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. Ticaİi müşterinin vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödem€linde bulunduğu veya kedi

;;;;;;;;";,", 
"rk"r, 

-od"digi 
haııetde, banka erken ödenen miktara göre tahakİuk etrneyen tiim

i"i, ,r" aig". muılyet unsıırlarıni iüişkin indirimleri yapmakla yükümlü olacalİıt

. Ticari miişte.inin kedinin tamaml için erken ödeme talebinde bulunmasl halinde bankalar bu talebi
kabul etsnek zoıunda olacaktır Ticaıi müşteriletden alınabilecek erkcn ödeme ücreti, gerekli faiz
indirimi yapılarak hesaplanan ve ticari müşterileİ ta.afindan bankaya erken ödenen tutaİın, kalan
vadesi yirmi dört ayı aşmayan kedilerde yiizde birini, kalan vadesi yirmi dört ayı aŞan kedilerde ise
yiizde ikisini geçemeyecekir, Faiz oranının değişken olarak belillenrnesi helinde bu müşterileıden
erken ödeme ücr€li talep edilemeyeceldir.

Maliye Bakan! samındaHazine
en kapaİlması ep edilen erken
ıkça değerlendi

Diğer ta,aftan yürürlük tarihi l/3/2020 ola-ı "Finansal Tüketicilerden Alrnacak Ücİetiere ilişkin Usül veEsaslar Hakkında Yönetmeli_lıe Değişiklik Yaplrnu.,no iliştln İon"t 
"İÇİ;İİİil,lı",

EFT işlemlerinden aiünacak ücİet iş]em tutannın 1.00O Tl'nin altlnda olİnası hAlinde mobil bankacılıkuygulamala.t Ve intemet bankac ı|ığü atacıIığıyIa yapılan işJem]er ile düzenli ödemelerdeATM'den yapllan işlemleİde 2 TL'yi, diğer kanal|a ilİ yapılan işlemlerde ise 5 TL'yl geçemeyecekirIem tutarınlİ, 1-0oo TL i]e 50 .000 TL arasında olması halinde bu sınırlar sraslyla 2 TL, 5 TL ve l0TL olarak, işlem futannün 50 000 TL ve üeİinde olması durumunü ise 25

l TL'yi,
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olarak uygulanaçaktlr. Küıruluş ile finansal lıüetici arasndaki sözleşmede g€ç işlemlet olarak
belillenen ve mutat saatle. dlşmda yap!Ian EFT işlemlerinde anılan slnlr|ar yilzde elli art|rımll ola.ak
uygulanacakır, Havale işlemlerinde ise uygulanacak azami ücr€tleı EFT işlemleri için b€lirtilen
ayrtmlara tabi olarak ilgili ücretlerin yarı§l oranında uygulanacaktı., Bankalarca gerçekleştiıilen
uluslaralası para kansfer iŞlemle.inin ücretleri ise finansal tiiketici ilc banlQ arasında düzenlenen
sözleşme ile belirlenecektir.

Konunun 0yelerinize du},ıırulmaslnt dca ederim

saygllanmla,

Mustafa sAiAÇÖz
Genel seketer
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