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Kredili Mevduat Hesaplarına İlişkin Basın Açıklaması
Kurumumuz nezdindeki verilere göre bankalarca (katılım bankaları hariç) kredili mevduat
hesapları (KMH) kapsamında kullandırılan kredi tutarı 2011 yılı Haziran ayında 6.516.030.000
TL iken, aynı yılın Eylül ayında 7.262.916.000 TL, Aralık ayında ise 7.395.431.000 TL’ye
ulaşmış olup, Aralık 2011 tarihi itibariyle bankalarca KMH çerçevesinde tahsis edilen kredi
limitlerinin kullanılmayan kısmı 22.455.235.000 TL tutarındadır. KMH kapsamında kullanılan
kredilerdeki bu yükseliş seyri karşısında tüketicilerin aşağıdaki hususlarda bilgilendirilmesinde
yarar görülmüştür.
KMH, bankaların bireysel müşterilerine genellikle bankacılık hizmet sözleşmesi ve
kurumsal müşterilerine de genel kredi sözleşmesi çerçevesinde kredili mevduat, avans hesap, artı
para, ek hesap ve benzeri adlar altında sundukları bir kredi ürünüdür. KMH’lar bir mevduat
hesabı ile ilişkilendirilerek açılmakta olup, hesap sahibinin hesabında para bulunmadığı hallerde
önceden belirlenmiş olan belirli bir limit dâhilinde nakit çekilişi yapabilmesine veya hesap
üzerinden ödemelerini gerçekleştirebilmesine olanak sağlamaktadır. Bir kredi işlemi olması
nedeniyle hesap sahibi açısından kullanılan tutarın yanı sıra faiz ödeme yükümlülüğü de söz
konusu olmaktadır.
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 144. maddesi ve Bakanlar Kurulunun 16.10.2006
tarihli ve 2006/11188 sayılı Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara
Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler
Hakkında Kararına istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yürürlüğe konulan 2006/1
sayılı Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile
Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğde bankaların,
reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere uygulanacak faiz oranları ile faiz dışında
sağlanacak diğer menfaatleri ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ile sınırlarını serbestçe
belirleyebilecekleri öngörülmüştür. Bu itibarla, yukarıda bahsi geçen mevzuat uyarınca KMH
kapsamında kullandırılan kredilere uygulanacak faiz oranları, sağlanabilecek diğer menfaatler ve
tahsil olunacak masraflar bankalar tarafından serbestçe belirlenebilmektedir. Bu nedenle
tüketicilerin, anılan ürünü kullanmadan önce ilgili bankaların KMH için belirledikleri faiz
oranları ile diğer masrafları dikkate alarak karar vermelerinde veya ileride KMH kullanmayı
düşünüyorlar ise bankaların faiz oranları ile masraflarını karşılaştırmak suretiyle tercih
yapmalarında menfaatleri bulunmaktadır.
Bu kapsamda, bankaların genel hükümler ve tüketicinin korunması mevzuatı
çerçevesinde bu hususlarda tüketiciyi bilgilendirmeleri esas olup, tüketicilerin de faiz oranları ile
diğer masraflara ilişkin olarak kendilerine bilgi verilmesini ilgili bankadan talep etmeleri yararlı
olacaktır. Ayrıca tüketicilerin Kurumumuz web sayfasında yer alan “Bankacılık Ürün ve Hizmet
BDDK Atatürk Bulvarı No:191 B Blok 06680 Kavaklıdere/ANKARA Tel: (312) 455 65 00 Faks: (312) 424 17 33
İnternet adresi: www.bddk.org.tr e-Posta: iletisim@bddk.org.tr

BASIN AÇIKLAMASI

Ücretleri” uygulamasını (http://ebulten.bddk.org.tr/TuketiciVerileri/Default.aspx) kullanarak
bankaların KMH ile ilgili olarak uyguladıkları oranlara ve masraflara ilişkin bilgi edinmeleri ve
karşılaştırma yapmaları mümkündür.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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