekleştireceği havale işlemlerinde ise, aynı tutar 

ayrımları geçerli olmak üzere EFT'de belirlenen ücretlerin yarısını ödeyecek. 

 

 Müşterilerin kıymetli maden transfer işlemlerinden alınacak ücret, transfer sistemini işleten 

kuruluş tarafından işlem başına belirlenen transfer ücretinin yüzde 15 fazlasını aşamayacak. 

 
 


