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Konu: 2012/4133 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 1 Ocak 2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
Özet: Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Özel
Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Kararın Vadesinden
önce para çekilmesi başlıklı 7 nci maddesinde değişiklik yapan 2012/4133 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı 1 Ocak 2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre;
“MADDE 7 - (1) Vadesinde önce bankaların onayı ile çekilen vadeli mevduata vadesiz mevduat faiz
oranı uygulanır. Vadesinden önce katılım bankalarının onayı ile çekilen katılma hesaplarında ise
hesap sahibine, hesabın ait olduğu vade grubunun hesabın kapatıldığı tarihte kar göstermesi
durumunda o güne kadar hesap sahibince yatırılmış olan tutar kadar, zarar göstermesi durumunda
ise birim hesap değeri kadar ödeme yapılır. Ancak, aşağıda belirtilen vadeli mevduat ve katılma
hesapları ile birikimli mevduat/katılma hesaplarından bankaların onayı ile vadelerinden önce çekim
yapılması halinde, vade bozulmaksızın ve faiz/kar payı kaybı yaşanmaksızın bu hesapların vadeleri
süresince;
a) 1 yıl ve daha uzun vadeli (1 ay, 3 ay, 6 ay ve yıllık faiz/kar payı ödemeli) hesaplar için hesap
sahiplerine en fazla iki defa vadeden önce çekim hakkı tanınarak toplamda anaparanın %50'sine,
b) Birikimli hesaplar için hesap sahiplerine en fazla üç defa vadeden önce çekim hakkı tanınarak
toplamda anaparanın %50'sine,
kadar kısmi çekim yapılabilir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen sayı ve paylar dahilinde vadeden önce çekimlerde, çekilen kısım için
biriken faiz/kar payının %100'üne kadar, birinci fıkrada belirtilen sayı ve payların üzerinde vadeden
önce ilave kısmi veya tamamen çekimlerde ise biriken faiz/kar payı tutarının en fazla %50'sine kadar
faiz/kar payı ödenebilir.”
Söz konusu düzenleme 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girmektedir.
2012/4133 sayılı
bulunmaktadır.
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http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/2013
0102.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130101.htm
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Saygılarımızla.
ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik
Hizmetleri Ltd. Şti.
Mehmet ERKAN
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı
açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye
başvurulmasında yarar bulunmaktadır.
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