
  

TİCARİ MÜŞTERİLER İÇİN ÜRÜN BİLGİ FORMU 

 
Bu form 10.02.2020 tarihinde Resmi Gazete'de  yayınlanan “Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar  
Hakkında Tebliğ” kapsamında Bankamız tarafından sunulan temel bankacılık ürün ve hizmetlerde uygulanan ücret, masraf, faiz ve 
komisyonlar hakkında müşterilerimizin açık ve doğru bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

 

  
                                                                           
Ücret Adı ve Tanımı 

 SÜRE/DÖNEM 
M İNİMUM  

(TL) 
MAKS İMUM  

 (TL) 

AZAM İ 
ORAN  

(YILLIK) 
Nakit Yönetimi             
Mevduat ve Katılım Fonu ve 
Kıymetli Maden Depo Hesapları 

      

Para ve Kıymetli Maden 
Yatırma/Çekme Ücreti 

Hesaba para yatırma ve 
çekme işlemlerinden alınan 
ücretlerdir. (Şube Geç Para 
Yatırma ) 

Para Yatırma İşlem bazında - 5.000 0,50 % 

Para  Çekme İşlem bazında - - - 

Başka Kuruluş ATM’leri/Ortak 
ATM’lerden Yapılan İşlemler 
Ücreti 

Başka kuruluş ATM’lerinden 
/ortak ATM’lerden ticari 
müşterilere verilen hizmetler 
karşılığında alınan ücrettir. 

 İşlem bazında -  

 
 Diğer 

Kuruluşlara 
Ödenen+ 
15.00% 

Para ve Kıymetli Maden 
Transferleri 

      

Elektronik Fon Transferi (EFT) 
Ücreti 

EFT işlemleri karşılığında 
alınan ücrettir. 

 

1.000 TL ve altı - 
Mobil/İnternet 
(<1.000,01) 

İşlem bazında - 1 - 

1.000 TL ve altı - 
ATM (<1.000,01) 

İşlem bazında - 2 - 

1.000 TL ve altı - 
Diğer Kanallar 
(<1.000,01) 

İşlem bazında - 5 - 

1.000 TL ile 
50.000 TL arası - 
Mobil/İnternet 
(1.000,01-50.000) 

İşlem bazında - 2 - 

1.000 TL ile 
50.000 TL arası - 
ATM (1.000,01-
50.000) 

İşlem bazında - 5 - 

1.000 TL ile 
50.000 TL arası - 
Diğer Kanallar 
(1.000,01-50.000) 

İşlem bazında - 10 - 

50.000 TL üzeri - 
Mobil/İnternet 
(50.000 >) 

İşlem bazında - 25  

50.000 TL üzeri - 
ATM (50.000 >) 

İşlem bazında - 50 - 

50.000 TL üzeri - 
Diğer Kanallar 
(50.000 >) 

İşlem bazında - 100 - 

Havale Ücreti 
Havale işlemleri karşılığında 
alınan ücrettir. 

1.000 TL ve altı - 
Mobil/İnternet 
(<1.000,01) 

İşlem bazında - 0.5 - 
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1.000 TL ve altı - 
ATM (<1.000,01) 

İşlem bazında - 1 - 

1.000 TL ve altı - 
Diğer Kanallar 
(<1.000,01) 

İşlem bazında - 2.5 - 

1.000 TL ile 
50.000 TL arası - 
Mobil/İnternet 
(1.000,01-50.000) 

İşlem bazında - 1 - 

1.000 TL ile 
50.000 TL arası - 
ATM (1.000,01-
50.000) 

İşlem bazında - 2.5 - 

1.000 TL ile 
50.000 TL arası - 
Diğer Kanallar 
(1.000,01-50.000) 

İşlem bazında - 5 - 

50.000 TL üzeri - 
Mobil/İnternet 
(50.000 >) 

İşlem bazında - 12.5 - 

50.000 TL üzeri - 
ATM (50.000 >) 

İşlem bazında - 25 - 

50.000 TL üzeri - 
Diğer Kanallar 
(50.000 >) 

İşlem bazında - 50 - 

Uluslararası Fon Transferi ve 
Mesajlaşma Ücreti 

Giden Fon Transferi/Gelen 
Fon Transferi/Ödeme 
Kuruluşları Üzerinden 
Gönderilen/Ödeme 
Kuruluşları Üzerinden Gelen 

 İşlem bazında 300  1,00 % 

Uluslararası Fon Transferi ve 
Mesajlaşma Ücreti 

Türk Lirası harici para 
transferleri  ve Dış Ticaret 
işlemlerinde kullanılan swift 
sistemi için alınan ücret ve 
komisyondur. 

 İşlem bazında 300 1.500 - 

Kiralık Kasa       

Kiralık Kasa Ücreti 
Kiralık kasa hizmetleri 
karşılığında alınan ücrettir. 

  Yılda 1 kez - 5,000 - 

Belge ve Bilgilendirme       

Belge ve Bilgilendirme Ücreti 

Ticari müşterilerin anlık ya 
da periyodik olarak hesap 
özetleri ve hesap araştırma 
talepleri için tahsil edilen 
ücrettir. 
 

Extre - Sayfa 
başına 

Sayfa Başına - 2 - 

Sözleşme, İşlem 
fişi ve benzeri 
belge talebi - ilk 1 
yıl 

- - - - 

Sözleşme, İşlem 
fişi ve benzeri 
belge talebi - 1 
yıldan sonra 

İşlem bazında   2 - 

Çek İşlemleri       

Çek Defteri ve Çek Düzenleme 
Ücreti 

Çek defteri teslimi ile 
seyahat çeki, bloke çek ve 
garantili çek gibi özel 
nitelikli çek düzenleme 
işlemi karşılığında tahsil 
edilen ücretlerdir. 

Çek Defteri Yaprak başına 5 50 - 

  
Çek Düzenleme 
Ücreti 

İşlem bazında 50 500 - 

Çek İade Ücreti 

Tahsile/teminata verilen 
çeklerin bankadan iadesi 
istenmesi durumunda yapılan 
operasyonel işlemler 
karşılığında alınan ücrettir. 

  İşlem bazında 25 250 -  



Çek Tahsilat Ücreti 

Çek tahsil işlemleri ile 
yabancı banka çeklerinin 
iştira edilmesi işlemleri için 
tahsil edilen ücrettir. 

TL Çekler İşlem bazında 20 200 - 

YP Çekler İşlem bazında 140 1400 - 

Çek Belgelendirme ve Düzeltme 
İşlemleri Ücreti 

Karşılıksız çek 
belgelendirme ve düzeltme 
işlemlerinden alınan ücrettir. 

  İşlem bazında 25 250 - 

Senet İşlemleri       

Senet Bilgilendirme Ücreti 

Tahsile/teminata alınan 
senetlerin akıbetleri 
hakkında keşideciye/hamile 
iletilen bilgilendirmeler 
karşılığında alınan ücrettir. 

  İşlem bazında 25 250 - 

Senet İade Ücreti 

Tahsile/teminata alınan 
senedin hamil tarafından 
bankadan geri alınması veya 
senedin protesto edildikten 
sonra hamile iade edilmesi 
durumunda tahsil edilen 
ücrettir. 

  İşlem bazında 25 250 - 

Senet Protesto İşlemleri Ücreti 

Ödenmeyen senetlerin 
noterde protesto ettirilmesi 
ve protestolu senedin 
ödenmesinden sonra protesto 
kaydının kaldırılması için 
alınan ücrettir. 

  İşlem bazında 50 500 - 

Senet Tahsile Alma Ücreti 
Senetlerin tahsile alınması 
karşılığında alınan ücrettir. 

Banka İşlem bazında 10 100 - 

Muhabir İşlem bazında 30 500  

Kredi Tahsis ve Kredi 
Kullandırım      

Kredi Tahsis ve Kredi Kullandırım 
Ücreti 

Kredi tahsis ücreti, kredi riski oluşturabilecek tüm 
krediler için ticari müşteriye limit tahsisi yapılması, 
tahsis edilen limitlerin yenilenmesi ve 
güncellenmesi durumlarında yapılan istihbarat, 
mali analiz ve değerlendirme çalışmalarına 
istinaden alınan ücrettir. Kredi kullandırım ücreti, 
tahsis edilen limitlerden nakdi kredi kullandırımına 
istinaden, rotatif kredilerde dönemsel, diğer nakdi 
kredilerde kullandırım anında peşin olarak alınan 
ücrettir. Finansal kiralama işlemlerinden alınan 
tahsis ve kullandırım ücretleri de bu tanım 
kapsamındadır. 

Yılda 1 kez - - 0,025% 

Dönemsel - - 0,025% 

Dönemsel/Peşin - - 1,00% 

İtibar/Niyet/Referans Mektubu 
Düzenleme Ücreti 

Elektronik ortam üzerinden sunulanlar da dahil 
olmak üzere düzenlenen itibar mektubu, teminat 
mektubu düzenleneceğine dair muhataba hitaben 
verilen niyet mektubu ve referans mektupları 
karşılığında alınan ücretlerdir. 

İşlem bazında 100 - 5,00% 

Teminatlandırma      

Ekspertiz, Teminat Tesis, 
Değişiklik ve İptal Ücreti 

Teminat konusu taşınır ya da taşınmazların teminat 
değerliliğinin tespiti için yürütülen ekspertiz 
faaliyetleri, taşınmazlara ilişkin ipoteklerin tesis, 
değişiklik ve fek işlemleri, taşınırların rehin tesisi 
süreçleri, alacak temlik değerliliğinin 
belirlenmesine ilişkin çalışmalar, finansal kiralama 
sözleşme tescil bedeli ile teminata konu çek ve 
senetlerin keşidecilerine ilişkin gerçekleştirilen 
istihbarat işlemleri kapsamında tahsil edilen 
ücretlerdir. 

İşlem bazında - - - 

Kredi Risk Süreci      

Yapılandırma, Temdit/Ödeme 
Planı ve Faiz Değişikli ği Ücreti 

Kredi riski devam eden nakdi ve gayri nakdi bir 
kredide teminat, vade, ödeme planı, oran ve benzeri 
diğer koşullarda değişiklik yapılarak kredinin 
yeniden yapılandırılması, kullandırılan kredilerin 

İşlem bazında 
 - - 10,00% 



başlangıçta belirlenen ödeme planı ve faiz gibi 
bankaların kredi onay şartlarını etkileyen her türlü 
koşulun değiştirilmesi karşılığında alınan ücrettir. 
Bu ücret, finansal kiralama işlemleri için de 
alınabilir. 

Taahhüt/Taahhüde Uymama Ücreti 

Kredi tahsis ve kullandırım aşamalarında ticari 
müşterilerce taahhüt edilen şartların yerine 
getirilmemesi halinde alınan ücrettir. Ticari 
müşterilerce kullanılacağının taahhüt edilmesine 
rağmen süresi içerisinde kredinin kısmen veya 
tamamen kullanılmayıp iptal edilmesi halinde, iptal 
edilen kısım üzerinden alınan ücret de bu 
kapsamdadır. 

İşlem bazında - - 10,00% 

Gayrinakdi Kredi - Dönem Ücreti 

Akreditif ile banka kabul ve avali dışındaki dış 
ticaret kapsamında alınan gayri nakdi krediler ile 
diğer her türlü gayri nakdi kredi kullandınmlannda 
verilen garanti hizmetinden dolayı oluşan risk 
karşılığında alınan ücrettir. 

Dönemsel 5.000 - 5,00% 

Gayrinakdi Kredi - Garantörlük 
Ücreti 

Bankanın ticari müşterilerine projeli konut/işyeri 
kredileri kapsamında kullandırdıkları gayri nakdi 
kredilerden kaynaklanan risk karşılığında alınan 
ücrettir. 

İşlem bazında 5.000 - 5,00% 

 
Kapama 

     

Nakdi Kredi - Erken Ödeme Ücreti 

Krediye yapılan erken anapara ara ödemesi, 
vadesinden önce kredinin tamamen kapatılması 
veya kredi taksitinin gününden önce ödenmesi 
durumunda alınan ücretlerdir. 

Kalan vadesi 24 
ayı aşmayan 

krediler için (TL) 
İşlem bazında 

- - 1,00% 

Kalan vadesi 24 
ayı aşan krediler 

için (TL) 
- - 2,00% 

Kalan vadesi 24 
ayı aşmayan 

krediler için (YP) 
- - 2,00% 

Kalan vadesi 24 
ayı aşan krediler 
için (YP)İşlem 

bazında 

- - 3,00% 

İthalat İşlemleri 

Akreditif Açılış Ücreti 
Akreditif kullandırımlarında oluşan risk 
karşılığında açılış için tahsil edilen ücrettir. 

İşlem bazında 500  - 7,00% 

Rezerv/Uyuşmazlık Ücreti 

Akreditif/banka ödeme yükümlülüğü (BPO)’ya 
uygun olmayan evrak/veri ibrazı yapıldığında, 
sürecin sekteye uğramaması, rezerv kaydının 
kaldırılabilmesini teminen ilave veri veya vesaik ile 
desteklenmesi süreçlerinde, muhabirden tahsil 
edilecek komisyonun müşteri tarafından 
ödenmesinin istendiği durumlarda, müşteriden 
tahsil edilen ücrettir. 

İşlem bazında 500  1.000 - 

Ön İhbar Ücreti 
Gayri nakdi kredi kullandırımlarında verilen 
garanti hizmetinde oluşan risk karşılığında ön 
ihbar için tahsil edilen ücrettir. 

İşlem bazında 250 - 5,00% 

Aval/Kabul Ücreti 
Gayri nakdi kredi kullandırımlarında oluşan risk 
karşılığında aval/kabul için tahsil edilen ücrettir. 

İşlem bazında 500 - 7,00% 

Vade/Tutar Değişiklik Ücreti 

Devam eden gayri nakdi kredilerde talep edilen 
vade uzatımı, tutar artırımı işlemlerinde ilgili 
işlemin gerçekleştirilmesi için tahsil edilen 
ücrettir. 

İşlem bazında 100 1.000 - 

Poliçe Kabul Ücreti 
Müşteri kabullü işlemlerde ibraz edilen poliçenin 
kabul süreci için alınan ücrettir. 

İşlem bazında 500 - 7,00% 

 
 
 



İhracat İşlemleri 

İhbar Ücreti 

Akreditif, banka ödeme yükümlülüğü (BPO), 
garantili akreditifin (Stand-by akreditif, gelen 
harici garanti, gelen kontr-garanti vb.) müşteriye 
veya başka bir bankaya ihbar edilmesi durumunda 
alınan ücrettir. 

İşlem bazında 250 -  5,00% 

Teyit Ücreti 

Akreditif, banka ödeme yükümlülüğü (BPO), 
garantili akreditif (Stand-by akreditif) işlemlerinde 
amir banka ve amir bankanın ülke riskine göre 
ödeme garantisi verilmesi nedeni ile alınan 
ücrettir. 

İşlem bazında 250  - 5,00% 

Vade/Tutar Değişikli ği Ücreti 
Devam eden işlemlerde vade uzatımı, tutar artırımı 
taleplerine istinaden tahsil edilen ücrettir. 

İşlem bazında 250 - 5,00% 

Vadeli Ödeme Ücreti 
Vadeli akreditiflerde yükleme zamanından ödeme 
vadesine kadar geçen süre için alınan ücrettir. 

İşlem bazında 250  - 7,00% 

İskonto Ücreti 
Vadeli ihracat alacağının erken ödenmesi 
karşılığında tahsil edilen ücrettir. 

İşlem bazında 250 - 10.00% 

Tahsil Ücreti 
Dış ticaret işlemlerinde tahsil için gönderilen 
vesaike aracılık edilmesi hizmetleri için alınan 
ücrettir. 

İşlem bazında 250 - 7,00% 

 
İthalat/İhracat  
Ortak İşlemleri 

Vesaik İnceleme Ücreti 

Akreditif, harici garanti, kontr-garanti, Stand-by 
akreditif, vesaik mukabili, kabul kredili vesaik/mal 
mukabili işlemlerinde gelen ve giden vesaikin 
incelenmesi için alınan ücrettir. 

İşlem bazında 250  - 5,00% 

Değişiklik Ücreti 
İşlem tutar ve vadesi dışında kalan, kredi riski 
içermeyen değişiklikler için tahsil edilen ücrettir. 

İşlem bazında 250 - 5,00% 

İşlem Ücreti 
Dış ticaret işlemleri dosya açılışında operasyonel 
süreçlere istinaden alınan ücrettir. 

İşlem bazında 100 - 7,00% 

Muhabir Banka Masrafı 

Dış ticaret işlemlerinde muhabir banka 
masraflarının müşteri tarafından karşılandığı 
durumlarda, peşinen ya da muhabir tarafından 
talep edildiğinde tahsil edilen ücrettir. 

İşlem bazında - - - 

Ödeme Ücreti 
Dış ticaret işlemlerinde gelen bedelin müşteri 
hesabına ödenmesi veya giden ödeme/ithalat 
transfer işlemleri sırasında tahsil edilen ücrettir. 

İşlem bazında 250 - 5,00% 

 
ÜCRETLER İN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKL İK BİLDİRİMLER İ:  
Bankamız tarafından uygulanan ücretlerde yapılacak olan artışlar, en az 2 iş günü öncesinden ve ilgili 
mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun olarak yazılı olarak, kalıcı veri saklayıcısı yoluyla tarafınıza 
bildirilecektir. Ücret,komisyon ve/veya faiz değişikli ğinin tarafınızca kabul edilmemesi halinde, 
tarafınızdan yeni döneme ait ek bir ücret ve/veya komisyon hiçbir şekilde tahsil edilmeyecektir. Ürünü 
kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmeniz hâlinde, değişikli ği kabul ettiğiniz varsayılır. 
 
Bununla birlikte, ürün veya hizmetin kullanımıyla i lgili ücret,komisyon ve/veya faiz değişikli ğinin 
kabul edilmemesi durumunda Bankamızın, tarafınıza bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır.  
 
Bu ürün bilgi formunda yer alan ücretler, işbu Form’un imzalandığı tarihten itibaren geçerlidir. 
Turkland Bank A. Ş.' nin belirtilen ücretlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. 
 

TAHSİLAT ŞEKL İ: 

Ürün ve hizmet tipine göre, tek seferde/aylık/3 aylık/6 aylık/9 aylık /yıllık  periyodlar halinde nakden 
veya müşterinin hesabına borç kaydedilmek veya kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek 
suretiyle yapılır. 



Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Bankacılık Hizmet Sözleşmesi’nde yer 
almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama 
talep edebilmeniz amacıyla Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesine ek olarak, bu formun bir nüshası 
tarafınıza teslim edilmiştir. 
 
 

Banka Yetkilileri Adı Soyadı ve İmzası:       

      
 
Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2 (iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1 (bir) 
nüshasını saklayınız.  
 
Müşterinin Ünvanı :        
Kaşe+İmza :          
 
Tarih:       
 

 

Kutu içerisindeki ifadeyi el yazısı ile aşağıya yazınız ve altını imzalayınız. 
 
Dökümanın bir nüshasını elden teslim aldım. 
 
 
 
Müşterinin Ünvanı :        
Müşterinin e-posta adresi  :       
   
Kaşe+imza :       

 

 

 
 
Ticaret Unvanı: Turkland Bank A. Ş.  
Ticaret Sicil Numarası: 281462 
İşletmenin Merkezi:  İstanbul 
Web Adresi: www.tbank.com.tr 

 
 
 

 


