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Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu
Değerlendirme Toplantısı
TBB Kredi Kartları Çalışma Grubu

Türkiye Bankalar Birliği tarafından 18 Mart 2006 tarihinde İstanbul’da Banka Kartları ve Kredi Kartları
Kanunu’na ilişkin olarak TBB Kredi Kartları Çalışma Grubu temsilcilerinin konuşmacı olarak katılımıyla ban-
kacılara yönelik bir değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir. Birliğimiz Hukuk Başmüşaviri Prof. Dr. Seza
Reioğlu başkanlığında yapılan toplantıda, T. İş Bankası A.Ş. Hukuk Müşaviri Buket Himmetoğlu, Yapı ve Kredi
Bankası A.Ş. Hukuk Müşaviri Gülsün Sop, T. Garanti Bankası A.Ş. Hukuk Müşaviri Cem Gürkan Alpay, T. İş
Bankası A.Ş. Kredi Kartları Müdürü Uğur Çelebioğlu, T. Garanti Bankası A.Ş. Risk Yönetimi Müdürü Ali Mu-
rat Baydaş ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Kredi Kartları Finansal Planlama ve Risk Yönetmeni Selim Tezel’in
konuşmacı olarak katılımları sağlanmıştır. Toplantının ilk bölümünde Kanun metnine ilişkin olarak yapılan su-
numlara aşağıda yer verilmiştir.

Buket Himmetoğlu

A. Genel Olarak

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 1 Mart 2006 tarih ve 26095 sayılı Resmi Ga-
zetede yayımlanarak, 49. maddesi hükmü uyarınca yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa ilişkin taslak çalışmalarına ilk olarak 1993 yılında
Türkiye Bankalar Birliği nezdinde T .İş Bankası A.Ş.,Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Akbank
T.A.Ş. ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından
başlanılmış, 1995 yılından itibaren ise Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. nezdinde çalışmalara
devam edilmiştir. 1996 yılında oluşturulan taslak metin, o tarihte bankaların denetim ve göze-
timi ile görevli T.C. Hazine Müsteşarlığına teslim edilmiş ve Müsteşarlık metni aynen benim-
semiştir.

1999 yılında yürürlüğe giren 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile kurulan BDDK taslak
metin üzerinde önemli değişiklikler yaparak 23 Şubat 2005 tarihinde taslağı tartışmaya aç-
mıştır. 23 Şubat 2005 tarihli taslak metin üzerinde Türkiye Bankalar Birliği ve diğer ilgili ka-
mu kurumları ile yapılan görüşmeler sonrası oluşturulan yeni metin, 5411 sayılı Bankacılık
Kanununun 1 Kasım 2005 tarihinde yasalaşmasının hemen ardından 21 Kasım 2005 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sevk edilmiş ve TBMM Avrupa Birliği
Uyum Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
tarafından incelenmek suretiyle Genel Kurula sevk edilmiş, bir gecede Genel Kurulda geçerek
yasalaşmıştır.

B. Kanunun Kapsamı

Kanununun 2. maddesinde,
- kartlı sistem kuran kuruluşların,
- kart çıkaran kuruluşların,
- üye işyeri anlaşması yapan kuruluşların,
- üye işyerlerinin ve
- kart hamillerinin kanun kapsamında olduğu hükme bağlanmıştır.

Maddenin 2. fıkrasında,
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- kendi işyerleri ile sınırlı olmak üzere, mal veya hizmetlerin vadeli satışı ile alıcının
borç alacak durumunun izlenmesi amacıyla kart çıkaran veya sistem oluşturan veya

- herhangi bir kredilendirme işlemi yapılmaksızın veya hesaba bağlı olmaksızın önce-
den belirlenen bir tutarla sınırlı olmak üzere kart düzenleyen gerçek veya tüzel kişi-
lerin bu Kanun hükümlerine tâbi olmadığı öngörülmüştür.

Kanunun 43. maddesinde de, tacirlere verilen kurumsal kredi kartları hakkında Kanu-
nun

- 8. maddesinin ikinci fıkrası (asgari tutarın ödenmemesi halinde kart iptali),
- 9. madde (kart limiti),
- 12. madde (kartın haksız kullanımı ve sigortalanması),
- 24. madde (sözleşme şartları),
- 25. madde (sözleşme değişikleri),
- 26. madde (faiz hesaplanması ) ve
- 44. madde(yetkili mahkeme ve merciler) hükümlerinin uygulanmayacağı hükme

bağlanmıştır.

Kurumsal kredi kartları 4077 sayılı Kanun kapsamında değil iken, bu kanun ile sınırlı
olarak kapsama girmiş bulunmaktadır.

C. 5464 Sayılı Kanun ile 4077 Sayılı Kanun Hükümlerinin Karşılaştırılması

Ülkemizde 1968 yılında çıkarılan ve son yıllarda oldukça hızlı bir gelişim gösteren
kredi kartları, ilk olarak 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunla değişiklik ya-
pılmasına ilişkin 4822 sayılı Kanunun ile 4077 sayılı Kanun kapsamına alınmıştır. Bilindiği
üzere, 4077 sayılı Kanuna ilave edilen 10/A Madde ve bu maddenin yaptığı atıf ile 10. mad-
denin ikinci fıkrasının (a) (b) (h) ve( ı) bentleri ile 4. fıkrası hariç 10. madde hükümlerine tabi
kılınmıştır.

5464 sayılı Kanunun yasalaşma sürecinde, Türkiye Bankalar Birliği olarak Tasarının
Banka Kartları ve Kredi Kartlarına ilişkin özel bir düzenleme olması nedeniyle, 4077 sayılı
Kanunun 10/A maddesinin yürürlükten kaldırılması gerektiği ifade edilmiş ise de, değişiklik
talebi özellikle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından benimsenmemiştir. Sonuç olarak, ban-
ka kartları açısından sadece 5464 sayılı Kanun, kredi kartları için ise 5464 sayılı Kanun hü-
kümleri yanında 4077 sayılı Kanunun 10. ve 10/A Madde hükümleri de uygulanmaya devam
edecektir.

 4077 sayılı Kanunun 10/A maddesinde kredi kartlarına uygulanmayacak düzenleme-
ler belirtilirken 10. maddenin 3 ve 5. fıkrası hariç bırakılmamış ise de,taksitlerden birinin veya
bir kaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasının istenebilmesi için tüketicinin
birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmüş olması ve kredi verenin en az bir
hafta vererek muaceliyet uyarısında bulunması gerektiğine ilişkin üçüncü fıkrası ile kredi ve-
renin belirli bir marka bir mal veya hizmet satın alınması ya da belirli bir satıcı veya sağlayıcı
ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile vermesi durumunda, kredi verenin satılan malın veya
hizmetin hiç ya da zamanında teslim veya ifa edilmemesi halinde tüketiciye karşı satıcı veya
sağlayıcı ile müteselsil sorumlu olacağına ilişkin dördüncü fıkrasının, kredi kartı sisteminin
işleyişindeki özellikler (hesap özetlerinin taksit olarak nitelendirilmesinin mümkün olmaması,
bakiye borcun bulunmaması, kredi kartı ile yapılacak satış işlemlerinin bağlı kredi olarak de-
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ğerlendirilmesinin söz konusu olmaması) nedeniyle uygulama alanı bulmadığını düşünüyo-
rum.

Kredi kartlarının 4077 Sayılı Kanun kapsamına alınmış olması nedeniyle kredi kartları
hakkında uygulanan hükümleri ile 5464 sayılı Kanun hükümleri karşılaştırıldığında, çoğu
hükmün benzer olduğunu görüyoruz. 5464 sayılı Kanunun daha yeni tarihli ve özel kanun ol-
ması nedeniyle, çelişen hükümler açısından 5464 sayılı Kanun hükümlerinin, 5464 sayılı Ka-
nunda düzenlenmemiş konularda ise 4077 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı sonucuna
ulaşılmaktadır.

4077 sayılı Kanunda öngörülen kredi kartları sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve
bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunluluğu 5464 sayılı Kanunun 24. maddesinde hüküm
altına alınmıştır. 24. maddede ilave olarak, sözleşmenin bir örneğinin kefile de verilmesi ve
sözleşme hükümleri ve kartın kullanımı hakkında kart hamiline ayrıntılı bilgi verilmesi zo-
runluluğu getirilmiştir.

4077 sayılı Kanunun 10. maddesinin 1. fıkrası uyarınca kredi kartı sözleşmesinde ön-
görülen kredi şartları faiz oranı haricinde tüketici aleyhine değiştirilemez iken 5464 sayılı Ka-
nunun “sözleşme değişiklikleri” başlıklı 25. maddesinde, sözleşmede yapılacak değişikliklerin
kart hamiline bildirileceği ve değişikliklerin bildirimin yapıldığı döneme ilişkin son ödeme
tarihinden itibaren hüküm ifade edeceği, bildirimin ait olduğu döneme ilişkin son ödeme tari-
hinden sonra kartın kullanılmaya devam olunması halinde, sözleşmede meydana gelen deği-
şikliklerin müşteri tarafından kabul edildiğinin addolunacağı ifade edilmiştir.

4077 sayılı Kanunun 10. maddesinin 2. fıkrası uyarınca sözleşmede, faizin hesaplan-
dığı yıllık oran,ödeme tarihleri, ana para,faiz,fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ö-
deme planı,istenecek teminatlar,akdi faiz oranının yüzde otuzunu geçmemek üze gecikme faiz
oranı, borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları yer almak zorundadır. 5464 sayılı
Kanunun 24. maddesinde, “kart çıkaran kuruluşların kart hamilleri ile akdedeceği sözleşmele-
rin şekil ve içeriğinde yer alması gereken asgarî hususlar Kurulca belirlenir” hükmü yer al-
maktadır. Buna göre, Kurulca konu ile ilgili belirleme yapılıncaya kadar 4077 sayılı Kanunun
10. maddesinin 2. fıkrası uygulanmaya devam edecektir.

Diğer yandan, 5464 sayılı Kanunun “faiz hesaplaması” başlıklı 26. maddesinin son
fıkrasında, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10. maddesinin ikinci fık-
rasının (f) bendinin kredi kartları için uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, artık
sözleşmelerde öngörülen temerrüt faizi oranı değil, aynı maddenin 3. fıkrasına göre TC Mer-
kez Bankası tarafından üç ayda bir tespit edilerek, açıklanacak gecikme faiz oranları uygula-
nacaktır.

4077 sayılı Kanunun 10/A maddesinin 2. fıkrasına göre, kredi veren tarafından tüketi-
ciye gönderilen hesap özetleri ödeme planı olarak kabul edilmektedir. Dönemsel hesap öze-
tinde yer alan asgari ödeme tutarının vadesinde ödenmemesi halinde, banka sadece gecikme
faizi talep edebilecek, tüketiciye herhangi bir yükümlülük getirilemeyecektir. Bilindiği üzere,
bu düzenleme bankaların hesap özetlerinde öngörülen tutarın geç ödenmesi halinde gecikme
komisyonu gecikme cezası gibi muhtelif adlar altında aldıkları tutarların alınmasının engel-
lenmesi amacıyla getirilmiştir. 5464 sayılı Kanunun 24. maddesinin 3. fıkrasında da “Hesap
özetinde yer alan asgarî ödeme tutarı son ödeme tarihinde ödenmediği takdirde kart hamili
ödenmeyen tutar için sözleşmede öngörülen gecikme faizi dışında bir yükümlülük altına so-
kulamaz” hükmüne yer verilmek suretiyle aynı düzenleme muhafaza edilmiş bulunmaktadır.



Bankacılar Dergisi

97

4077 sayılı Kanunun 10/A maddesinin 3. fıkrasına göre, kredi veren kredi kartı faiz o-
ranını, otuz gün önceden haber vermek suretiyle artırabilecektir. Ancak, faiz oranı artışı geri-
ye dönük olarak uygulanmayacak, tüketici bildirim tarihinden itibaren altmış gün içinde tüm
borcu ödeyip kredi kartı borcunu kapatabilecektir. 5464 sayılı Kanunun 25. maddesinin 1. fık-
rasında “Faiz oranının artırılması durumunda ise bu değişikliğin hüküm ifade edebilmesi için
otuz gün önceden kart hamiline bildirilmesi zorunludur. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bil-
dirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanma-
ya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez” hükmüne yer verilmek suretiyle aynı hü-
küm benimsenmiştir.

4077 sayılı Kanunun 10. maddesinin 2. fıkrasında, şahsi teminat alındığı takdirde, asıl
borçluya başvurmadan kefilden borcun ifasının istenmeyeceği öngörülmüştür. 4077 sayılı ya-
sada 4822 sayılı yasa ile yapılan değişikliklerden uygulamada en çok tereddüt uyandıran dü-
zenlemelerden biri bu madde olmuştur. Madde metninde kefaletin adi kefalet olduğu yönünde
açık bir hüküm olmaması karşısında, banka sözleşmelerinin bir kısmında hala müşterek ve
müteselsil kefalet hükümlerine yer verildiği görülmektedir. Maddenin yorum farklılıkları ne-
deniyle kanun koyucu, Sanayi ve Ticaret Komisyonu çalışmaları sırasında, 24. maddede yer
alan “Kart hamilinin borcu kefile bildirilmedikçe, kefil için temerrüt durumunun oluşmayaca-
ğı sözleşmede gösterilir. Sözleşme hükümlerinde kefilin sorumluluğunu artırıcı nitelikteki de-
ğişikliklere ve kartın kullanım limitinin yükseltilmesine ilişkin olarak kefilin ilave şartlara
dair sorumluluğunun başlaması için kefilin yazılı onayının alınması şarttır” hükmüne ilaveten
“Kredi kartı kullanımlarındaki kefalet, Borçlar Kanununda belirtilen adi kefalet hükümlerine
tâbidir. Asıl borçluya başvurulup borcun tahsili için tüm yollar denenmeden kefilden borcun
ifası istenemez” cümlesini maddeye ilave etmiştir.

4077 sayılı Kanunun 10. maddesinin son fıkrasına göre, kredi kartı için teminat olarak
kıymetli evrak alması söz konusu olmayacaktır. 5464 sayılı Kanunda bu konuda bir düzenle-
me bulunmadığı için 10. maddenin bu hükmü geçerliliğini devam ettirmektedir.

5464 sayılı Kanunun 24. maddesinde daha dar kapsamlı bir düzenleme getirilmiş ol-
duğundan, kredi kartı sözleşmeleri, 4077 sayılı Kanunun Haksız Şartlara ilişkin 6. maddesine
uygulanmaya devam edecektir. 4077 sayılı Kanunun 23. maddesine göre, bu kanunun uygu-
lanması ilgili olarak çıkacak uyuşmazlıklarda tüketici mahkemeleri yetkili kılınmış iken, 5464
Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili uyuşmazlıklarda kart hamilinin tüketici olması halinde,
yine sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 ve 23. maddesi hükümleri uygula-
nacağı, ancak kart çıkaran kuruluşlar tarafından kart hamilleri aleyhine açılacak davalarda
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun görev ve yetkiye ilişkin hükümleri uy-
gulanacağı öngörülmüştür.

D. Kart Çıkaran Kuruluşların Yükümlülükleri

Madde 8-Kart Çıkarma ve buna ilişkin yükümlülükler

1. Fıkra:

5464 Sayılı Kanunun 8. maddesinde, kart çıkaran kuruluşların, talepte bulunmayan
veya sözleşme imzalamayan kişiler adına hiçbir şekil ve surette kart veremeyecekleri öngö-
rülmüştür. Bu düzenlemeye göre, bir kişiye gerek kredi kartı gerekse banka kartı verilebilmesi
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için müşterinin kart çıkaran kuruluşa ya talepte bulunması yada sözleşme imzalamış olması
gerekmektedir.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanan tasarı metninde yer almayan bu düzen-
leme, müşterilerden, herhangi bir talep olmaksızın resen kart düzenlemesi uygulamasına du-
yulan tepki ve konu ilgili şikayetlerin yoğunlaşması üzerine 23 Şubat 2005 tarihli tasarı met-
ninde “kart çıkaran kuruluşlar, yazılı, elektronik ortamda, güvenli elektronik imza veya tele-
fon ile talepte bulunmayan kimseler adına hiçbir şekil ve surette kart veremezler” şeklinde yer
almıştı. Türkiye Bankalar Birliği olarak, özellikle maaş anlaşmalı kurumlar ile yapılan söz-
leşmeler çerçevesinde resen banka ve kredi kart düzenlendiği hususu dikkate alınarak, talep
olmasa bile uygulamada sözleşme imzalatıldığı hususu izah edilmek suretiyle maddenin bu
şekli alması sağlanmıştır. Burada talebin yazılı olması zorunluluğu olup olmadığı tartışılabilir.
Kanun koyucu talep için yazılı şekil şartı getirmemiştir. Ayrıca, Kanunun 3 . maddesinde
“Bildirim, talep, şikayet ve itirazlar”, “kart hamilinin yazılı olarak, elektronik ortamda veya
telefon ile yapacağı bildirim, talep, şikayet ve itirazları” olarak tanımlanmıştır. Bu durumda
talep, yazılı olarak, elektronik ortamda veya telefon ile alınabilir. Ancak talebin mevcudiyeti-
nin ispatlanabilir olması önem taşımaktadır.

BDDK’nun, Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Mart 2006 tarihinden itibaren maddeye ay-
kırı davranış halinde idari para cezası uygulamaya başlayacağını açıkça ifade ettiği düzenle-
me, birinci fıkranın ikinci cümlesinde yer almaktadır. maddede, kart çıkaran kuruluşlarca ge-
nel müdürlük veya şube haricinde kredi kartı talebi toplanabilecek yerlerin Kurumun uygun
görüşü alınarak Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından
müştereken belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu düzenleme, ilk olarak 23 Şubat 2005
tarihli tasarı metninde yer almıştır. 23 Şubat 2005 tarihli tasarı metninde “Bu kuruluşlarca ge-
nel müdürlük veya şube haricinde kredi kartı toplanabilecek yerler Kurumca belirlenir” şek-
linde yer almış iken, yine Türkiye Bankalar Birliğinin önerisi üzerine madde metni “Kurumun
uygun görüşü alınarak Türkiye Bankalar Birliği ve Katılım Bankaları Birliği tarafından müş-
tereken belirlenir” şeklinde değiştirilmiştir.

Kart çıkaran kuruluşlarca kredi kartı başvurusu toplanabilecek yerler, henüz Kurumun
uygun görüşü alınmak suretiyle Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği
tarafından müştereken belirlenmediğinden, bu belirleme yapılıncaya kadar genel müdürlük
veya şube haricinde bir yerde kredi kart başvurusu toplanamayacaktır.

Kart çıkaran kuruluşlar, kamuoyuna yansıyanın aksine, aşağıda belirtilen mecralarda
kart dağıtmamakta, kart başvurusu toplamaktadır. Kart çıkaran kuruluşlar, başvurunun alınma
mecrasına bağlı olmaksızın Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 9. maddesinde zo-
runlu kılınan modelleme ve skorlamaya bağlı risk ve kredi değerlendirme süreçlerini işlet-
mektedirler.

Bankalardan konu ile ilgili olarak alınan görüşler çerçevesinde oluşturulan liste
BDDK’nun uygun görüşü alınmak üzere Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulunun onayı-
na sunulmuştur. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulunun onayına sunulan liste aşağıda
yer almaktadır:

1. Müşteri ve potansiyel müşteri ziyaretleri,
2. Telefon, çağrı merkezi,
3. Bankaların elektronik işlem cihazları, (Otomatik Ödeme Makinesi/Automated Teller

Machine-ATM, kiosklar)
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4. Internet bankacılığı,
5. Kart çıkaran kuruluşların internet sayfaları,
6. Kısa Mesaj Servisi (Short Message Service-SMS), elektronik posta, mektup,
7. Şube önleri (5 metre ile sınırlı olmak üzere),
8. Üye işyerleri,
9. Maaş ödemesi yapılan resmi veya özel kuruluşlar,
10. Özel ve resmi kurum, kuruluş, birliklerin idari merkez ve şubeleri ile üretim ve sosyal

tesisleri,
11. Kamuya açık kapalı alanlar; Alışveriş merkezi, kongre, fuar, konser, seminer salonları,

sinemalar, tiyatrolar, kültür/sanat ve gösteri merkezleri gibi kitlesel katılımlı ticari ve-
ya sanatsal ya da eğitsel organizasyonlar,

12. Sponsor firmalardaki etkinlikler; Spor kulüpleri, sportif faaliyet alanları,
13. Havaalanı ve oteller,
14. Üniversiteler,
15. Süresi kırkbeş iş gününü geçmemek ve Geçici olmak üzere, mevduat veya fon kabulü

veya diğer bankacılık işlemleri ile uğraşmayan her türlü sabit ya da seyyar büro ve a-
raçlar,

16. Kartlı Geçiş Sistemi (KGS), Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) gibi karayollarından geçi-
şe ilişkin kamu hizmetlerinden yararlanılan açık alanlar.

2. Fıkra:

Maddenin 2. fıkrasında, kart çıkaran kuruluş tarafından asgarî tutarın son ödeme tari-
hini takip eden üç ay içinde ödenmemesi durumunda kart hamiline yapılacak bildirimden iti-
baren bir aylık süre içerisinde bu tutarın ödenmemesi ya da banka kartı ile kredi kartı kulla-
nımından dolayı adli cezaların uygulanması halinde, ilgili kart çıkaran kuruluşça kart hamiline
verilen kredi kartlarının iptal edileceği ve borcun tamamı ödeninceye kadar yeni kredi kartı
düzenlenemeyeceği öngörülmektedir.

Maddenin 23 Şubat 2005 tarihli tasarı metninde, asgarî tutarın üç ay süre ile ödenme-
mesi yanında, bir yıl içinde dört kez ödenmemesi hali de madde kapsamına alınmış, ayrıca bu
halde sadece ilgili kart çıkaran kuruluş tarafından verilen kartlar değil, kart hamilinin tüm
kartlarının iptal edileceği ve iki yıl süre ile kredi kart düzenlenmeyeceği öngörülmüştü.Yine
Türkiye Bankalar Birliğinin önerisi doğrultusunda, tasarı metninden, bir yıl içinde dört kez
ödenmemesi hali çıkarılmış, kart hamiline verilen tüm kredi kartları yerine ilgili kuruluşça
verilen kartların iptali öngörülmüş, iki yıllık yasak süresi çıkarılmıştır.

Bu düzenleme ile ilgili olarak ilk akla gelen soru, asgari ödeme tutarını ödemeyen kart
hamilinin kredi kartının iptali ve hakkında yasal takibe geçilmesi için maddede öngörülen dört
aylık sürenin beklenilmesinin şart olup olmadığıdır. İlk olarak 23 Şubat 2005 tarihli tasarı
metninde karşımıza çıkan bu düzenlemeye ilişkin gerekçede herhangi bir açıklık bulunma-
maktadır. Ancak, madde metni incelendiğinde, kart hamillerinin ödeme güçlüğüne düşmeleri
veya banka kartı veya kredi kartı kullanımı nedeniyle adli cezaya maruz kalmaları halinde,
kart çıkaran kuruluş tarafından kartın en geç ne zaman iptal edilmesi gerektiğinin düzenlemek
istendiği sonucuna varılmaktadır. Yine kamuoyunda hakim olan, temerrüde düşen kredi kart
hamillerinin kredi kartlarının uzun süre kullanıma kapatılmadığı ve kart hamillerinin mağdur
olduğu düşüncesinden hareketle madde düzenlemesine yer verildiği anlaşılmaktadır. Bu dü-
şünceden hareketle, madde düzenlemesinde yer alan dört aylık süre azami bir süre olup, kart
çıkaran kuruluşun daha önceden kredi kartı hamilinin kredi kartını veya tüm kartlarını kulla-
nıma kapatması ve şartları var ise yasal takibe geçmesi mümkündür.
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Madde metninde asgari tutarın ödenmemesi yanında, kart hamilinin banka kartı veya
kredi kartı kullanımından dolayı adli ceza alması hali de kartının iptali için yeterli olarak ka-
bul edilmiştir. Adli Cezalar bu Kanunun 36 ila 41. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Ayrıca
bilindiği üzere, Türk Ceza Kanunun 245. maddesinde de banka veya kredi kartının kötüye
kullanılması cezalandırılmış bulunmaktadır.

Bu madde uygulaması ile ilgili sorun, kart hamilinin banka kartı veya kredi kartı uy-
gulaması ile ilgili aldığı adli cezaların nasıl takip edileceğidir. Bir başka kart çıkaran kuruluş-
tan aldığı banka kartı veya kredi kartı sebebiyle adli ceza alan şahsın kredi kartı kapatılmak
zorunda mıdır? Yoksa adli cezaların sadece kredi kartını kullandığı banka ile ilişkisinden
kaynaklanması mı gerekir?

Madde düzenlemesine göre, kart hamilinin borcunun tamamı ödeninceye kadar, kart
hamili adına yeni bir kart verilemez. Burada ek kart verilip verilemeyeceği sorusu akla gele-
bilir. Kanun koyucunun kart hamilini cezalandırma iradesi olduğu dikkate alındığında, borcun
tamamı ödenmeden ek kart da verilemeyeceğini düşünüyorum.

3. Fıkra:

Maddenin 3. fıkrasında, kart çıkaran kuruluşların, kartların düzenli ve güvenli kulla-
nımı ile bildirim, talep, şikâyet ve itirazlara ilişkin gerekli tedbirleri almaya yönelik sistemi
kurmak ve kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlü oldukları öngörülmüştür. Bu madde dü-
zenlemesinin gereğinin halihazırda kart çıkaran kuruluşlarca 24 saat hizmet veren merkezleri
tarafından yerine getirildiği bilinmektedir. Tasarının ilk metinlerinde de yer alan bu düzenle-
me Hükümet metninde kısalarak yer almıştır.

5464 sayılı Kanunun 8. maddesinin ilk üç fıkrasına aykırılığın müeyyidesi aynı kanu-
nun 35. maddesinin (a) bendinde düzenlenmiştir. Bu fıkralara aykırılık halinde, iki bin Yeni
Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar idari para cezası tahakkuk ettirilecektir.

4. Fıkra:

Bu madde de, kart çıkaran kuruluşların, kartın verilmesi anında kart hamilini yeteri de-
recede bilgilendirmek ve talep edilmesi halinde, gerçekleştirilmiş işlemlere ait kayıtları otuz
günü geçmemek üzere işlemin mahiyetine uygun bir süre zarfında sağlamakla yükümlü ol-
dukları, yurt dışı işlemlerinde bu sürenin altmış gün olarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Madde metninde, kart çıkaran kuruluşlar tarafından yapılacak bilgilendirme konusun-
da açıklık bulunmamakta, “yeteri derecede” ibaresinin kullanıldığı görülmektedir. Maddenin
23 Şubat 2005 tarihli taslak metne uygun olarak hazırlanmış madde gerekçesinde, kartın ve-
rilme aşamasında, kartın verilme şekli, kartın kullanım sınırı, kartın kullanımından doğan
borçların ödenme şartları ve usulü, sorumluluk halleri ve hesap özetinin öğrenilmesi yöntemi
hususlarında bilgilendirilecekleri ifade edilmiştir. Uygulamada, müşterilerin “yeteri derecede”
bilgilendirilmesi hususunun, kartın teslimi sırasında müşteriye teslim edilen kart taşıyıcı ile
sağlanabileceğini düşünüyorum.

Maddenin 23 Şubat 2005 tarihli taslak metninde, otuz ve atmış günlük süreler yok i-
ken, daha sonra yurt içi işlemler için otuz günü yurt dışı işlemler için ise altmış günlük süreler
öngörülmüştür. Uygulamada kart hamilleri tarafından sadece hesap özetleri değil, fiziken
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bankada bulunmayan (yurt içi ve yurtdışında faaliyet gösteren üye işyerlerinde tutulan) har-
cama belgelerinin temin edilmesi gerekeceğinden, bu sürelerin yeterli olmayacağını düşünü-
yorum.

5. Fıkra:

Kanunun aykırılığı halinde hapis cezası öngördüğü maddelerden birisi 5. fıkrada yer
almaktadır. Bu maddeye göre, kart çıkaran kuruluşlar, kartların kullanılması bir kod numarası,
şifre ya da kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektiriyorsa, bu tür bilgile-
rin gizli kalması amacıyla gerekli önlemleri almak ve harcama ve alacak belgesinin müşteri
nüshası üzerinde ve yazışmalarda kart numarasının açıkça yer almasını engellemekle yüküm-
lüdür.

Bu madde ile ilgili olarak karşılaşılacak zorluk, kart numarasının harcama ve alacak
belgesinin müşteri nüshası üzerinde ve yazışmalarda açıkça yer almasını engellemekte karşı-
mıza çıkmaktadır. Uygulamada, uzun zamandır POS tan üretilen harcama belgelerinde kart
numarasının tamamı yer almamakta ise de, az da olsa ‘imprinter’ cihazının kullanıldığı du-
rumlarda ve ‘mail order’ uygulamalarında kart numarasının tamamının yer aldığı bilinmekte-
dir. Kart çıkaran kuruluşların bu teknik uygulamalar nedeniyle müeyyideler ile karşılaşmama-
sı bakımından konu hakkında BDDK’na bilgi verilmesi uygun olacaktır. Ayrıca, maddede ge-
çen “yazışmaların” kapsamının da belirlemeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Uygulamada,
bankaların özellikle kredi kartına dayalı olarak yapılan yasal süreçte kredi kartı numarasına
yer verdiği bilinmektedir. Hemen uygulanacak bir tedbir olarak müşterilere noter marifetiyle
gönderilen ihtarlarda kredi kartı numarasını tamamına yer verilmemesi uygun olacaktır.

 Kanunun 39. maddesinde, bu fıkraya aykırılık halinde kuruluşların işlerini fiilen yö-
neten görevlileri ve işlemi yapan kişilerin, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar
adlî para cezası ile cezalandırılacakları öngörülmüştür.

6. Fıkra:

Uygulamada bankaları zorlayacak maddelerin başında altıncı fıkra düzenlemesi gel-
mektedir. Kart çıkaran kuruluşların, banka kartı ve kredi kartlarının asıl kart hamiline teslim
edilmesini sağlayacak önlemleri almakla yükümlü oldukları hükme bağlanmıştır.

Kart çıkaran kuruluşların kredi kartı tesliminde sözleşme imzalanma durumu söz ko-
nusu değil ise özellikle yenilemelerde, kart hamillerinin Tebligat Kanununa göre tebligat ya-
pılabilecek kişilere (anne baba, kardeş, eş, 18 yaşından büyük çocuk, amir veya sekretere) de
teslim ettirdikleri bilinmektedir.

Maddenin yorumundan, kanunun yürürlüğe girmesi ile asıl kart teslimatlarının mutla-
ka kart hamillerine yapılması zorunluluğu getirdiği dolaysıyla kurye şirketleri tarafından kart
hamillerinin yakınlarına teslimat yapılamayacağı sonucuna ulaşmak mümkün olduğu gibi,
maddede,reşit olmayan ek kart hamilleri adına düzenlenen banka ve kredi kartları için “asıl
kart hamillerine teslimini sağlamakla yükümlüdür” ibarelerinin kullanılmasına karşın, asıl
kart hamilleri için “sağlayacak önlemleri almak” ibarelerinin kullanılmış olması nedeniyle
mevcut uygulamaya devam edilebileceği sonucuna da ulaşmak mümkündür.

Madde gerekçesinde, banka kartları ve kredi kartlarının bilinçli ve amacına uygun ola-
rak “ehil ellerde” kullanılabilmelerini teminen kart çıkaran kuruluşların, banka kartları ve
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kredi kartlarının asıl kart hamiline teslim edilmesini sağlayacak önlemleri almakla yükümlü
oldukları ifade edilmiş olup, m adde yorumunda katkı sağlamamaktadır.

Bu maddeye aykırılığın herhangi bir cezası bulunmamaktadır.

Madde 9-Kart Limiti

1. Fıkra:

Maddenin birinci fıkrasının ilk cümlesinde, kart çıkaran kuruluşların, kredi kartı almak
isteyen kişilerin yasaklılık veya engel durumunu, ekonomik ve sosyal durumunu, aylık veya
yıllık ortalama gelirini, diğer kart çıkaran kuruluşlarca bu kişilere tahsis edilen kredi kartı li-
mitini, bir model veya skorlama sistemi sonuçlarını, müşterini tanı ilkeleri ile 29. madde çer-
çevesinde temin edilecek bilgileri dikkate alarak yapacakları değerlendirmeye istinaden kulla-
nım limiti tespit etmek zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

Bankaların çoğunun kart hamillerinin limitini belirlerken esas itibariyle madde de ön-
görülen siteme uydukları bilinmektedir. Dolaysıyla ilk cümle açısından maddenin uygulama-
sında bir zorluk bulunmamaktadır. Maddede, diğer hususların yanı sıra 29. madde çerçevesin-
de temin edilecek bilgileri dikkate alarak yapacakları değerlendirmeye istinaden kullanım li-
miti tespit etmek zorunda oldukları ifade edilmiştir. Bu düzenlemeden kredi kartı limiti tespi-
tinde Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (KKB)’den temin edecekleri dikkate almak zorunda oldukları
noktasına gelinmektedir.

Maddenin ikinci cümlesinde, kart çıkaran kuruluşların kart limitlerini bu hüküm çer-
çevesinde güncelleyebilecekleri,üçüncü cümlesinde ise kart hamilleri talep etmedikçe kart
limitlerinin artırılamayacağı öngörülmüştür. Bu iki cümle arasındaki çelişki, tasarının Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi ve Ticaret Komisyonu çalışmaları sırasında üçüncü
cümlenin, ikinci cümle çıkarılmadan değiştirilmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

23 Şubat 2005 tarihli tasarı metninde “kart hamilinin yazılı, elektronik ortamda, gü-
venli imza veya telefon ile yapacağı talep olmaksızın kredi kartı limiti artırılamaz” şeklindeki
ikinci cümlesi, TBMM’ne sunulan Başbakanlık metnin de,

“Kart çıkaran kuruluşlar kart limitlerini bu hüküm çerçevesinde güncelleyebilirler.
Kart çıkaran kuruluşlar, kart hamilleri talep etmedikçe kart limitlerini artıramazlar.”

şeklini almış, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu çalışmaları sırasında, ikinci cümle çıka-
rılmadan üçüncü cümle “Kart çıkaran kuruluşlar, kart hamilleri talep etmedikçe kart limitleri-
ni artıramazlar” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde değişikliğine ilişkin önerge gerekçesinde, kart limitinin artırılmasını istemeyen
kart hamiline, k art çıkaran kuruluşa başvuru konusunda ekstra yükümlülük getirilmemesinin
amaçlandığı ifade edilmektedir. Sonuç olarak, maddenin ikinci cümlesi fiili durumda uygula-
namaz bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kart çıkaran kuruluşların limit artırımı konusunda müşterilerinden ikinci bir talimatına
kadar belirli aralıklar ile belirli oranlarda limit artırımı yapılması konusunda peşin bir talimat
alınması suretiyle, her limit artırımında müşteriden yeni bir talimat alma yükümlülüğünün a-
şılabileceğini düşünüyorum. Konuya ilişkin ikinci çözüm, kart limitinin bir sözleşme şartı ol-
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duğu varsayımı ile 25. madde çerçevesinde limit artırımının gerçekleştirilmesidir. Ancak bu
ihtimalde, limit artırımına ilişkin kanunda özel düzenleme olduğu gerekçesi ile 25. maddenin
uygulanma imkanı olmadığı yönde gelebilecek itirazları göz ardı etmemek gerekir.

TBMM Genel Kurul çalışmaları sırasında ilk fıkraya, kart hamillerinin harcamalarıyla
kart limitlerini aşmaları halinde, aşılan miktara işlem tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre
için, akdi faizden başka herhangi bir ücret talep edilemeyeceğine ilişkin bir düzenleme ilave
edilmiştir. Bu düzenlemeden, kart çıkaran kuruluşların kart hamillerinin limit aşımlarında
maktu veya nispi oranlarda aldıkları “kart limit aşım ücretini”alamayacakları, buna karşın li-
mit aşımı halinde limit aşımı tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için akdi faizi tahak-
kuk ettirebilecekleri sonucuna ulaşılmaktadır.

Önerge gerekçesinde, kart çıkaran kuruluşların kart limiti aşımında yüksek oranda faiz
aldıkları, bunun önlenmesi amacıyla akdi faiz alınabileceğinin öngörüldüğü ifade edilmiş ise
de uygulamada bankaların tahsil ettikleri limit aşım komisyonlarının faiz ile bir bağlantısı
bulunmamaktadır.

Akla ilk gelen soru kanunun bu düzenlemesi karşısında sözleşmelerde herhangi bir
düzenleme olmadan kanun hükmüne dayanılarak akdi faiz tahsil edilip edilmeyeceğidir. Bana
göre, sözleşmelerde 25. madde çerçevesinde yapılacak bir değişiklikten sonra kart hamillerin-
den akdi faiz tahsilatı söz konusu olabilecektir.

Bu maddeye aykırılık halinde, ikibin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına
kadar idari para cezası tahakkuk ettirilecektir.

2. Fıkra:

Maddenin 2. fıkrasında, kart çıkaran kuruluş tarafından bir gerçek kişinin sahip olduğu
tüm kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartları limitinin, ilk yıl için, ilgilinin aylık or-
talama net gelirinin iki katını, ikinci yıl için ise, dört katını aşamayacağı öngörülmüştür.

TBMM’ne sunulan tasarı metninde, bir kart çıkaran kuruluş tarafından bir kişiye ilk
yıl için verilecek kredi kartı limiti aylık ortalama gelirinin iki katını aşamayacağına ilişkin dü-
zenleme,

TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu çalışmaları sırasında, bir kişinin tüm kart çıka-
ran kuruluşlardan alacağı limit olarak değiştirilmiş ve nihayet; TBMM Genel Kurul çalışması
sırasında da, ikinci yıl için dört kat gelir sınırlaması getirilmiştir. Bu fıkra bugünkü teknik alt
yapı çerçevesinde uygulaması en güç olan ve en çok tartışılacak düzenleme olarak karşımıza
çıkmaktadır.

Bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin en önemli sorun, maddenin 1 Mart 2006 tarihi
itibariyle yürürlüğe girmesine karşın, KKB sorgulamasını her bankanın yapmaması, KKB’na
her bankanın bilgi vermek zorunluluğu bulunmaması ve KKB’ndaki bilgilerin yasa maddesi-
nin uygulamasına imkan verecek güncellikte olmamasıdır. Bu çerçevede, kart için başvuran
kişinin gerek sektördeki yaşının gerekse mevcut limitinin  tespitinde başvurulacak alt yapı
tam olarak hazır değildir.

İkinci sorun, madde kapsamına girecek kişilerin tespitinde ortaya çıkmaktadır. Kanu-
nun bu maddesinin, kartlı ödeme sistemine 1 Mart 2006 tarihinden itibaren girecek kişilere
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uygulanacağı yorumu yapılabileceği gibi, 1 Mart 2006 tarihinden itibaren ikinci yılında olan-
lara gelirin dört katı sınırının uygulanacağı sonucuna da varılması da mümkündür. Şahsi görü-
şüm, kanunların yürürlüğe girdiği tarihten sonraki sözleşmelere uygulanacağı kuralından ha-
reketle, bu düzenlemenin, kartlı ödeme sistemine 1 Mart 2006 tarihinden itibaren girecek ki-
şilere uygulanması gerektiği yönündedir.

Madde metninde yine uygulamada çok zorluklar ile karşılaşılacak başka bir düzenle-
me yer almaktadır. Fıkranın ikinci cümlesinde; kart çıkaran kuruluşlarca kredi kartı limiti tes-
pitinde, bin Yeni Türk Lirasına kadar limitler hariç olmak üzere, kart hamili tarafından beyan
edilen ve ilgili kuruluş tarafından teyit edilen net aylık veya yıllık ortalama gelirin esas alına-
cağı hükme bağlanmaktadır. Kart hamili tarafından beyan edilen gelirin bir üçüncü kişi tara-
fından teyit edilmesi zorunluluğu, teyit alınması söz konusu olamayacak olaylarda kart çıka-
ran kuruluşları limit tespitleri açısından oldukça zorlayacaktır.

Zira tarım kesiminde olduğu gibi gelirini belgeleyemeyecek veya teyit ettiremeyecek
sektörde çalışan kişilerin limit tespitlerinde güçlük yaşanacaktır. Madde uygulaması ile ilgili
diğer bir konu alınacak teyitlerin yazılı olup olmayacağıdır. BDDK tarafından yapılacak de-
netimlerde ispat açısından teyidin yazılı olması gerekecektir. Bu fıkraya aykırılık halinde, i-
kinci fıkrasına aykırılık halinde beşbin Yeni Türk Lirasından az olmamak üzere, aykırılık o-
luşturan tutarın yüzde biri tutarına kadar idari para cezası öngörülmüştür.

3. Fıkra:

Maddenin 3. fıkrasında, kart hamilinin talebi üzerine üçüncü kişiler adına asıl karta
bağlı ve asıl kart limitini aşmamak kaydı ile ek kredi kartı düzenlenebileceği öngörülmektedir.

4. Fıkra:

Maddenin son fıkrasında da, Kurulun, ikinci fıkrada yer alan sınırlama da dahil olmak
üzere, kart çıkaran kuruluşların genel ve bireysel risk sınır ve oranlarını belirlemeye yetkili
olacağı hükme bağlanmıştır. Madde gerekçesinde, kart çıkaran kuruluşların maruz kalacağı
risklerin belirli bir düzeyde kalmasını sağlamak amacıyla genel ve bireysel risk sınır ve oran-
larını belirlemeye yetkisi verildiği ifade edilmektedir.

Cem Gürkan Alpay

A. Genel Olarak

1 Mart 2006 tarihinde yürürlüğe giren 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları
Kanununun geneli hakkında bir kaç söz etmeden geçemeyeceğim.

Kredi kartları yaklaşık 15 milyon kullanıcısı, 750.000 kart kabul eden işyeri ve yakla-
şık 85 Milyar Yeni Türk Lirası yıllık işlem hacmi ile günümüzün vazgeçilmeyen ödeme a-
raçlarından biri olmuştur.

Gerek kart hamillerine, gerek kart kabul eden işyerlerine gerekse devlete sağladığı a-
vantajlar onun vazgeçilmezliğini hep ortaya koymuştur.

1993 yılından bu yana hakkında yapılmaya çalışılan kanunda onun bu vazgeçilmezli-
ğine layık olmak amacı ile de ince elenmiş sık dokunmuştur.
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Kredi Kartları, ekonomide önemli bir rol oynamasına, bireylere önemli avantajlar
sağlamasına rağmen başka bir bankacılık enstrümanı yoktur ki böylesine yerden yere vurul-
sun, ekonomideki olumsuzlukların sorumlusu ilan edilsin ve son olarak da yaşanan ölümlerin
nedeni olarak gösterilsin. Aslında böylesine şansız da bir enstrüman.

Tüm bu baskılar altında hazırlanması nedeni ile bazı düzenlemeleri, ekonomik ger-
çekliklerden uzak, hukuki tartışmaları çözmek yerine yeni hukuksal sorunlara neden olabile-
cek bir kanun ile karşı karşıyayız. Ancak buna rağmen kredi kartı ilişkisinin tüm taraflarının
tabi oldukları kuralları ortaya koyan ve yapılış tarzı itibariyle örnek bir kanun. Zira yapılması
aşamasında görüşüne başvurulmayan hemen hemen herhangi bir kesimin kalmadığı da bir ka-
nun 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu.

Ben bugün söz konusu kanunun kartın haksız kullanımı ve sigortalanmasına ilişkin 12.
maddesi, harcama ve alacak belgelerini düzenleyen 19. maddesi, İmza gerektirmeyen işlemle-
ri düzenleyen 20. maddesi, Sözleşme şartlarını düzenleyen 24. maddesi, sözleşme değişiklik-
lerini düzenleyen 25. maddesi ve faiz hesaplanmasına ilişkin 26. maddesi hakkında genel bir
değerlendirme yapacağım.

B. Kanun Maddeleri; 12, 19, 20, 24, 25, 26

1. Kanun’un 12. Maddesi :

12. Madde; Kartın haksız kullanımı ve sigortalanması başlığını taşımaktadır izin verir-
seniz madde ve gerekçesini peşpeşe okumak istiyorum.

Madde 12– Kartın ya da 16. maddede belirtilen bilgilerin kaybolması veya çalınması
halinde kart hamili, yapacağı bildirimden önceki 24 saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı
kullanımdan doğan zararlardan yüz elli Yeni Türk Lirası ile sınırlı olmak üzere sorumludur.
Hukuka aykırı kullanımın, hamilin ağır ihmaline veya kastına dayanması veya bildirimin ya-
pılmaması hallerinde bu sınır uygulanmaz.

Kart çıkaran kuruluş, yapılacak talep ve ilgili sigorta prim bedelinin ödenmesi koşulu
ile kart hamilinin birinci fıkrada belirtilen yüz elli Yeni Türk Lirası tutarındaki sorumluluğu-
nun sigortalanmasını sağlamakla yükümlüdür. Kartların sigortalanması ve sorumluluğun
paylaşılmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Madde gerekçesine baktığımızda da gerekçe;

Kartın ya da kod numarasının, şifrenin veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin
kullanılması halinde bu bilgilerin çalınma veya kaybolma nedenleriyle yetkisi olmayan kişile-
rin ellerine geçmesi ve hukuka aykırı kullanımın söz konusu olabileceği durumlarda, hem kart
sahibinin hem de kart çıkaran kuruluşun sorumluluklarının belirlenmesi gereksinimi bulun-
maktadır.

Kart hamili tarafından çalınma veya kaybolma durumunun kart çıkaran kuruluşa ya-
pılacak bildirim ile kesilmesi hakkaniyet icabıdır. Bu husus; özellikle Yargıtayın kartın kaybı
veya çalınması halinde, kart hamilinin bu durumu öğrenir öğrenmez kart çıkaran kuruluşa ya-
pacağı ve daha sonra yazılı bildirimle teyit edilecek olan sözlü bildirim tarihinden sonraki
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kullanımlardan kart hamilinin değil, kart çıkaran kuruluşun sorumlu olacağı hususundaki
yerleşik içtihadında da yer edinmiştir.

Kaybolma ve çalınmanın gerçekleştiği tarih ile kart hamili tarafından bu durumun fark
edilip kart çıkaran kuruluşa bildirimin yapıldığı tarihe kadar geçen süre zarfında hukuka aykı-
rı kullanımdan doğan zarara ilişkin sorumluluk, kart hamiline aittir. Bununla birlikte bireyle-
rin modern hayatın önemli bir parçası ve günlük hayatın giderek vazgeçilmez bir unsuru olan
bu kartın kullanımından mahrum edilmesi gelişmiş bir toplum yapısıyla uyumlu olmayacağı
gibi bu araçları kullanan bireylerin karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunması da gelişmiş
toplum hayatında kamu vicdanı gereğidir. Bu husus bir yandan kart hamilinin uğrayabileceği
zararın sınırlandırılmasını bir yandan da hakkaniyet gereği kart çıkaran kuruluşun kart hamili-
nin ağır ihmal veya kastına dayalı eylemlerinden kaynaklı zararlardan korunmasını gerektir-
mektedir.

Bu itibarla maddenin birinci fıkrasında, AB mevzuatı ve ülke uygulamaları da göz ö-
nünde bulundurularak, kart sahibinin kayıp ve çalınma durumunda kart çıkaran kuruluşa ya-
pacağı bildirimden önceki 24 saat içinde gerçekleşen sorumluluğu yüz elli Yeni Türk Lirası
ile sınırlandırılmıştır. Buna mukabil kart çıkaran kuruluş lehine de bu sınırlı sorumluluk kart
hamilinin vakit geçirmeksizin bildirim yapmış olmasına veya çalınma ya da kaybın kart sahi-
binin kastına veya ağır ihmaline dayanmaması esasına bağlanmıştır.

Günümüz dünyasında, kişilerin karşılaşabilecekleri çeşitli risklerden doğacak zararla-
rının karşılanması veya azaltılması amacına yönelik olarak sigorta uygulamaları önemli bir
risk yönetim aracını oluşturmaktadır. Bu nedenle gelişmiş birçok ülkede de görülen çağdaş
uygulamalara paralel olarak, maddenin ikinci fıkrasında, kart çıkaran kuruluş, söz konusu sı-
nırlı sorumluluğa ilişkin tutar için kart hamilinin isteği ve ilgili sigorta prim bedelinin öden-
mesi koşulu ile kartın sigortalanmasını sağlamakla yükümlü tutulmuştur. Ayrıca kartların si-
gortalanması ve sorumluluğun paylaşılmasına ilişkin usul ve esasların Kurum tarafından çıka-
rılacak yönetmelikle belirlenmesi öngörülmüştür.

Gerek 5464 sayılı Kanunun düzenlemeleri gerek yargının bu güne değin verdiği ka-
rarlar kart hamilinin sorumluluğunu net olarak ortaya koymaktadır. Nitekim Kanunun 16.
maddesinin 1. fıkrası; “Kart hamili, kendisine tevdi edilen kartı ve kartın kullanılması bir kod
numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektiriyorsa bu
bilgileri güvenli bir şekilde korumak ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak ön-
lemleri almak, kartın kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir
işlemi öğrenmesi halinde kart çıkaran kuruluşu derhal haberdar etmek zorundadır.” derken
Kanun’un 15. maddesi “Kart kullanımından doğan sorumluluk, sözleşme imzalandığı ve kar-
tın zilyetliğine geçtiği veya fizikî varlığı bulunmayan kart numarasının öğrenildiği andan iti-
baren, kart hamiline aittir” demektedir. Nitekim Medeni Kanunun iyi niyete sonuç bağlayan
düzenlemeleri de, kendisinden beklenen ihtimamı sarfetmeyen kişinin iyi niyet iddiasında
bulunamayacağını ortaya koymaktadır.

Tüm bunlar ışığı altında Kanun Koyucu kart hamillerine, kartlarının ya da 16. madde
de belirtilen kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici diğer bilgilerinin kaybolması, çalın-
ması halinde derhal bildirim yapma yükümlülüğü getirmektedir.

Bu tespitlerden sonra kart hamilinin gerek kartını gerekse bilgilerini koruma ve bunla-
rın kaybolması, çalınması hallerinde derhal bildirme gibi bir özen yükümlülüğünün olduğu
ortadadır. Nitekim istisnalar ve yasadaki sınırlama dışında kalan tutar için söz konusu zarar-
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lardan kart hamilinin sorumlu olduğunu söyleyebilmemizin temelinde kart hamilinin bu özen
yükümlülüğüne aykırı davranması yatmaktadır.

Kart hamilinin bu yükümlülüğü karşısında kart çıkaran kuruluşlarında, bildirimden 24
saat önce yapılan kullanımların 150 Yeni Türk Lirası olan kısmı hariç, kalan tutarı kart hami-
linden talep etmeme yükümlülüğü olduğu ortadadır.

Bu düzenlemeler karşısında, kart çıkaran kuruluşların bu sorumluluğu, bildirim anın-
dan geriye dönük 24 saatlik sürenin bittiği andan itibaren sona ermekte ve bu andan önce ya-
pılan kullanımlardan da kart hamilinin sorumlu olduğunu söylemek mümkündür.

Söz konusu düzenleme yurt dışı düzenlemeler ile de paralellik arz etmekte nitekim bir
çok Avrupa ülkesinde de, kart hamilinin bildirim anından itibaren sorumlu olmadığı, bildirim
anı öncesinde ise 50 ila 150 Euro arasında değişen bir sorumluluğunun söz konusu olduğu
görülmektedir. Burada üzerinde durulması gereken konulardan biriside 5464 sayılı Kanunla
getirilen ve kart hamilinin sorumsuzluğunun söz konusu olduğu 24 saatlik süre içerisinde ya-
pılan kullanımlar içerisinde şifre kullanılmak suretiyle yapılan harcamalar ya da nakit çekim
işlemlerinin yer alıp almadığı ile gerek madde başlığının gerekse madde içerisinde yer alan
“kart” deyiminin kredi kartlarının yanısıra banka kartlarını kapsayıp kapsamadığıdır.

Kart deyiminde herhangi bir ayrım yapılmaması nedeni ile kredi kartlarının yanısıra
banka kartlarının da 12. madde kapsamına girdiğini söylemek mümkündür.

Diğer taraftan “hukuka aykırı kullanım” terimi, kartın kullanımının sadece mal ve
hizmet alımı ile sınırlı olmadığını, nakit çekim işlemleri içinde söz konusu olduğunu söyle-
mek mümkündür. Dolayısıyla 24 saatlik süre içerisinde yapılan nakit çekim işlemlerinden de
kart hamilinin sorumlu olmadığının ileri sürüldüğü uyuşmazlıklarla karşı karşıya kalacağımız
aşikardır.

Söz konusu 12. madde düzenlemesi Kanunun 43. maddesi gereğince tacirlere verilen
kurumsal kredi kartları için uygulanmayacaktır. Sigorta maddesinin banka kartları için geçerli
olduğunu varsayarsak, Kanunun 43. maddesinde yer alan düzenleme nedeni ile tacirlere veri-
len banka kartları için sigorta hükümlerinin geçerli olacağını ileri sürmekte mümkün olacak-
tır.

2. Kanun’un 19 ve 20. Maddeleri :

Üzerinde durmayı arzu ettiğim konulardan bir diğeri de Harcama ve Alacak belgesi
başlıklı 19. madde ve buna bağlı olarak devamında düzenlenen imza gerektirmeyen işlemler
başlıklı 20. maddeler.

19. madde “Üye işyerleri, mal ve hizmet bedellerinin banka kartı ya da kredi kartı ile
ödenmesi veya nakit talep edilmesi halinde, 20. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, e-
lektronik ya da mekanik cihazları kullanarak harcama belgesi veya nakit ödeme belgesi dü-
zenlemek ve aslını sözleşmede belirtilen süre içinde muhafaza etmek ve bir nüshayı da kart
hamiline vermek zorundadır. Bu hükme aykırılık halinde satılan hizmet veya mal bedeli üye
işyeri anlaşması yapan kuruluştan talep edilemez.

Üye işyerleri kart kullanılarak satın alınmış bir malın iadesi veya hizmetin alımından
vazgeçilmesi veya yapılan işlemin iptali halinde, alacak belgesi düzenleyerek bir nüshasını
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kart hamiline verdikten sonra diğer bir nüshayı da muhafaza etmekle yükümlüdür.” şeklinde-
dir.

Madde gerekçesi, söz konusu madde ile hemen hemen aynı şekilde yazıldığından tek-
rar okuyarak vaktiniz almak istemem.

Yapılan düzenlemeler ile üye işyerleri nezdinde gerçekleşen mal ve hizmet alımları
veya nakit çekim işlemleri nedeni ile harcama belgesi veya malın iadesi ya da işlemin iptali
halinde alacak belgesi düzenleme zorunluluğu kanun ile hüküm altına alınmıştır. Yine üye
işyerlerine söz konusu belgeleri sözleşmede belirtilen süre içerisinde saklama yükümlülüğü
getirilmiştir. Yapılan düzenlemenin en önemli özelliği de buradadır. Kanun öncesinde söz ko-
nusu belgeleri saklama yükümlülüğü kanunen kart çıkaran kuruluşlarda iken bu düzenleme ile
bu yükümlülük üye işyerlerine bırakılmıştır. Her ne kadar, kart çıkartan kuruluşlar anılan bel-
ge saklama yükümlülüğünü yaptıkları sözleşmeler ile üye işyerlerine bıraksalar da, kanundan
kaynaklanan bu yükümlülüklerini bertaraf edememekte ancak kendisinin bu nedenle zarar uğ-
raması halinde bir rücu sebebi olarak ileri sürmekte idiler.

Diğer taraftan sözleşmede belirtilen süre ile bu belgeleri saklama yükümlülüğünde o-
lan üye işyerlerinin bu yükümlülüğü, sözleşmelerde daha uzun bir süre belirtilmediği taktirde
Türk Ticaret Kanunu’nun 68. maddesi gereğince 10 yıldan aşağı olamayacaktır.

Bu madde ile bağlı olarak değineceğim bir başka madde de, Kanun’un “İmza gerek-
tirmeyen işlemler” başlığını taşıyan 20. maddesidir.

“İmza gerektirmeyen işlemler”

Madde 20- İşlemin niteliği nedeniyle harcama ve alacak belgesi düzenleme imkânı
olmayan hallerde kartlar, hamil tarafından çeşitli iletişim araçları ile kart numarası bildirilmek
veya imza yerine geçen kod numarası, şifre ya da kimliği belirleyici benzeri başka bir yön-
temle işlem yapılmak suretiyle de kullanılabilir.

şeklinde düzenlenmektedir.

Yasa gerekçesi de “Teknolojide sağlanan gelişmeler sayesinde günümüzde satış belge-
si olmadan ve/veya imza gerekmeksizin kartlar ile işlem yapılabilmektedir. ATM'lerdeki bazı
işlemler, çipli kartlar aracılığıyla imza gerektirmeksizin yapılanlar ile telefon ve internet yolu
ile siparişte bulunmak suretiyle gerçekleştirilen işlemler bu duruma örnek olarak gösterilebi-
lir. Söz konusu madde ile işlemin niteliği itibarıyla harcama ve alacak belgesi düzenleme im-
kanı olmayan hallerde kartların, kart hamili tarafından çeşitli iletişim araçları ile kart numarası
bildirilmek veya imza yerine geçen kod numarası, şifre ya da kimliği belirleyici benzeri başka
bir yöntemle kullanılabilmesi hüküm altına alınmıştır” şeklinde ifade edilmektedir.

Bu durumda, sırf “işlemin niteliği” kavramını esas aldığımız taktirde, harcama ve ala-
cak belgesi düzenleme imkanı olmayan hallerde yani kart hamili ile üye işyerinin yüz yüze
gelemediği, örneğin internet veya telefon vb. araçlarla işlem yapıldığı durumlarda veya kart
hamilinin kimliğinin bir kod numarası şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemle belir-
lendiği haller dışında sliplerde imza olması aranmaktadır. Nitekim şifre girilen işlemlerde iş-
lem, kartın POS terminalinden geçirilmesi ve şifrenin POS’a girilmesi suretiyle gerçekleştiril-
diğinden, Satış belgesi düzenleme imkanı olmayan bir halin varlığından söz etmek mümkün
gözükmemektedir.
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Bir başka deyişle, işlemin niteliği nedeni ile harcama ve alacak belgesi düzenleme im-
kanı olan ve kart hamilinin kimliğinin bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka
bir yöntemle belirlendiği haller dışında sliplerde imza olmasını zorunlu kılmıştır gibi bir so-
nuca ulaşılabilir.

Diğer taraftan Harcama Belgesi, Kanun’un “Tanımlar” maddesinde “Kartlı yapılan
işlemler ile ilgili olarak üye işyeri tarafından düzenlenen, kart hamilinin işlemden doğan bor-
cu ile diğer bilgileri gösteren ve kart hamilinin kimliğinin bir kod numarası, şifre veya kimliği
belirleyici başka bir yöntemle belirlendiği haller dışında kart hamili tarafından imzalanan bel-
geyi,” ifade eder şeklinde düzenlenmiştir.

Gerek işlemin niteliği kavramı gerekse harcama belgesi tanımlarını bir arada değer-
lendirdiğimizde, kart hamili ile üye işyerinin yüz yüze, karşı karşıya, olduğu hallerde, düzen-
lenen sliplere kart hamilinin imza alınmasının bir zorunluluk olup olmadığı sorunu karşımıza
çıkmaktadır.

Harcama belgesi tanımından hareketle, kart hamili ile üye işyerinin karşı karşıya oldu-
ğu durumlarda kart hamilinin kimliğinin bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka
bir yöntemle belirlenmesi halinde sliplere imza alınmasına gerek olmadığı sonucuna ulaşıl-
maktadır.

Ancak burada meselenin tam olarak analiz edilmesi için karşımıza, imza taşıyan
sliplerin kart çıkaran kuruluşlara verdiği haklar üzerinde durma zorunluluğu çıkmaktadır.

Bilindiği üzere slipler; kart hamilinin bankaya olan borçlarını beyan ettikleri ve üze-
rinde yazan tutar kadar Bankaya ödeme yapmayı taahhüt ettikleri ve bu tutar kadar bir bedeli
ilgili üye işyerine ödeme yapma konusunda bankayı yetkili kıldıkları belgelerdir. Kısaca slip,
kart hamilinin bankaya ödeme yapma taahhüdünü içerdiğinden bu alacağın banka açısından
ispat edilebilmesi önem taşımaktadır. Bununla birlikte POS terminalleri aracılığı ile üretilen
sliplerin düzenlenmesi bir şekil şartına tabi tutulmamış olup bunlar Türk Ticaret Kanunu an-
lamında bir kıymetli evrakta değildirler.

Bu durumda meselenin ispat hukuku açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasında imzalanan Kredi Kartı Üyelik Söz-
leşmesi ve Bankacılık Hizmetleri Sözleşmelerinde “Şifre kullanılmak suretiyle işlem yapılma-
sı halinde işlemin kart hamili tarafından yapılmış işlem sayılacağına ve işlem bedellerinin he-
saplarına borç kaydedilmesini kabul ettiklerine” dair hükümler yer almakta ve banka defter ve
kayıtlarının taraflar arasında kesin delil teşkil edeceğine dair bir delil sözleşmelerine yer ve-
rilmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan Kanun’un 32. maddesinde yer alan “Mikrofilmlerden veya mikro fişler-
den alınan kopyalar ya da elektronik veya manyetik ortamlardan çıkarılan bilgileri içeren bel-
geler, bu kopya ve belgelerin birbirlerini teyit etmeleri kaydıyla asıllarına gerek kalmaksızın
İcra ve İflas Kanununun 68. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır” şek-
lindeki düzenleme, söz konusu mikrofilm veya mikro fişlerden alınan kopyaları veya manye-
tik ortamlardan çıkartılan belgeleri; imzası ikrar ve noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içine
alan bir senet yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne
göre verdikleri bir makbuz veya belge hükmünde saymaktadır. Ancak burada sözü edilen se-
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net kavramının da, anılan harcama belgesinin borçlu elinden çıkmış ve onun imzası taşıyan
bir yazılı belgeyi kapsamadığını ortaya koymak gerekir. Nitekim ortada bir yazılı belge olma-
sına rağmen bir imza, daha doğrusu kart hamilinin itirazına neden olabilecek bir imza ve kart
hamilinin elinden çıkmış bir belge bulunmamaktadır.

Aksi taktirde, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 288. maddesinde
yer alan “Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası
amacı ile yapılan işlemlerin, yapıldıkları zaman ki miktar ve değeri 400.000.000.TL’sını aştığı
taktirde senetle ispat olunması gerekir” şeklindeki düzenleme ile çelişen bir ifade ile karşı
karşıya kalındığı düşünülebilir ki, 32. madde de yapılan düzenleme ile, kanun koyucunun da
amacının bu olmadığı açıkça ortaya konulmaktadır. Zira 32. madde de yapılan bu düzenleme
ile Kanun koyucu, kart hamilinin elinden çıkmış imzalı bir belge aramamakta, tam tersine
mikrofiş ve mikrofilmlerin kart hamili ya da üye işyeri nezdindeki harcama belgesi ile birbiri-
ni teyit etmesini yeterli görmüştür.

Bununla da, kart hamilinin şifresini POS terminaline girdiği anda borcun doğduğunu
ve bankaya karşı bir ödeme taahhüdünün varlığını ileri sürerek alacaklarımızı ispat edebilme
imkanı doğduğu düşünülmektedir.

Bu düzenlemeler karşısında şifre girilen işlemlerde ayrıca bir imzaya gerek olmadığını
ileri sürmek mümkündür.

Sonuç olarak, banka kartları ile yapılan işlemlerde slip üzerine imza alınmadan sadece
şifre ile işlem yapılması, kart hamilinin tıpkı banka ATM’lerinde veya İnternet bankacılığında
olduğu gibi hesabında mevcut tutarın, 3’ncü bir şahsa aktarılması veya nakit çekilmesi şeklin-
deki bir talimatının yerine getirilmesi olarak değerlendirilmeli ve mevcut yasal düzenlemeler
esas alınarak Şifrenin girilmesi durumunda imza; zorunlu olmamalıdır.

Nitekim; uluslararası ‘chargeback’ uygulamaları da şifre girilmek sureti ile yapılan
işlemleri, imzasız slip şeklinde değerlendirmemekte ve bu hususu ‘chargeback’ sebebi olarak
görmemektedir.

3. Kanun’un 24 ve 25. Maddeleri :

Üzerinde durulması gereken bir başka bölüm ise sözleşme şekli ve genel işlem şartla-
rını düzenleyen 24 ve 25. maddeler olacaktır.

“Sözleşme şartları”

Madde 24 – Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki ilişkiler, bu Kanun ve
ilgili diğer mevzuat çerçevesinde en az oniki punto ve koyu siyah harflerle hazırlanacak yazılı
sözleşme ile düzenlenir. Sözleşmenin bir örneği, kart hamiline ve varsa kefile verilir. Sözleş-
me hükümleri ve kartın kullanımı hakkında kart hamiline ayrıntılı bilgi verilmesi zorunludur.

Kart çıkaran kuruluşların kart hamilleri ile akdedeceği sözleşmelerin şekil ve içeriğin-
de yer alması gereken asgarî hususlar Kurulca belirlenir.

Sözleşmede belirtilen asgarî tutar, dönem borcunun yüzde yirmisinden aşağı olamaz.
Hesap özetinde yer alan asgarî ödeme tutarı son ödeme tarihinde ödenmediği takdirde kart
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hamili ödenmeyen tutar için sözleşmede öngörülen gecikme faizi dışında bir yükümlülük altı-
na sokulamaz.

Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, komisyon ve-
ya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin he-
sabından kesinti yapılamaz. Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran
kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez.

Kart hamilinin borcu kefile bildirilmedikçe, kefil için temerrüt durumunun oluşmaya-
cağı sözleşmede gösterilir. Sözleşme hükümlerinde kefilin sorumluluğunu artırıcı nitelikteki
değişikliklere ve kartın kullanım limitinin yükseltilmesine ilişkin olarak kefilin ilave şartlara
dair sorumluluğunun başlaması için kefilin yazılı onayının alınması şarttır. Kredi kartı kulla-
nımlarındaki kefalet, Borçlar Kanununda belirtilen adi kefalet hükümlerine tâbidir. Asıl
borçluya başvurulup borcun tahsili için tüm yollar denenmeden kefilden borcun ifası istene-
mez. şeklindedir. Yapılan düzenlemelerin çok önemli bir kısmı 4077 sayılı Tüketicin Korun-
ması Hakkındaki Kanunda da yer alan düzenlemelerdir. Bu madde ile kart çıkaran kuruluşlara
sözleşme hükümleri ve kartın kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi verme yükümlülüğü getirilir-
ken, BDDK’ya da sözleşmelerin sahip olması gereken şekil ve içeriğinde yer alması gereken
asgari hususları belirleme yetkisi getirmektedir.

Bu madde ile yapılan en önemli düzenlemelerden birisi de Sözleşmede belirtilen asga-
ri tutarın, dönem borcunun yüzde 20’sinden aşağı olamayacağıdır. Bu husus kart çıkaran ku-
ruluşların asgari tutarı daha yukarda belirlemesini kısıtlamamaktadır.

Kefalete ilişkin düzenlemelerde 4077 sayılı Kanunla getirilmek istenen düzenleme-
lerle paralellik arz etmektedir. Kefilin sorumluluğunu artırıcı değişiklikler için kefilin yazılı
onayının alınması şart koşulmuştur.

 Kanunun sözleşme değişikliklerini düzenleyen 25. maddesi de “Sözleşmede yapılacak
değişiklikler kart hamiline bildirilir. Bu değişiklikler bildirimin yapıldığı döneme ilişkin son
ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Bildirimin ait olduğu döneme ilişkin son ödeme
tarihinden sonra kartın kullanılmaya devam olunması halinde, sözleşmede meydana gelen de-
ğişikliklerin kabul edildiği addolunur. Faiz oranının artırılması durumunda ise bu değişikliğin
hüküm ifade edebilmesi için otuz gün önceden kart hamiline bildirilmesi zorunludur. Kart
hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu
ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.

Kart hamili, talep etmek suretiyle kartı iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetmek hakkına
sahiptir.” şeklindedir. Faize ilişkin düzenlemeler 4077 sayılı Kanunla getirilmek istenen dü-
zenlemelerle paralellik arz etmektedir. Sözleşme değişikliklerinin kart hamiline bildirilmesi
esası getirilerek, söz konusu değişikliğin bildirimin yapıldığı döneme ilişkin son ödeme tari-
hinden itibaren ve ancak kartın kullanılması halinde geçerli olması benimsenmiştir. Yapılan
bu düzenlemelerden sözleşme değişikliklerinin geçerli olması için bildirimin yeterli olmadığı,
kart hamilinde kartını kullanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan söz konusu
değişikliğin, son ödeme tarihinden sonra olmak üzere, kart hangi tarihte kullanılırsa kullanıl-
sın, değişikliğin bildirildiği tarihi takip eden son ödeme tarihinden itibaren geçerli olacağı dü-
şünülmektedir.

4. Kanun’un 26. Maddesi :
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Üzerinde durulması gereken ancak yürürlüğe giriş tarihinin 1 Haziran 2006 olması ne-
deni ile henüz uygulanmayan Faiz hesaplamasına ilişkin 26. madde hakkında da birkaç şey
söylemek istiyorum. 26. madde “Bir hesap dönemine ilişkin toplam borç tutarı veya hesap
bakiyesi üzerinden, o döneme ilişkin hesap özetinin düzenlendiği hesap kesim tarihinden ön-
ceki bir tarih itibarıyla faiz yürütülebileceğine ilişkin kayıtlar hükümsüzdür. Nakit kullanımı-
na ilişkin borçlar hakkında işlem tarihi esas alınabilir. Nakit kullanımı kapsamında değerlen-
dirilecek işlemler Kurulca belirlenir.

Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz
hesaplanır. Kalan hesap bakiyesine, asgarî tutar ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi
faiz, asgarî tutarın altında ödeme yapılması durumunda ise gecikme faizi uygulanır. Temerrüt
hali de dahil olmak üzere, kart uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmaz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, azami akdi ve gecikme faiz oranlarını tespit et-
meye yetkilidir ve belirlediği bu oranları 3 ayda bir açıklar.

Hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında on günden az bir süre olamaz.

Katılım bankaları açısından bu Kanun uygulamasında yer alan faiz kâr payı, gecikme
faizi ise gecikme cezası olarak uygulanır.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10. maddesinin 2. fıkrasının (f)
bendi “kredi kartları için uygulanmaz” şeklindedir. Yapılan düzenleme ile kart çıkaran kuru-
luşlara yeknesak bir uygulama getirilmek arzu edilmiştir. Ancak yapılan düzenlemenin bu
yeknesaklığı ne kadar sağlayacağı zaman içerisinde kart çıkaran kuruluşların uygulamaları
netleştikçe ve ortaya konuldukça görülecektir. Komisyon çalışmaları esnasında gündeme geti-
rilen ve Fransa uygulamasından da esinlenerek hazırlanan, akdi faiz oranlarını ve temerrüt
faizi oranlarını belirleme yetkisini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına veren düzenlemede
Bankalar Birliği ile BDDK görüşmeleri esnasında gündemde olmayan bir düzenlemedir. Ko-
misyon çalışmaları esnasında azami akdi faiz oranının, kart çıkaran kuruluşların ağırlıklı faiz
ortalamalarının yüzde 25’nden fazla olmayacağı ve temerrüt faiz oranının da azami akdi faiz
oranın yüzde 25’ini geçemeyeceği şeklinde bir düzenleme söz konusu iken Meclis Genel Ku-
rulunda yapılan görüşmeler esnasında nihai halini alan bu düzenlemede Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasının söz konusu faiz oranlarını belirleme esaslarında yer verilmemiştir.

Bu madde de yapılan bir düzenlemede de 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkın-
da Kanunun 10. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendi kredi kartları için uygulanmayacağı ifade
edilmiş ve kart çıkaran kuruluşların sözleşmelerinde akdi faiz oranının yüzde 30’unu geçme-
mek üzere gecikme faizi uygulayabileceklerine dair düzenlemeye yer vermelerine gerek kal-
mamıştır.

5. Kanun’un 44. Maddesi:

5464 sayılı Kanunla getirilen ve uygulamada yaşanan bir çok sıkıntının önüne geçece-
ğini düşündüğüm bir başka madde de, Bankalar Birliği komisyon çalışma grubunun bu yasaya
girmesinde çok emeği olduğuna inandığım 44. maddesidir.

“Yetkili mahkeme ve merciler”
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MADDE 44 – Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili uyuşmazlıklarda kart hamilinin tü-
ketici olması halinde, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 ve 23. mad-
desi hükümleri uygulanır.

Kart çıkaran kuruluşlar tarafından kart hamilleri aleyhine açılacak davalarda 1086 sa-
yılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun görev ve yetkiye ilişkin hükümleri uygulanır.

Maddenin ikinci fıkrası hükmüyle, kart çıkaran kuruluşlar tarafından kart hamilleri a-
leyhine açılacak davalarda, davacının tüzel kişi olması münasebetiyle bu davaların tüketici
mahkemelerinde görülmesi yerine 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun görev
ve yetkiye ilişkin hükümleri çerçevesinde takip edilmesi amaçlanmıştır.

Gülsün Sop

A. Genel Olarak:

Kartlı sistemde yasal bir düzenlemeye gidilme ihtiyacının ilk kez gündeme getirildiği
Türkiye Bankalar Birliği’nde 1993 yılı başlarında bir araya gelen ilk çalışma grubumuz kimi
zaman Ankara ve İstanbul’da haftada ikiye varan sıklıkta toplanarak Taslak hazırlama çalış-
malarını sürdürdü. Bir süre sonra aynı grup başka katılımlarla çalışmalarını bir süre BKM
bünyesine taşıdı. Yapılan hazırlıklarda her aşamada banka ve ilgili kurum ve kuruluşların gö-
rüşleri alındı. 1996 yılında tamamlanarak Hazine Müsteşarlığı’na gönderildi ve Müsteşarlıkça
da benimsendi. Aynı yıl Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM)’nin Abant’ta düzenlediği
Panelde, Taslağı Yüksek Yargı üyelerine, bankalara ve tüm ilgili Kurum ve Kuruluş temsil-
cilerine tanıtma fırsatı bulduk.

Ancak kartlı sistemdeki yasal düzenleme ihtiyacı tüm ilgili çevrelerce ifade edilmesine
karşın Taslağımız uzun bir süre yasalaşma sürecine giremedi. Bu arada kredi kartlarına ilişkin
ilk yasal düzenleme 2003 yılında bambaşka bir platformda gerçekleşti. 4822 sayılı Yasa ile
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, ilk kez kredi kartlarını düzenleyen 10/a maddesi
eklendi. Tabii, yine aynı yasada kredi kartı borçlarını ilgilendiren Geçici 1. maddeyi de unut-
mamak lazım. Ancak 10/a maddesi, daha çok 2001 krizinin kredi kartı borçlarına etkisini gi-
derme kaygısı taşıyan, biraz da aceleye gelmiş bir düzenleme niteliğinde idi. Bu yüzden de
kartlı sistemin özel bir düzenlemeye kavuşturulma ihtiyacını karşılamaktan uzak kaldı.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasa Tasarısı çalışmaları, BDDK tarafından 2004 yılı
ortalarında canlandırıldı. Türkiye Bankalar Birliği, BKM, ilgili resmi kuruluşlar ve özellikle
2003 yılındaki yasa değişikliği sonrası etkinlikleri artan sivil toplum örgütlerinin görüşleri
alınarak bir dizi değişikliğe uğradı.

Çalışma Grubumuz Türkiye Bankalar Birliği nezdinde, zaman zaman yeni katılımlarla
bu süreçte de etkin rol aldı. BDDK ile yapılan toplantılarda Taslağa, uluslararası kartlı sistem
ilkelerine uygun ve sistemin işlerliğini olumsuz yönde etkilemek yerine sistemi güçlendirme-
ye yönelik bir yapı kazandırılmaya çalışıldı.

Tasarı son hali verilerek BDDK tarafından 2005 sonunda TBMM’ne gönderildi. AB
Uyum Komisyonundan ana komisyon olan Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve
Teknoloji Komisyonunda görüşüldü. Türkiye Bankalar Birliği olarak BKM’nin de katılımı ile
komisyon toplantılarına katıldık. Son aşamaya kadar görüşlerimizi bildirmeye ve katkıda bu-



TBB Kredi Kartları Çalışma Grubu

114

lunmaya devam ettik. Son olarak da bildiğiniz gibi, Tasarı Genel Kurulda verilen bir kısım
önergelerle de değişikliğe uğrayarak 23 Şubat’ta yasalaştı.

Az önce, Tasarının 13 yıl önceki ilk halinden oldukça farklı bir biçimde yasalaştığın-
dan söz etmiştim. Ancak yine sevinerek belirtmeliyim ki, özellikle ‘tanımlar’, ‘tarafların kartlı
sistem içindeki hak ve yükümlülükleri’, ‘kartlı sistemin işleyiş esasları’ bakımından ilk çalış-
malara oldukça bağlı kalındı. Hazırladığımız ilk taslakların, kartlı sistemin yasal bir formas-
yona kavuşması adına bu yasada derin etkilerini görüyoruz.

İşte 5464 Sayılı Yasa, bu geniş katılımlı ve uzun soluklu çalışmaların bir ürünü. Ön-
celikle, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunundan bahsederken, ‘Kanun’ yeri-
ne, ‘Tasarı’ ifadesini kullanırsam beni bağışlayacağınızı umuyorum. Çünkü geçen 13 yıllık bu
süreçte, Türkiye’deki kartlı sistemi ilgilendiren bu düzenlemenin, biz Çalışma Grubu Üyeleri
arasındaki adı hep ‘Taslak’ olarak kaldı. Bu süreçte Taslağın sadece adı değişmedi dersek
yanlış olmaz.

B. 5464 Sayılı Yasa Geçici Maddeleri

5464 Sayılı Yasanın geçici maddelerinin özellikle 2 ana noktada önem kazandıklarını
görüyoruz.

- Mevcut uygulamaların Yasaya uyum süreçleri ve yöntemleri,

- İşlerliğini yitirmiş durumdaki mevcut kredi kartı borçlarının düşük bir yıllık faiz üze-
rinden uzun bir taksitlendirme sürecinde ödenme imkanı

Geçici 1. Madde :

Açıklamalarımı genellikle Geçici 3 ve 4. maddeler üzerinde yoğunlaştırmakla birlikte,
bütünlük arzetmesi açısından 1.ve 2. Geçici Maddelere de kısaca değinmekte yarar var.

Geçici 1. madde, Yasa kapsamına giren kuruluşların durumlarını 1 yıl içinde bu Yasa
hükümlerine uygun hale getirmelerini öngörüyor.

Hemen belirtelim, bu madde Yasada hüküm altına alınan uygulamalara yönelik değil.
Uygulamaları ilgilendiren uyum süreçleri Geçici 3. maddede düzenlenmiş durumda. Burada,
yani Geçici 1. maddede, Yasa kapsamına giren faaliyetleri yürüten kuruluşların durumlarına
yönelik bir uyum süreci ifade ediliyor. Diğer deyişle, Kanunun 4. maddesinde sözü edilen,

- Kartlı sistem kurma,

- Kart çıkarma,

- Üye işyerleri ile anlaşma yapma,

- Bilgi alışverişi,

- Takas ve mahsuplaşma

faaliyetlerinde bulunan kuruluşlar.
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Yine aynı maddede 7 bent halinde sayılan koşulları 1 yıl içinde yerine getirmek zo-
rundalar. Bunlara uygun olmayan bir durumları varsa, bunu gidermek için ve uyumlu hale ge-
tirmek için 1 yıllık geçiş sürecine sahipler. Aksi takdirde 7. madde uyarınca Kurul’dan izin
almaları mümkün olmayacak, halihazırda izinleri varsa 5. madde uyarınca bu iznin iptal edil-
mesi söz konusu.

Geçici 2. Madde :

Yasanın Geçici 2. madde hükmü, Kartlı Sistem içinde yine 4. maddede belirtilen;

- Kartlı sistem kurma,
- Kart çıkarma,
- Üye işyerleri ile anlaşma yapma,
- Bilgi alışverişi,
- Takas ve mahsuplaşma

faaliyetlerini halihazırda sürdüren kuruluşlara, Kurum tarafından çıkarılacak Yönetmeliği ta-
kiben 3 ay içinde Kurum’a izin başvurusunda bulunma zorunluluğu getiriyor.

Halen kartlı sistem kurma, kart çıkarma ve üye işyeri anlaşması yapma faaliyetlerini
sürdüren Bankalar, bu zorunluluktan muaf tutulmuş.

Halihazırda bankaların ortak ve üye bulundukları, bilgi alışverişi ve Takas-
mahsuplaşma faaliyeti gösteren Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. ve Kredi Kayıt Bürosu
A.Ş.’nin, ortaklarının bankalardan oluşması nedeniyle 4. maddede hüküm altına alınan ko-
şulları yerine getirseler, dolayısıyla da Geçici 1. maddeden etkilenmeseler dahi, bu Kuruluşla-
rımızın Geçici 2. madde uyarınca izin almalarının gerekeceği söylenebilir.

Geçici 1 ve 2. maddelerin, ‘İzne Tabi İşlemler’ başlıklı 4, 5, 6 ve 7. maddeleri ile bir-
likte ortak bir amaca hizmet ettikleri söylenebilir. Bu da, Yasa Koyucunun Kartlı Sistem için-
de faaliyet gösteren kuruluşları, ciddi ve uluslararası standartlara uygun bir platforma taşımak
ve burada görmek istemesi.

Geçici 3. Madde :

Geçici 3. madde, Yasanın özellikle bankalarımızın mevcut kart uygulamalarına getir-
diği yenilik ve değişiklikler için öngördüğü uyum süreçleri yönünden önemli bir madde.

Yeni Yasa, az önce Buket Hanım ve Cem Bey’in değindikleri bir takım değişiklikler
getiriyor Kart Sistemimize. Bunların en önemlileri;

- Kredi kartı başvurularının toplanacağı yerlere, asgari tutarları belli bir süre ödenmeyen
kartların iptaline ilişkin 8. madde,

- Kart limitlerinin belirlenmesi, sınırlandırılması ve güncellenmesine, limit aşım ücreti-
nin kaldırılmasına ilişkin 9. madde,

- Çalıntı kartlarda kart hamilinin bildirim öncesi sorumluluğuna sınır getiren ve sigorta
öngören 12. madde,
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- Asgari tutarın dönem borcu içindeki asgari sınırını belirlemesi yönünden 24. madde

- Kredi Kartında faiz esaslarını düzenleyen 26. madde.

olarak sayılabilir.

İşte Geçici 3. madde bu hükümlerle çelişkili olarak nitelendirilebilecek uygulamalar
varsa, bunların giderilmesi için Kanuna uyum sürecini belirliyor.

Maddeye göre, bu süre, faiz hesaplamasına ilişkin uygulamalar için 3 ay, diğer uygu-
lamalar için 1 yıl olarak öngörülmüş.

Hiç kuşkusuz bu süreler, azami süreleri ifade ediyor. Yasa hükümleri ile çelişkili nite-
likte görülebilecek uygulamanın mahiyetine göre, daha kısa sürelerde gerçekleştirilmeleri söz
konusu olabilir.

Örneğin, kart başvurularının toplanabileceği yerlerin bir an önce 8. madde hükümleri-
ne göre belirlenmesi gerekiyor ki, bu bankaların pazarlama stratejilerinin yeniden belirlenmesi
açısından da çok önemli.

 Diğer taraftan, - eğer halihazırda yoksa - limit belirleme ve güncelleme işlemleri için
öngörülen tanı ilkeleri ve skorlama sistemlerinin geliştirilip kullanılmaya başlanması veya
mevcut limitlerin Kanuna uygun hale getirilmesi, azami sürenin kullanılmasını gerektirebile-
cek.

Maddenin 2, fıkrasında, asgari tutarın dönem borcunun yüzde 20’sinden az olamama-
sına ilişkin 24. madde ile getirilen hüküm için istisnai bir düzenlemeye gidilmiş.

Buna göre, asgari tutar 6 ay boyunca dönem borcunun yüzde 10’u olarak uygulanacak.
Tabii bu da asgari bir oran. Yani, eğer bankanın uygulamasında halihazırda asgari tutar dö-
nem borcunun yüzde 10’undan fazla bir oranda uygulanıyorsa bunun yüzde 10’a çekilmesine
gerek yok. Çünkü kanun koyucunun nihai amacı, dönem borcunun faize tabi olan ödenmeyen
kısmının artmasını önlemek. Dolayısıyla kart hamilinin faiz yükünün artmasını engellemek.

Hal böyle olunca, halen asgari tutarın dönem borcunun yüzde 10’unun altında kaldığı
bankaların, bu oranı 6 ay boyunca yüzde 10’a yükseltmeleri, bu sürenin sonunda da en az
yüzde 20 ye çıkarmaları gerekecek.

Maddenin 2. fıkrasında öngörülen kademeli geçiş sürecinin nedenlerinden biri banka-
ların sistem ve stratejilerinin yeniden belirlenmesine zaman tanımak olduğu kadar, asıl amaç
kart hamiline kolaylık sağlamak. Borcunun belli bir kısmını ödemeye şartlanmış, bütçesini
buna göre ayarlamış kart kullanıcısının durumunu birdenbire ağırlaştırmamak.

Geçici 3. madde ile ilgili son olarak tarihçesinden söz etmek istiyorum. Madde Ana
Komisyona geldiğinde yasalaştığı halinden farklı idi :

‘Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasında akdedilmiş sözleşmelerdeki faiz
hesaplanmasına ilişkin hükümlerin 1 ay, diğer hükümlerin ise 1 yıl içinde bu Kanun hükümle-
rine uygun hale getirilmesi’ şeklindeydi.
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Türkiye Bankalar Birliği olarak katıldığımız Sanayi ve Teknoloji Komisyonu çalış-
maları sırasında karşıt bir önerge verilmesine ve bu hükmün değişmesine katkıda bulunduk.
Aksi halde mevcut milyonlarca sözleşmenin değişmesi yönünde yanlış yorumlara sebebiyet
verilecekti. Oysa burada önemli olan uygulamaların kanuna uyumlu hale getirilmesi idi. Ka-
nunun yürürlüğünü takiben imzalanacak yeni sözleşme metinlerinde gerekli revizelerin ya-
pılması yeterli olacaktı. Nitekim bu görüşlerimiz kabul edilen önerge ve madde gerekçesine
de aynen yansıdı.

Geçici 4. Madde :

Hepimizin bildiği gibi, bu madde, düzenini kaybetmiş, temerrüde düşmüş kredi kartı
borçlarının, kolaylaştırılmış şartlarla yeniden yapılandırılmasına ilişkin ilk düzenleme değil.

Yine bildiğimiz gibi, tam üç yıl önce, Mart 2003’de ayında yürürlüğe giren 4822 Sa-
yılı Kanunun Geçici 1. maddesi de, o dönemde temerrüt halinde bulunan kart borçlarına yüz-
de 50 faiz ile 12 ay ödenme kolaylığı sağlamıştı.

Doğal olarak, bu tür geçici hükümleri, daha çok, çıkarıldıkları döneme özgü koşullar
çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Dolayısıyla bunlardan birinin, diğerine kesin bir örnek
teşkil etmesi, hepsinin birlikte değerlendirilmeleri bizi her zaman doğru sonuçlara götürmez.

Ancak, 4822 Sayılı Yasanın Geçici 1. maddesi, geçtiğimiz 3 yıllık süreçte gerek ban-
kaları ve tüketicileri gerekse adli mercileri yoğun şekilde meşgul etti. Sonuçta, özellikle bu
madde uygulaması ile ilgili geçmişteki tecrübelerimiz ve Yüksek Yargının bu maddeye ilişkin
kararları, bu kez 5464 Sayılı Kanunun Geçici 4. maddesi hükümlerinin yorumu ve uygulama-
sında bize ışık tutabilir.

Diğer taraftan, Kurum tarafından TBMM’ne gönderilen Tasarıda bu madde mevcut
değildi. Tasarının ilk olarak görüşüldüğü AB Uyum Komisyonu Raporu ile, Ana Komisyon
olan Sanayi ve Teknoloji Komisyonu’na, ödenme güçlüğü içinde bulunan kredi kartı borçları-
na ilişkin bir yeniden yapılandırma maddesi eklenmesi yönünde, öneride bulunulduğunu gö-
rüyoruz.

Ana Komisyon görüşmelerinin başında bir üye milletvekilinin konu ile ilgili bir sap-
tamasını anmadan geçemeyeceğim.

‘Elimizde kartlı sistemi düzenleyen ve yasal formasyon kazandırmaya yönelik bir Ta-
sarı var, ancak buradaki 50 ye yakın hüküm bir tarafa bırakılmış, kamuoyunun ve medyanın
dikkati af yönünde çıkarılacak bir madde beklentisine odaklanmış durumda. Komisyonumu-
zun, sisteme zarar vermeden ve sağduyu içinde bunun üstesinden gelmek zorunda olduğunu
unutmayalım’ demişti. Bu gerçekçi ve doğru bir saptamaydı.

Nitekim Ana Komisyonda icra takibine konu edilmiş kart borçlarının yeniden yapılan-
dırılmasına yönelik olarak Geçici 4. madde’nin ilk hali, bir önerge ile metne ilave edildi. Ye-
niden yapılandırma hükümlerinin sistemin işleyişine ve kart portföylerine zarar getireceği dü-
şüncesinde olmamıza rağmen, hiç değilse kapsam ve uygulamanın olabildiğince somutlaştı-
rılması açısından, bu önergeye Türkiye Bankalar Birliği olarak katkıda bulunduk.

Ancak Geçici 4. maddenin ilk iki fıkrası, Genel Kurul görüşmeleri sırasında verilen ö-
nergelerle farklı bir boyut kazandı. Ve madde bu şekilde yasalaştı.
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Maddeyi incelerken izlemeyi düşündüğüm yöntem, maddeyi öncelikle fıkralara bölüp
incelemek. Yeri geldikçe de, hükümlerin yorumuna katkı sağlamak üzere, 4822 kapsamında
yargı kararları ve uygulamalarımıza gönderme yapmak.

1. Fıkra:

Maddenin ilk fıkrasında, Geçici Maddeden yararlanma imkanı verilen borçların kap-
samının belirlenmeye çalışıldığını görüyoruz.

Burada üç kategorideki borçlulardan bahsediliyor ki, bunlardan ilki ‘‘dönem sonu bor-
cunun ödenmesi için ihtar çekilmiş’’ olanlar.

Buradaki ‘dönem sonu borcu ’ ifadesi, genel kredi kartı uygulaması yönünden çelişkili
görünebilir. Dönem sonu, kart uygulamasında esasen hesap kesim dönemini ve bu tarihteki
borcu ifade eder. İhtarname çekilmesinin ise hesap kesim dönemi ile doğrudan bir ilgisi yok.

Asgari tutar ödenmediği takdirde Bankalar belli bir süre bekleyip, bu arada müşteriye
çeşitli yollardan ulaşıp borcunu ödemesi yönünde ikazlarda bulunduktan sonra hesabı katedip
toplam borç üzerinden ihtarname keşide ediyorlar. Kanunun 8. maddesi bu dönemi 3 ay ola-
rak ifade ediyor, yapılması öngörülen bildirimle birlikte bu süre 1 ay daha uzuyor.

Bazı banka uygulamalarında Tüketici Kanununun 10. maddesi çerçevesinde asgari
tutar iki dönem ödenmez ise borcun tamamının muaccel kılınması için ihbar öneli gönderili-
yor.

Ancak her koşulda ihtarname tarihinin, kredi kartı hesap kesim tarihi ile örtüşmesi ge-
rekli değil. Dolayısıyla, maddenin bu fıkrasında geçen ‘dönem sonu borcunun’ teknik anlam-
da kullanılmadığını düşünüyoruz.

Diğer taraftan ihtarnamenin ekinde, harcama ve nakit çekim tutarları, bunlara işlemiş
faizlere ayrıştırılmış şekilde ihtarname tarihi itibarıyla toplam borcu gösteren hesap özeti gön-
deriliyor.

Bu durumda, kapsamdaki ilk borçlu kategorisini, ‘katedilen hesabın toplam borcunun
ödenmesi için ihtar çekilmiş’ olanlar şeklinde anlamak gerekiyor.

Bu yorum esasen, 4822 sayılı Kanun kapsamında çıkan ihtilaflarda verilen Yargıtay
12. ve 13. Hukuk Daireleri kararları ile de uyumlu. 13. Hukuk Dairesinin 2005/7009 E.,
11715 Sayılı kararındaki bir bölümü okumak istiyorum.

‘’Kural olarak, Borçlar Kanunu’nun 101. maddesine göre kesin vadeli sözleşmelerde
temerrüt sözleşmede belirtilen günün hitamı ile gerçekleşir. Banka tarafından gönderilen he-
sap özetlerinde ödeme günü belirtilmekte ise de, bu ödeme gününde borcun tamamı değil,
belli bir kısmının ödenmesi gerektiği bildirildiğinden, kredi kartı borçları Borçlar Kanu-
nu’nun 101/2 maddesinde öngörülen miktarı önceden belli kesin vadeli borç niteliğinde de-
ğildir. Bu nedenle kredi kartı borçlarında temerrüt tarihi bakımından anılan madde uygulan-
maz. Kredi kartının bu özelliği nedeniyle borçlunun temerrüdü, banka tarafından akdi ilişki-
nin sona erdirilerek hesap katedildikten sonra, borçluya gönderilen ihtarnamenin tebliğinden
veya ihtarda süre verilmiş ise bu sürenin bitiminden itibaren oluşur.’’
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1. fıkraya göre kapsama giren ikinci kategori borçlular, ‘’haklarında icra takibi başla-
tılmış’’ olanlar.

Hemen belirtmek gerekir ki, Komisyon’dan Genel Kurul’a gelirken Geçici 4. madde
hükmünün kapsamı sadece bu durumdaki borçlularla sınırlı tutulmuştu.

Türkiye Bankalar Birliği delegasyonu olarak kapsamın bu şekilde belirlenmesine kat-
kıda bulunmuştuk. Çünkü buradaki tek kaygımız, 4822 dönemindeki kapsama ilişkin ihtilafla-
rı gözeterek kapsamın hiç bir çelişkiye meydan vermeden en somut biçimde ortaya konulma-
sıydı.

Maddeye göre, bu durumdaki borçluların 18 taksitte ödeyecekleri borçlarına, takip ve
dava masraf ve harçları ile yasal vekalet ücreti de dahil edilecek. Bunun belirtilmesine gerek
var mıydı, düşüncesi doğabilir. Vardı, çünkü 4822 döneminin başında, maddede bu yönde bir
hüküm bulunmadığı için borçlunun bunlardan muaf tutulmasına ilişkin bir kaç yerel mahkeme
kararına rastladık. Daha sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Genelgesi ve Yargıtay kararları ile
bu kalemlerin de borca dahil olduğu kesinleşmişti.

Kapsama giren 3. grup borçlar ise aynı fıkraya göre, ‘’31.1.2006 tarihine kadar temer-
rüde düşmüş’’ olanlar.

Esasen tereddüt bu durumdaki borçlular için ortaya çıkıyor. ‘Kredi kartında temerrüde
düşülmesi’ neyi ifade ediyor ?

Az önce de belirttiğim gibi Yargıtaya göre temerrütten bahsedilebilmesi için hesabın
katedilip ihtarname çekilmiş olması gerekiyor.

Ancak 1, fıkrada, ihtar çekilmiş ve icra takibi başlatılmış borçlular açıkça belirtildiğine
göre, ‘temerrüde düşmüş olanlar’ dan, farklı durumdakilerin kastedildiği açık. Bunun yoru-
munu yaparken birkaç noktadan hareket etmek mümkün.

4822 döneminde, ‘bankaların yasa kapsamını daraltmak için uzun bir dönem borçlula-
ra ihtarname göndermedikleri, hesapları açık tuttukları yönünde bazı eleştiriler gündeme geti-
rildi. Hatta bunların, bazı yerel mahkeme kararlarına bile yansıdığını gördük. Bizce bu değer-
lendirmeler doğru değildi. Yine de bu görüşlerin Daire kararlarını bir ölçüde etkilediği söyle-
nebilir.

Şöyle ki, az önce belirttiğim 13.Hukuk Dairesi kararında temerrüt için ihtar çekilmiş
olması zorunlu görülmekle birlikte, kararın devamında şöyle bir ifadeye de yer verilmişti.

‘’...Banka tarafından borçluya ihtarname gönderilmemiş, hesap katedilmemiş ise,
gönderilen son hesap ekstresinde belirtilen ödeme tarihinin temerrüt tarihi olarak kabulü ge-
rekir’’.

Bu kararda, biraz önce belirttiğim kaygılar yanında, bir kısım bankaların hiç ihtar
çekmeksizin son hesap özeti üzerinden icra takibi başlatmaları da etkili olmuş olabilir.

Diğer taraftan, Tüketici Kanununun 10. maddesi çerçevesinde, iki dönem üstüste asga-
ri tutar ödenmediğinde ihbar öneli göndererek borcun tamamını muaccel kılan Banka uygu-
lamaları da var.
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Ayrıca, 5464 sayılı Kanunun 8. maddesinde, asgari tutar 3 ay içinde ödenmez ise,
borçluya bildirimde bulunulması, 1 aylık süre de ödemesiz geçerse kartın iptal edilmesi öngö-
rülüyor.

Tüm bu değerlendirmelerin ışığında, kapsamdaki 3.grubun, asgari tutarı peşpeşe 3 dö-
nem boyunca ödemeyen, kredi kartı bu nedenle kapatılmış ancak henüz hesabı katedilip ihtar-
name çekilmemiş durumdaki borçlular olduğu yorumunu yapmak mümkün.

Bu yorum esasen kart müşterisinin de lehine. Çünkü, borcun ödenme kolaylığı yanın-
da Kanun kapsamına girmenin uzun vadedeki diğer sonuçlarını da gözardı etmemek gereki-
yor.

Ödemesinde kısa süreli düzensizlik yaşayan ancak kart hesabı açık ve işler durumdaki
bir müşteriye yüzde 18 faizle 18 ay taksitlendirme ilk anda cazip gelebilir. Ancak Bankaların
yasa kapsamına giren borçlularını, hesabı işleyen kart müşterileri ile aynı konumda değerlen-
dirmeyecekleri açık. Dolayısıyla TC Merkez Bankası ve KKB bildirimlerinin yapılması söz
konusu. Böylece kişinin uzun vadede bankalarla ilişkilerinin zedelenmesi kaçınılmaz olacak.
Nitekim 4822 kapsamına giren borçluların dahi yeniden kart almak için yoğun çaba göster-
diklerini gördük.

Dolayısıyla, halen kısa süreli ödeme düzensizliği olan ancak kart hesabı açık ve işler-
liğini sürdüren müşterilerin Geçici 1. madde kapsamında olmadıkları, esasen bunun kendi
menfaatlerine de uygun olduğu sonucuna varıyoruz.

Tüketici Kanunu 10. maddesi kapsamında iki dönem üstüste ödeme yapmayan borç-
lulara, borcun tamamı muaccel kılınmak üzere ihbar gönderilen durumlarda da, borçlunun
kapsama girdiği sonucuna varılabilir.

1. Fıkradaki Diğer Hususlar :

Bu tespitlerden sonra, 1. fıkrada yer alan diğer bazı noktalara da kısaca değinmek isti-
yorum.

İcra takibinde bulunanlar açısından, avukata da müracaat edilebileceğinin belirtilmesi,
faydalı olmuştur. 4822 döneminde icra takibindeki borçluların avukatlara özellikle müracaat
etmemeleri, sivil toplum örgütlerinin bu konudaki yönlendirmeleri bankalarda büyük yığıl-
malara neden olmuştu.

Başvurularda güncel tebligat adresinin belirtilme zorunluluğu da işlevi olan bir hü-
küm. Yine 4822 döneminde bunun sancısı yaşanmış, sadece yazılı bir müracaat fakslayan
borçluya bir daha ulaşma ve ödeme planı gönderme, dolayısıyla tahsilat imkanı bulunama-
mıştı.

Ödeme planının imzalanması ve ilk taksidin ödenmesinin de yararlanma koşulu olarak
getirilmesi çok faydalı. 4822 döneminde, böyle bir şartın aranmaması büyük eksiklikti. Borçlu
sadece müracaatla yararlanma hakkı kazanıyordu, Duruma ciddiyet kazandırma yönünde bile
olsa hiç bir ödeme şartı konulmamıştı. Bu durum yoğun ihtilaflara neden oldu. Ödeme niyeti
bulunmayan kötü niyetli borçluların, bu sayede borçlarını daha da sürüncemede bıraktıklarına
şahit olmuştuk. Yeni Geçici maddedeki bu hükmün maddenin kendi amacına hizmet edeceği-
ne inanıyoruz.
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Belirtmem gerekir ki, bu hükümlerin maddeye eklenmesine Bankalar Birliği delegas-
yonu olarak, Komisyon toplantıları sırasında önemli katkımız oldu.

2. Fıkra :

Geçici 4. maddenin 2. fıkrasında bu kez anapara kavramının konu edildiğini görüyo-
ruz. Burada ‘temerrüt tarihindeki anapara’ yani yüzde 18 yıllık faize esas teşkil edecek tutar
açıklanırken, temerrüt tarihi açıkça belirli değil. ‘...o tarihte gönderilen’ denilmekle
yetinilmiş. ‘O tarih’ yani ‘temerrüt tarihi nedir ?

Az önce kredi kartı borcunun temerrüdünden söz etmiştim. Yargıtayın, kredi kartı bor-
cunun BK 101/1 kapsamında ve kesin vadeli borç olmadığı,  borçlunun mütemerrit kılınması
için kat ihtarnamesi gerektiği görüşünde olduğunu belirtmiştim.

Borçlar Kanununun 101/2 maddesi anlamında kesin vadeden bahsedebilmek için han-
gi tarihte hangi tutarın ödeneceğinin önceden kararlaştırılmış olması gerekir. Örneğin kullan-
dırıldığı tarihte taksitleri ve vadeleri kesin surette belirtilmek suretiyle ödeme planına bağla-
nan bireysel kredilerde durum böyle.

Kredi kartında ise kartın kullanımına bağlı olarak ödenecek tutar değişiyor. Hesabın
katedildiği tarihe kadar gönderilen ekstrelerde, o ekstreye özgü dönem borcu ve bunun öden-
mesi gereken asgarisi belirtiliyor. Dolayısıyla ödeme yapılmadığı takdirde, ihtar keşidesinden
önce dönem borcu veya toplam borç değil, olsa olsa bu asgari tutar yönünden temerrüt halin-
den bahsedilebilir.

Dolayısıyla, Yargıtay kararları da gözetildiğinde, görüşümüz, geçici madde kapsamın-
daki ihtar çekilmiş veya icra takibine konu olmuş borçlarda, temerrüt tarihi ve anapara yoru-
munda, borçluya gönderilen ihtarın tebliğ tarihi veya borçluya bir süre verilmiş ise bu sürenin
bitiminin temerrüt tarihi, ihtarda belirtilen toplam borç tutarının da anapara olarak esas alın-
ması yönünde.

Peki, üçüncü grup borçluda – yani ihtar çekilmemiş, icra takibi yapılmamış, ancak
Kanunun deyimiyle ‘temerrüde düşmüş’ borçlarda - ne yapılacak? Bu borçlar için de, borçlu-
ya gönderilen son dönemsel hesap özeti yani ekstredeki toplam borcun anapara, bu ekstrede
gösterilen son ödeme tarihinin de temerrüt tarihi olarak kabulü gerekecek. Tabii burada artık
ekstrenin dönem borcundan değil, eğer taksitli alışveriş yapılmış ise vadesi gelmemiş taksitle-
rin de dahil olduğu, aynı ekstredeki toplam borçtan söz ediyoruz.

3-4-5-6 ve 7. Fıkralar :

Geçici 4. maddenin devam eden fıkralarını bir arada ve kısaca değerlendirmek istiyo-
rum. Çünkü, bunların tümü aslında 4822 döneminde bankalar, tüketiciler ve yargı mercileri
olarak hep birlikte yaşanan belirsizlik ve ihtilaflardan edinilen tecrübelerle, bunların bir kez
daha yaşanmaması amacına yönelik hükümler. Hemen belirtmeliyim ki, bunların tümünde
Türkiye Bankalar Birliği olarak Komisyonda verdiğimiz bilgi ve görüşlerin büyük katkısı ol-
du.

3. fıkraya göre, yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanan borçlu ödeme planın-
daki taksit ve vadelendirmeye uymak zorunda. Bu taksitlerden herhangi biri ödenmez ise, ar-
tık Geçici maddenin sağladığı imkanlardan yararlanma hakkının ortadan kalkacağı, 6. fıkrada
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tekrar vurgulanıyor. Bu takdirde, Kanunun 26. maddesinde belirtilen gecikme faizi üzerinden
takip işlemlerine devam edilecek.

Bunu bir örnekle biraz açmakta fayda var. Borcu taksitlendirmeye uymasa dahi, örne-
ğin icra takibi 5 yıl önce yüzde 240 gecikme faizi üzerinden açılmış ise, bu orandan değil, ih-
lal tarihinde T.C. Merkez Bankasının o dönem için açıkladığı gecikme faiz oranı üzerinden
takibe devam edilecek.

Ayrıca, 4. fıkraya göre, borçlu, taksitli borç ödeme planına karşı, ancak ödemelerini
aksatmamak koşulu ile itiraz edebilecek. Ancak borçlunun ödemelerini ihtirazi kayıtla yapıp,
itirazı sonunda haklı çıkarsa istirdat talebinde bulunmasına hukuki engel yok, hiç kuşkusuz.

Taksitlere uyulması konusunda ciddiyet ve devamlılık öngören bu hükümler yanında,
takip hukuku açısından belirlilik sağlayan hükümlerin de getirildiğini memnuniyetle görüyo-
ruz.

Bu kapsamda, 3. fıkrada, taksitlendirme süreci boyunca ve ödemelere riayet edildiği
sürece, halihazırda yapılmış işlemler baki kalmak üzere icra işlemlerinin duracağı ve İcra İflas
Kanununda belirtilen sürelerin işlemeyeceği öngörülmüş. Örneğin haciz yapmışsanız, bu baki
kalacak, satış isteme süresi işlemeyecek. Burada maaş hacizlerinde tereddüt doğabilir. Bu
halde de haciz baki kalmak üzere maaş kesintileri taksit süresince durdurulabilir veya kesin-
tiler taksit tutarları gibi ayarlanabilir.

Yine 5. fıkrada, takip hukuku açısından konuya somutluk sağlayan bir hüküm var.
Borçlu ödeme planını imzalamış ise, önceki dönemde borca karşı ileri sürdüğü itirazlar orta-
dan kalkıyor. Oysa 4822 Geçici 1. madde uygulamasındaki belirsizlik yüzünden bu konuda
sorun yaşanmış, bazı mahkemeler borçlunun dosyaya vaki itirazlarına ilişkin davaları sürdür-
müş, bazıları da bunu bir sulh sözleşmesi saymış, ancak ödeme yapılmasa da ancak yüzde 50
üzerinden takibe devamı öngörmüştü.

4822 döneminde, halihazırda ödenip bitmiş veya yüzde 50 faizin üzerinde tahsilat ya-
pılmış dosyalarda, istirdat talepleri ile karşılaşmıştık. Gerçi bunlar gerek yerel mahkemeler
gerekse Yargıtayca reddedilmişti. 5464 sayılı Kanunun Geçici 4. maddesinin son fıkrasında,
bu konunun ihtilafa yer vermeyecek şekilde açıkça ifade edilmiş olması da sevindirici.

Bildiğiniz gibi, eski geçici maddedeki belirsizlikler nedeniyle, ödeme planlarına karşı
onbinlerce ihtilaf doğmuş, davalar açılmış, Tüketici Mahkemeleri ve Yargıtay Daireleri yıl-
larca meşgul edilmiş, bu arada borcun ödenip ödenmediği hiç araştırılmaksızın kararlar tesis
edilmiş, hatta hiçbir ödeme yapmayan borçlulara karşı icra takibinin devamında, sırf başvuru
var diye yüzde 50 den takibe devam yününde kararlar çıkmıştı. Sonuçta da 4822 sayılı Kanu-
nun Geçici 1. maddesi amacına ulaşmamış, ödeme yapma niyeti ve gayreti olmayan kötü ni-
yetli borçluların, durumu sürüncemede bırakma çabalarına yol açmıştı.  Az önce de açıkladı-
ğım çerçevede, 3, 4, 5, 6 ve 7. fıkra hükümleri gerçekten de 4822 dönemindeki yaşadığımız
pek çok ihtilafı bertaraf edecek nitelikte.

Toplantımızın bana düşen, geçici maddelere ilişkin açıklamalarımı burada bitirirken,
hepinize Kanunun uygulamasında ve çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar diliyor, saygılar
sunuyorum.


