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Önsöz

Bu Kitap 1 Mart 2006 tarih ve 26095 sayl Resmi
Gazete’de yaymlanan 5464 sayl Banka Kartlar ve Kredi
Kartlar Kanunu ve ilgili alt düzenlemeler hakknda ilgili taraflara bilgi vermek ve bireysel kullanclarn bilinçlenmesine
katkda bulunmak amacyla Türkiye Bankalar Birlii tarafndan hazrlanmtr. Çalmaya katk salayan Banka Kartlar
ve Kredi Kartlar Çalma Grubu üyelerine ve çalmann nihai
hale getirilmesinde salam olduklar özel katklar nedeniyle
Buket Himmetolu, Uur Çelebiolu ve Cem Gürkan Alpay’a
teekkür ederiz.
Ayrca, çalmaya deerli görü ve önerileriyle katk salayan TC Sanayi Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas
Genel Müdürlüü, Bankaclk Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Bankalararas Kart Merkezi A..’ye teekkürlerimizi
sunarz.
Sayglarmzla,
Türkiye Bankalar Birlii
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Banka Kartlar ve Kredi Kartlar
Çalma Grubu Üyeleri

Akbank T.A.. (Beste Ceren Kesrikliolu, Mine Könüman), Denizbank
A.. (Melike Engür, M. Meriç Kaytanc), Eurobank Tekfen A.. (Ayegül
Danman), Finans Bank A.. (Fatma Demir, Zeynep Sema Göre), Fortis
Bank A.. (Erkan Özcan, ennur Sarca), HSBC Bank A.. (Deniz Önder,
Murat Duman), Oyak Bank A.. (Kemal Kuzu, Nesrin Kanburolu), ekerbank
T.A.. (Serdar Çavdar), Türk Ekonomi Bankas A.. (Bar Özdoan), Türkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankas A.. (A. Nihal Koyutürk, Kemal Gül), Türkiye
Garanti Bankas A.. (Cem Gürkan Alpay), Türkiye Halk Bankas A.. (Ebru
Akku, Gülbin Tarm), Türkiye  Bankas A.. (Buket Himmetolu, Uur
Çelebiolu), Türkiye Vakflar Bankas T.A.O. (Murat Kibaroullar), Yap ve
Kredi Bankas A.. (Nesrin Çevik enpolat, Selçuk Ergen), Bankalararas
Kart Merkezi A.. (Pelin Kabalak), Kredi Kayt Bürosu A.. (brahim Kara,
Kazm Derman)
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Türkiye’de Kredi Kartnn Tarihçesi
Türkiye’de çkarlan ilk kredi kart Diners Club’dr (1968).
Diners Club’dan sonra Türk Ekspres Havaclk ve Turizm
Limited irketi “American Express” kartlar ile piyasaya girmitir. Bu iki kart 1975 ylna kadar rakipsiz olarak faaliyetlerini
sürdürmülerdir.
1975 ylndan sonra Eurocard, MasterCard kredi kartlar
piyasaya girmitir.
1980 ylndan balayarak bankalar da kredi kart uygulamasna geçmilerdir. Bu dönemde farkl tiplerde ürünler
ortaya çkmtr. (gold, classic vb.)
1984 ylnda Visa’nn Türkiye Ofisi’ni açmas ivmeyi artrmtr.
1987 ylnda ilk Otomatik Vezne Makinesi (Automated
Teller Machine - ATM) hizmete girmitir. Yine 1987 ylnda
dier bireysel ürünler olan konut ve araç kredileri hayatmza
girmitir.
1988 itibaryla banka kartlar, fatura ödemeleri ve yatrm
ürünleri bireysel bankaclk kapsamnda sunulmaya balamtr.
1990 ylnda Bankalararas Kart Merkezi A.. (BKM) kurulmutur (13 özel ve kamu bankas ortakl ile, takas ve
otorizasyon hizmeti vermek amac ile).
1990’l yllarda yaplan harcamalar ile puan kazanm ve
bu puanlarn kataloglardan ürün seçimi eklinde kullanm
balamtr.
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1991 ylnda Türkiye’ de ilk elektronik Sat Noktas Terminali (Point of Sale - POS) kullanma girmitir.
1993 ylnda Europay/MasterCard Türkiye Ofisi açlm ve
kart çkaran kurulu saysnn artmasyla birlikte kart says
art da iyice hz kazanmtr.
1997 ylnda ilk ortak markal (co-branded) kredi kart piyasaya çkmtr.
1999 ylnda ilk çok ortakl (multi-branded) kartlar hayatmza girmitir. Tüketici ayn zamanda taksitli kredi kartlar
ile tanmtr. Ayrca katalog ve puan uygulamalar farkl bir
boyut kazanarak, kazanlan puanlarla, anlamal iyerlerinde
mal ve hizmet almna balanmtr.
1999 ylndan itibaren;
• Rekabetin artmas,
• Snrl ürün farkllklar,
• Pazardaki oyuncu saysnn (kart çkaran kurulu)
artm olmas,
• “Ürün kârll” konseptinin derinlik kazanmas,
• Deien tüketici davranlar,
• Sahip olunan kartlardan üst düzeyde fayda beklentisi,
• Finansal fayda beklentisi,
• Kullanm kolaylklar beklentisi,
• Hizmet ve kanal kalitesi,
• Taksit uygulamas
gibi sebeplerden ötürü kart says hzla artmtr.
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Bunlar biliyor musunuz?
lk dönemlerde kredi kartlar Charge Card (son ödeme tarihi itibariyle bakiyenin tümünün ödenmesi gereklilii) niteliinde
idi. Nakit bloke tutar karl limit tahsisi yaplyordu. Prestij
unsuru olarak algland için son derece itibarl ve varlkl
kiilere veriliyordu. Bu nedenle kullanc says son derece
düüktü (1975’e kadar Diners Club kullanc says 10.000’i
geçmedi). Sadece Türkiye snrlar içinde kullanlabiliyordu,
uluslararas kullanma imkân vermiyordu. POS terminalleri yerine IMPRINTER ad verilen mekanik cihazlar vastas ile ilem gerçekleiyordu. Provizyon telefon ile alnabiliyordu. Kart
kabul eden i yeri says son derece düüktü.

Plastik Kartlar le Ilgili Genel Bilgiler
Kredi kart nedir?
Kredi kart, kart çkaran kurulu nezdinde krediniz olmas
demektir. Kredi limitiniz dahilinde dünyann her yerinde nakit
kullanmakszn mal ve hizmet almnda bulunabilir, ayn logolar tayan ATM’lerden nakit çekebilirsiniz. (kredi kart nedir
tanm içerisinde hesap özeti kavramn, hele birde her ay
alnmas gerekliliini badatramadm)
Hesap özetinde yer alan tutarlarn tamamn son ödeme
tarihinde ödersiniz ya da isterseniz kart çkaran kuruluun
uygun gördüü asgari tutar (mevcut yasal düzenlemeler gerei asgari ödeme tutar dönem borcunun yüzde 20’sinden az
olamaz) ödedikten sonra geri kalann kredilendirebilirsiniz.
Banka kart nedir?
Banka kart, kart kullancsnn bankasndaki hesabna
ulamasn salayarak bankaclk ilemleri yapmasna, mal
ve hizmet almnda kullanmasna, nakit çekmesine imkan
tanyan bir üründür. Uluslararas kart kurulularnn logolar
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bulunan banka kartlar ile dünyann her yerinde mal ve hizmet almnda bulunabilir, ayn logolar tayan ATM’lerden
nakit çekebilirsiniz.
Ayrca, birçok kart kullancsnn düündüünün aksine, hesaplardaki paralara ulamann tek yolu ATM makineleri deildir. Bu makineler dnda, kredi kart kabul eden neredeyse
tüm iyerlerinde “banka kartnz” kullanarak alveri yapabilir
veya hizmet satn alabilirsiniz.
Üstelik bankanzdan banka kart almak, kredi kart almaktan
çok daha kolaydr. Hesabnzda paranz olduu sürece, herhangi bir ATM’ye gitmeden alverilerinizi yapabilirsiniz.

5464 Sayl Banka Kartlar ve Kredi Kartlar
Kanunu Hükümlerince Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar
Kart sahiplerinin dikkat etmesi gereken önemli konular
• Kart sözlemesini imzalayp, kart teslim aldnz (veya fiziki varl bulunmayan kart numarasnn örenildii) andan
itibaren kartlarn kullanmndan sorumlusunuz.
• Kartnzn teslimi ile birlikte kart çkaran kurulu, imzalam
olduunuz sözlemenin bir örneini ve bu sözleme ile
kartnzn kullanmna dair bilgilendirme notunu size teslim
edecek olup bunlar dikkatlice inceleyerek okumalsnz.
• Kartnz teslim alr almaz arka yüzünde yer alan imza alann imzalamay unutmayn.
• yeri, ödeme srasnda talep ederse, kimlik belgenizi göstermek zorundasnz.
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• Herhangi bir üye iyerinde kartla ödeme yapmak istemeniz
durumunda üye iyeri, indirim dönemleri dâhil, bu talebinizi
herhangi bir tutarla snrl olmakszn kabul etmek zorundadr. Bunun aksi ekilde davranan bir iyerini tespit etmeniz
durumunda, bu iyerini kartnz aldnz kurulua ikâyet
edebilirsiniz.
• Kartlarnz ve bunlara ait ifreleri güvenli bir ekilde koruyunuz ve bakalar tarafndan kullanlmasna engel olacak tedbirleri alnz. Kartnz tüm bu önlemlere ramen kaybolmu
veya çalnm ise bu durumu derhal kart çkaran kurulua
bildiriniz. Bu tip durumlardaki sorumluluunuz, bildirimden
önceki 24 saat içinde bilginiz dnda gerçekleen hukuka
aykr kullanmdan doan zararlardan 150 Yeni Türk Liras
ile snrlanmtr. sterseniz söz konusu 150 YTL'lik riski de
kart çkaran kurulu ile görüerek ve primini ödemek sureti
ile sigorta yaptrabilirsiniz. Bununla beraber, hukuka aykr
kullanma sizin sebebiyet vermeniz halinde veya bildirimin
yaplmamas durumunda bu snr uygulanmayacak ve tüm
ilemlerin sorumluluu size ait olacaktr. Yirmi dört (24)
saatten daha önceki harcamalarn tamamndan sorumlu olmanz nedeniyle derhal bildirimde bulunmanz gereklidir.
• Kartlarnz veya kart sözlemenizi dilediiniz an iptal ettirme ve sözlemeyi sona erdirme hakknz mevcut olup
kart çkaran kurulu bu talebinizi 7 gün içerisinde yerine
getirmekle yükümlüdür.
• Tanma /  deitirme gibi adres bilgilerinizde oluan
deiiklikleri iletiimde bir kopukluk yaanmamas için 15
gün içinde kart çkaran kurulua bildirmeniz gerekmektedir.
Aksi halde, en son bildirmi olduunuz adresinize yaplacak bildirimler geçerli olacaktr. Ayrca, dier bilgilerinizi de
güncellemeniz kart çkaran kurulu ile olan ilikinizde önem
tamaktadr.
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• Kart çkaran kurulular tarafndan kredi kart sahiplerine,
hesap sahibinin isteine göre farkl yöntemlerle (posta,
internet, vb. ile) aylk hesap özeti gönderilmektedir. Hesap
özetlerinizi dikkatlice inceleyin. Kredi kartnz ile yaplan ilemler size ait deilse ya da mükerrerlik varsa, en geç son
ödeme tarihinden itibaren 10 gün içinde, kartnz çkaran
kurulua gerekçesi ile bildirerek itiraz edilebilirsiniz. 10 gün
içinde itiraz edilmeyen hesap özeti kesinlese bile, genel
hükümlere göre dava hakknz devam etmektedir.
• Kart çkaran kurulular, kart kullanm ile ilgili olarak yapacanz ikayet ve itiraz bavurularnz, bavuru tarihinden
itibaren yirmi gün içinde ayn bavuru yöntemini kullanarak
ve gerekçeli bir ekilde cevaplandrmakla yükümlüdürler.
Kredi kart kullanm ile ilgili uyumazlklarda, uyumazlk tutarnn 4077 sayl Tüketicinin Korunmas Hakknda
Kanun’da belirlenen tutarn altnda kalmas halinde Tüketici
Sorunlar Hakem Heyetlerine, bunu aan tutar için ise Tüketici Mahkemelerine bavurabilirsiniz.
• Ödemelerinizi düzenli ve zamannda yapmaya özen gösteriniz. Kart çkaran kurulu ile imzalam olduunuz sözlemede daha yüksek bir oran belirtilmedii sürece, her ay
borcunuzun en az %20’sini ödemek zorunda olduunuzu
hatrlayn. Asgari tutar ödememeniz durumunda, ödenmeyen miktar için sözlemede öngörülen gecikme faizini ve
asgari tutarn üzerindeki borç için ileyecek akdi faizi de
geciken tutarla birlikte ödemeniz gerekecektir.
Ödemelerinizi zamannda yapmamanz durumunda, kart çkaran kurulu tarafndan hakknzda yasal takibat balatlabilecektir. Bu durumda borcunuzun tamam (ileri vadeli taksitler
dahil) muaccel hale gelecektir. Ödemelerinizdeki aksaklklar,
daha sonra kart çkaran kurulularla olan ilikilerinize yansya-
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bilecek olup, daha sonraki kredi kart dahil kredi taleplerinizin
de olumsuz olarak deerlendirilmesine neden olabilecektir.
Ayrca, kart borcunuzun asgarî tutarn üç ay üst üste ödemez iseniz, durum size bildirilecek ve bunu takip eden bir ay
içinde hala ilgili tutar ödemezseniz veya kart kullanmndan
dolay bir adli ceza almanz halinde bu kart çkaran kurulua
ait tüm kartlar iptal edilecek olup, borcun tamam ödeninceye
dein yeni kart düzenlenmeyecektir.
• Kart çkaran kurulular tarafndan kredi kart sözlemelerinizde yaplacak deiiklikler tarafnza hesap özeti ile bildirilir. Bu deiiklikler bildirimin yapld döneme ilikin son
ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Bildirimin ait
olduu döneme ilikin son ödeme tarihinden sonra kartn
kullanlmaya devam olunmas halinde, sözlemede meydana gelen deiikliklerin kabul edildii addolunur. Deiiklikler, hesap özetinde en az oniki punto harfler kullanlarak
belirtilir.
• Kart çkaran kurulu tarafndan kredi kart faiz oranlarnn artrlmas durumunda; bu deiikliin hüküm ifade edebilmesi
için otuz gün önceden tarafnza bildirilmesi zorunludur. Sözkonusu bildirimler asl kart sahibine gönderilen hesap özeti
aracl ile yaplabilecek olup, faiz artrmna ilikin bildirim
tarihinden itibaren en geç altm gün içinde tüm borcunuzu
ödediiniz taktirde faiz artndan etkilenmezsiniz.
• Uygulanacak azami akdi ve gecikme faizi oranlar Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankas tarafndan belirlenmekte olup,
kart çkaran kuruluça bu oranlarn üzerinde bir faiz oran
belirlenmesi mümkün deildir.
Faiz hesaplanmaya; ancak hesap özetinin düzenlendii
hesap kesim tarihinden itibaren balanabilecek olup ilemin
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yapld tarihten (nakit kullanmlar hariç) veya daha önceki
bir tarihten itibaren faiz yürütülebilmesi hukuken mümkün deildir ve bunlara ilikin olarak sözlemelere konulan kaytlar
hükümsüzdür.
Nakit kullanmna ilikin borçlar hakknda ise ilem tarihi esas alnabilecek olup, Türk Paras Kymetini Koruma
Hakknda 32 sayl Kararda belirtilen kymetli maden, ta ve
eyalarn almlar ile döviz almlarnn yansra baka bir kredi
kartnn borcunu kapatmak amacyla yaplan borç transferleri,
kii veya kurumlara yaptnz tüm ödemeler, talih ve ans
oyunlar, borsa ilemleriniz/menkul kymet almlarnz, seyahat
çekleriniz, havale ilemleriniz nakit kullanm kapsamnda olan
ilemler olarak deerlendirilebilecektir.
Temerrüt hali de dahil olmak üzere, kart uygulamasndan
doan borçlarda bileik faiz uygulanmaz.
Kredi kart limitinizin, kart çkaran kuruluun insiyatifi dnda harcamalarnzla almas durumunda alan miktara
ilem tarihi ile ödeme tarihi arasndaki süre için akdi faiz
yürütülecektir. Ayrca kart çkaran kurulu tarafndan, tahsis
edilen limitinizin yüzde yirmisini geçmemesi kaydyla limit amna izin verildii takdirde de alan miktara ilem tarihi ile
ödeme tarihi arasndaki süre için akdi faiz yürütülecektir. Ancak bu durumda am tutarnn bir sonraki hesap döneminde
tarafnzca kapatlmas gerekmekte olup, limit am bir takvim
ylnda ikiden fazla olamaz.
• Limitinizin artna ihtiyacnzn olmas halinde mutlaka kart
çkaran kurulu ile temasa geçiniz. Talebiniz üzerine kart
çkaran kuruluça yaplacak deerlendirmeye istinaden limitiniz artrlabilecektir.
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Üye iyerlerinin dikkat etmesi gereken önemli konular
• Herhangi bir kart çkaran kurulu ile üye iyeri anlamas
yapm iseniz, banka kart ve kredi kart ile ilem yapldn gösteren iaretleri, iyerinizin giriinde ve kart hamilleri tarafndan kolayca görülebilecek bir yere koymalsnz.
Üye iyeri sözlemenizin herhangi bir nedenle sona ermesi
durumunda bu iaretleri kaldrmak ve teknik bir nedenle
geçici bir süreyle ilem yapamadnz hallerde de kart
hamillerini uyarmakla yükümlüsünüz.
Bu yükümlülüklerinize aykr davranlmas halinde iyerinizi
fiilen yöneten görevli ve ilgili mensuplarnz bin güne kadar
adli para cezas ile cezalandrlabilir.
• Kart hamilinden kartn kullanlmas dolaysyla komisyon veya
benzeri bir isim altnda ilave bir ödemede bulunmasn isteyemezsiniz. ndirim dönemleri dâhil müterilerin kartla ödeme
taleplerini ne tutarda olursa olsun kabul etmek zorundasnz.
Bu yükümlülüklerinize aykr davranlmas halinde, üye iyeri anlamas yapan kurulular tarafndan üye iyeri sözlemeniz feshedilecei gibi bir yl süreyle yeni bir sözleme
de yaplamaz. Buna ek olarak iyerinizi fiilen yöneten görevli
ve ilgili mensuplarnz bin güne kadar adli para cezas ile
cezalandrlabilir.
• Satlan mal ve hizmet bedeli karln banka kart veya
kredi kart ile ödemek isteyen kiilerin imza gerektiren ilemlerde imza kontrolünü yapmak, kartn tahrifata urayp
uramadn kontrol etmek, kartn kullanm süresini ve
gerekli durumlarda kart üzerinde yer alan bilgilerle kimlik
belgesi üzerinde yer alan bilgileri ve harcama belgesi üzerindeki bilgilerle kredi kart üzerindeki bilgileri karlatrarak
kontrol etmeniz gerekmektedir. Bu kontrollerin yaplmamasndan doan zararlardan üye iyerleri sorumludur.
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• Yüz yüze gerçeklemeyen ilemlerden doan anlamazlklar konusunda da ispat yükü ve kurulan sistemlerin güvenli
bir ekilde çalmas sorumluluu iyerindedir. Bu gibi bir
durumla karlatnzda çaltnz kart çkaran kurulua
bavurabilirsiniz.
Bu yükümlülüklerinize aykr davranlmas halinde idari
para cezas ile cezalandrlabilirsiniz.
• Kartla yaplan tüm ödemelere ait harcama / nakit ödeme
belgesinin asln(ilk nüshasn) sözlemenizde belirtilen süre
kadar saklaynz ve dier nüshay da kart hamiline veriniz.
Ayn kart ile yaplacak ödemeler için birden fazla harcama
belgesi düzenlemeyiniz.
Bu konularda farkl uygulamada bulunulmas durumunda,
satlan mal/hizmet bedelini ilgili kurulutan alamayabilirsiniz.
• Kart kullanlarak satn alnm bir maln iadesi veya hizmetin almndan vazgeçilmesi veya yaplan ilemin iptali
halinde, alacak belgesi düzenleyerek bir nüshasn kart
hamiline verdikten sonra dier bir nüshay da muhafaza
etmekle yükümlüsünüz.
Bu yükümlülüklerinize aykr davranlmas halinde iyerinizi
fiilen yöneten görevli ve ilgili mensuplarnz bin güne kadar
adli para cezas ile cezalandrlabilirsiniz.
• Kiilerin özlük ve kart bilgileri gizlidir. Kart sahibinin yazl
onay alnmadan, kartn kullanm sonucunda kart ve kart
hamili ile ilgili edinilmi bilgileri, kanunla yetkili klnan kii,
kurum ve kurulular hariç, dier bir tarafa açklama, saklama ve kopyalama hakkna sahip deilsiniz. Ayrca bu bilgileri anlamal olduunuz kart çkaran kurulular dndaki
ahs/kurulularla da paylaamaz, satamaz, satn alamaz
ve takas edemezsiniz.
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Bu yükümlülüklerinize aykr davranlmas halinde bir yldan üç yla kadar hapis cezas ve bin güne kadar adli para
cezas ile cezalandrlabilirsiniz.
• Bankaclk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafndan talep edilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüsünüz. Bu bilgileri vermemeniz veya gerçee aykr vermeniz
halinde üç aydan bir yla kadar hapis ve binbeyüz güne
kadar adli para cezas ile cezalandrlabilirsiniz.

Kredi Kartnn Alnmas ve Kullanlmas
Kredi kart nasl alnr?
Kart çkaran kurulular; ubeleri ve genel müdürlük birimleri haricinde, mevcut veya potansiyel müterilerine ziyaret yapmak suretiyle, telefon, çar merkezi, kendi elektronik ilem
cihazlar, internet siteleri, ksa mesaj servisi, elektronik posta
ve mektup yoluyla bavuru toplayabilmektedirler. Bu yöntemler ya da kanallar dnda bavuru toplanabilmesi BDDK’nn
onayna baldr.
Bavuru formunun tüm alanlar eksiksiz ve doru bilgilerle
doldurulmaldr. Eksik doldurulan bavurular deerlendirmeye
alnmamaktadr. Baz kart çkaran kurulular, bavuru formunun yan sra gelir belgesi, kimlik belgesi ve fotokopisi gibi
belgeler ile kefil veya garantör bildirilmesini talep edebilir.
Kart çkaran kurulular; kredi deerlendirme aamasnda
bavuru formunda yer alan bilgilerin yansra, kredi kart almak isteyen kiilerin yasakllk veya engel durumu; ekonomik
ve sosyal durumu, aylk veya yllk geliri, dier kart çkaran
kurulularca bu kiilere tahsis edilen kredi kart limiti, bir model veya skorlama sistemi sonuçlar, müterini tan ilkeleri ile
Kredi Kayt Bürosu A..’den ve Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasndan temin edilecek bilgiler kapsamnda ve belirle-
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yecekleri kriterler dorultusunda yapacaklar deerlendirmeye
istinaden kullanm limiti tespit ederler.
Kart çkaran kurulular, kart hamilleri talep etmedikçe kredi
kart limitini artramazlar. Ancak bu konuda ilgili kart çkaran
kurulua tarafnzca verilecek bir talimat olmas durumunda,
kredi kart limitiniz bakaca bir talepte bulunmanza gerek
olmakszn periyodik olarak artrlabilir. Limit artlar, artn
gerçekleecei tarihten 15 gün öncesinde yaplacak bildirime
kart hamilince itiraz edilmemesi halinde geçerlidir.
Kredi kart almak üzere yaplan bavurularda, tarafnza
tannacak toplam kredi kart limiti tespitinde, tarafnza verilen ilk kredi kartnn tahsis tarihi esas alnr ve ilk kartn
01.03.2006 tarihinden sonra tahsis edilmi olmas halinde; bir
gerçek kiinin tüm kart çkaran kurululardan temin ettii kredi
kartlar için tannacak toplam kredi kart limiti ilk yl için aylk
ortalama net gelirinin iki katn,ikinci yl için ise dört katn
aamaz.Limitinizin artrlmas için gelir artlarnz ilgi kart
çkaran kurulua bildirmeniz gerekmektedir.
Hesap özeti ve ödeme ile ilgili hususlar
• Hesap kesim tarihine göre hesap özetleri takip edilmelidir.
• Postadaki gecikme nedeniyle hesap özetinin gelmemesi
durumunda, ödemeyi atlamamak için varsa e-posta veya
faks numarasna kredi kart hesap özetlerinin düzenli olarak gönderilmesi talimat verilmelidir. Ayrca hesap özetinin
posta ile iletilmesi beklenmeden son ödeme tarihi bir yere
not edilmeli ve en azndan asgari ödeme tutar, o ödeme
tarihine kadar mutlaka ödenmelidir. Ayrca borcunuzu, kart
çkaran kurulularn ATM’leri ve alternatif datm kanallar
(internet bankacl, telefon bankacl, çar merkezi gibi
dier kanalllar) aracl ile örenebilirsiniz.
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• Söz konusu borcun ödenmesi için otomatik ödeme talimat
var ise talimatnz ancak hesabnzda ödemenin gerçeklemesini salayacak kadar bakiye bulunmas halinde gerçekleecektir.
• Ödemelerinizi düzenli yapmal, aylk kredi kart hesap özetlerini her defasnda dikkatle kontrol etmelisiniz.
• Kredi kart hesap kesim tarihi deiiklii talebiniz var ise
bunu kart çkaran kurulua iletmelisiniz.
nternet ortamnda kredi kart kullanmyla ilgili hususlar
• Kart çkaran kurulu logosu ve ad kullanlsa bile, kiisel
bilgilerinizi isteyen e-postalara ve sitelere yant vermemek
gerekir. Kart çkaran kurulular bu yolla sizden asla bilgi
talep etmeyecektir.
• Internet Cafe vb. halka açk ve kalabalk yerlerde bulunan
PC’lerden internet araclyla alveri yapmamak gerekir.
• Güvenilir olmayan sitelerden exe, .com, .vbs, .jpg gibi
uzantl dosyalarn bilgisayara yüklenmesi riskli olabilir.
• Sanal ortamda artan virüs tehlikelerine kar, kredi kartnz
kullandnz bilgisayarnza antivirüs program yüklemelisiniz.
• Kart çkaran kurulularn internet ubelerine, e-postalarla
iletilen linklerle asla girmeyin.
Kart ve kimlik bilgisi koruma ile ilgili hususlar
Kredi kartlarna ait ifre bilgilerinin korunmasndan, kart
sahibinin sorumlu olduu unutulmamaldr. Kötü niyetli kiilerin rahatlkla tahmin edebilecei ya da örenebilecei doum
tarihi, telefon numaras, i yeri sicil numaras ve ardk numaralar vb. bilgiler olmamasna dikkat edilmelidir.
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Kredi/banka kart ile ilem yaplrken mümkün olduunca
kartn yannda bulunmal ve ilem yaplrken kartn kopyalanmas riskine karlk kart izlenmelidir.
Kredi kart ifrenizi unutunca, ilgili kart çkaran kuruluu
arayarak yeni ifre istemelisiniz.
Bilgi hrszlarnn çöp kutunuzdan kiisel bilgilerinizi toplamasn engellemek için atacanz hesap özetleri, kredi kart
bavurular veya kopyalar, sigorta formlar, vadesi dolmu
kart ve kredi teklifleri, ATM makbuzlar ve slipler gibi kiisel
bilgi içeren evraklar iyice yrtarak, bilgi hrszlar tarafndan
kullanlamayacak hale getiriniz. Ayrca evinizde kiisel bilgilerinizi içeren evraklarnz ve dokümanlarnz açkta brakmaynz.
Kredi/banka kart ile POS makinelerinde ödeme yapldktan
sonra kartn geri alnd alveri sonrasnda kontrol edilmelidir.
Kart sahibi tüketiciler, kredi kart bilgilerini güvenli olmayan
yollarla sat yapan firmalara vermemeli, posta ya da telefon
araclyla sat yapan firmalardan alveri yaplrken firmann güvenilir olmasna dikkat edilmelidir.
Kullanlan ifre her ne olursa olsun hiç kimse ile (kart
çkaran kurulu personeli dahil) paylalmamaldr. Kart arkasna, cüzdandaki not kadna veya herhangi bir yere ifre
kesinlikle yazlmamaldr. Ayn ekilde kart numaras ve dier
özlük bilgileri de kimseye verilmemelidir.
Banka/kredi kartnn güvenliini salayan en önemli unsurlardan biri de kullanlan ifredir. Birden fazla banka/kredi
kartnz var ise, her biri için mümkün olduunca ayr ifre
kullanlmaldr.
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Kredi kart ile yaplan alverilerde i yerinin düzenledii
sat belgesi dikkatle incelenmelidir. Eer ilem ifre ile yaplmam ve alveri slibi imza istiyorsa önce, kart numaranz
ve varsa kart hamili ad-soyad bilgisinden slibin size ait olup
olmad ve tutarn doruluunu kontrol etmelisiniz. Özellikle
tarih ve tutar bölümlerini kontrol ettikten sonra sat belgesi
imzalanmal ve kartnz geri alnmaldr.
Sanal alveri ortamlar hariç, internet üzerinden kredi
kart numaras, ifre veya özlük bilgileri isteyen e-postalara
kesinlikle bilgi verilmemelidir. Kart Çkaran Kurulular, hiçbir ekilde e-posta yoluyla ifre ilemleri yaptrmamakta ve
müterilerinin kiisel bilgilerini istememektedir. Ayn bilgiler
telefonda, iletiimi sizin balatmadnz durumlarda da verilmemelidir.
Datm firmalar ile teslim edilen kartn ardndan kendisini
kurye görevlisi olarak tantan kiiye, her ne gerekçe ile olursa
olsun, aldnz kart geri vermemelisiniz.
Kartn imzalanmasnn önemi
• Kartn arkasndaki imza ksmn mutlaka imzalamal ve üye
iyeri tarafndan talep edildiinde kimlik belgenizi ibraz etmelisiniz.
• Karttaki imza ile sat belgesi üzerine attnz imza ayn
olmaldr.
Kayp / çalnt kart
Kredi kartnn kaybolduu veya çalnd durumlarda, bildirimde bulunulmas gereken yerlerin telefon numaralarnn
önceden örenilmesi ve her zaman ulalabilecek bir yere not
edilmesi büyük önem tamaktadr. Kartn çalndnn veya
kaybedildiinin fark edildii an, hiç vakit kaybetmeden bu numaralar aranmal ve kart kullanma kapatlmaldr.
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Ayn kart çkaran kuruluun birden fazla kartna sahip
olan kiiler, kullandklar ürün isimlerini bilmeli, kart çkaran
kurulua verecekleri bilgiler ile doru ürünün kapatlmasn
salamaldr. Kart çkaran kurulularn müteri hizmetlerine 7
gün 24 saat bildirim yaplabilmektedir.
• Bu tip durumlardaki sorumluluunuz, genel kural olarak,
bildirimden 24 saat öncesine kadarki sürede bilginiz dnda
yaplm olan harcamalarn 150 YTL ile snrlandrlmtr.
Bu süreden önce yaplan harcamalardan da sorumlu olduunuzu dikkate alarak kayp ve çalnt bildirimlerini geciktirmeksizin yapmanz son derece önemlidir. Dier yandan, hukuka aykr kullanma sizin sebebiyet vermeniz halinde veya
bildirimin yaplmamas durumunda bu snr uygulanmayacak
ve tüm ilemlerin sorumluluu tarafnza ait olacaktr.
Dier hususlar
• Kartn limitini amamaya özen göstermelisiniz. Aksi halde
limit am nedeni ile akdi faiz ödemek durumunda kalabilir veya kritik bir anda kart kullanamama nedeniyle sorun
yaayabilirsiniz.
• htiyaç duymanz halinde, kredi kartnz nakit çekme ilemlerinde de kullanabilirsiniz. Ancak nakit çekme ilemlerine
ilem tarihinden itibaren akdi faiz uygulanmaktadr. Uygulanan faiz oranlar kart çkaran kurulular arasnda deiiklik
göstermekte olup, faiz oran ve faiz hesaplama yöntemi
kredi kart hesap özetlerinde kart hamillerine açklanmaktadr.
• Üye iyerlerinde kredi kart kullanm için herhangi bir komisyon talep edilmesi söz konusu deildir. Böyle bir taleple
karlaldnda kesinlikle ek bir ücret ödenmemesi ve durumun kart çkaran kuruluun Müteri Hizmetleri Bölümüne
yazl olarak iyerinin ad ve adresi ile birlikte bildirilmesi
gerekmektedir.
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• Kredi kartlar ve borçlarla ilgili sorunlarda kart çkaran kurulularn haftann 7 günü 24 saat hizmet veren Müteri
Hizmetlerinden her zaman yararlanlmaldr.
Üye i yeri kart kabul kurallar
Bilindii gibi ülkemizde kartl ödeme sistemi hzla gelimi,
gündelik yaamn bir parças haline gelmitir. imdi sizlere
çada kartl ödeme sisteminin güvenlii ve daha da gelimesi için üye iyerlerinin uymas gereken kurallarla ilgili bilgiler
vereceiz.
1. Kartn halen geçerli olup olmamas tahsilatn yaplabilmesi
için çok önemlidir. Bu nedenle son kullanma tarihi muhakkak kontrol edilmelidir.
2. mza kontrolü, ifresiz ilemlerde kart imzalayan kiinin
kart sahibi olduundan emin olmak için gerekli bir kontroldür. Bu kontrol sayesinde olas sahtecilik eylemlerine ilem
yapmadan engel olma ansna sahip olabilirsiniz.
3. Kartn üzerindeki numara ile POS’tan çkan slip üzerindeki
numarann birbirinden farkl olmas durumunda ilemin kesinlikle sürdürülmemesi gerekir.
Önemli Not: Müteriden komisyon ya da ek ücret talep etmek kurallarn dndadr. Bu durumda müterinin komisyon
ya da ek ücret talebiyle ilgili olarak kart çkaran kurulua
bunu ispatlamak kayd ile müracaat hakk her zaman vardr.
Böyle bir ikayet karsnda, üye iyeri anlamas yapan
kurulu, sözlemenizi sona erdirecek ve bir yl süre ile yeni
sözleme imzalamayacaktr.
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Chip&PIN (Chip And PIN) Uygulamas
I. Tüketiciler için Chip&PIN uygulamas
31 Mart 2006 tarihinden itibaren kartl ödemelerde yeni bir
uygulama balamtr. chip&PIN uygulamas sayesinde kredi
kart sahtecilii ve dolandrcl neredeyse imkânsz hale
gelecektir.
Çipli kredi kart ve 4 rakaml ifre (PIN) sayesinde, alverite daha da güvenli bir dönem balayacaktr.
Aklnzda bulunsun
Çipli kredi kartnzn 4 rakamdan oluan ifresini, yani
PIN’inizi, her zaman aklnzda tutun ve ifrenizi kimseyle paylamayn. Çipli kredi kartnzla yapacanz tüm alverilerde,
ödemenizi onaylatmak için ifrenizi tulayn.
ifre ilemleri
Kredi kartl alverilerinizde sizden istenen 4 rakaml ifre,
tpk ATM’den para çekmeden önce girdiiniz ifre gibidir. Bu
numara sizin alveriteki kiisel ifreniz olacaktr. ifreniz
(PIN), çipli kredi kartnzla yaptnz ödemeleri onaylamanz
salayacaktr.
ifrenizi bilmiyorsanz kart çkaran kuruluun Müteri Hizmetleri Bölümü’nü arayarak, ifrenizi ne ekilde temin edebileceinizi örenebilirsiniz. Kredi kartnz çipliyse, yurtiçindeki
EMV’ye uyumlu ATM’lerden ifre deiiklik ilemlerinizi gerçekletirebilir ya da Müteri Hizmetleri Bölümü’nü arayabilirsiniz.
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Chip&PIN ileyii
1. Ödeme yaparken, sat görevlisi çipli kartnz çip okuyucuya yerletirir.
2. Çip okuyucu, sizden ifre giri cihazna ifrenizi (PIN) girmenizi ister.
3. Alveri tutarnz kontrol ettikten sonra, ifrenizi girin ve
ödemenizi onaylamak için “Giri/Enter” tuuna basn. ifreniz size özel olduu için ekranda görünmez. Onun yerine,
her rakam simgeleyen yldzlar görünecektir.
4. ifrenizi girerken bir hata yaparsanz “Sil/Clear” tuuna
basn ve ifrenizi tekrar girin.
5. Ekran sizi, ödeme ileminin gerçekletiine dair bilgilendirir.
6. Ödeme onayndan sonra, POS makinesi slip üretir.
7. chip&PIN ileyiinde
cektir.

ifreniz imzanz olarak kabul edile-

Hatal ifre girii
ifre giri cihaz ekran, doru ifre girip girmediinize dair
sizi bilgilendirir. Eer yanl ifre girii sonucunda ifreniz
bloke edilmise, kart çkaran kurulu ilemi riskli olarak deerlendirip onaylamayabilir. Bu durumda, kartnzn ait olduu
kart çkaran kuruluu aramanz gerekmektedir.
ifre güvenlii ile ilgili hususlar
Çipli kredi kartnz ödeme yapmak için kullanrken, ifre
kullanmyla ilgili önemli hususlar göz önünde bulundurmanz
yararnza olacaktr.
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• ifrenizi (PIN) ve dier güvenlik bilgilerinizi sat görevlisi
de dahil olmak üzere kesinlikle kimseyle paylamayn.
• Kredi kartnz sizden baka kimsenin kullanmasna izin
vermeyin.
• Kart çkaran kuruluun ifrenizi posta araclyla göndermesi durumunda, ifrenizi ezberleyin ve ifrenin yazl olduu
belgeyi imha edin.
• ifrenizi kesinlikle yazl olarak saklamayn, kartnzn üzerine yazmayn ya da bir yere kaydetmeyin.
• Kart çkaran kurulu ya da sat görevlileri sizden hiçbir
zaman güvenlik bilgilerinizi ve ifrenizi söylemenizi ya da eposta yoluyla göndermenizi talep etmeyecektir. Güvenliiniz
için bu tip taleplere yant vermeyin.
• ifrenizin telefon numaranzn bir ksm, doum tarihiniz
gibi kolay tahmin edilebilir rakamlar olmamasna dikkat
edin. 9876 ya da 1234 veya 9999 gibi bilindik say dizileri
olmamasna özen gösterin.
• ATM’de ilem yaparken bakalarndan yardm almayn.
ATM’nin verdii uyar mesajlarn dikkatle takip ederek,
mesajlarda verilen bilgiler dorultusunda hareket edin.
ATM’lerde kurulu telefon/diafon vb cihazlar var ise bu cihazlardan görüülen kiilere kesinlikle kart ifresini söylemeyin. Sorun yaamanz durumunda ATM’yi terk etmeyerek mutlaka kart çkaran kurulutan yardm isteyin.
II. Üye iyerleri için Chip&PIN uygulamas
31 Mart 2006 tarihinden itibaren kartl ödemelerde yeni bir
uygulama balamtr. chip&PIN ad verilen bu uygulama sayesinde kredi kart sahtecilii ve dolandrcl hemen hemen
imkânsz olacaktr.
Çipli kredi kart ve 4 rakaml ifre (PIN) ile alveriler
daha güvenli yaplacaktr. Çipli kart sahibi, 4 rakamdan olu-
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an kredi kart ifresini, yani PIN numarasn, her zaman
aklnda tutacak ve çipli kartyla yapaca tüm alverilerde,
ödemeyi onaylatmak için ifresini girecektir.
Chip&PIN uygulamasna geçi
yerinizdeki POS cihaz yeni teknolojiye uyumlu deilse,
gereken teknik donanm hiçbir karlk beklenmeden, tamamen kart çkaran kurulu tarafndan salanacaktr. Eer iyeriniz hâlâ yeni sisteme geçmediyse, gerekli teknik donanm
ve iyeri çalanlar için eitim materyallerini kart çkaran
kurulutan talep edebilirsiniz.
Chip&PIN uygulamas ilem admlar
chip&PIN uygulamas ilem admlar aadaki gibidir:
1. Kredi kart, çipli ksm üste gelecek ekilde çip okuyucusuna yerletirilir. Yanllkla manyetik erit okutarak ilem
yapmaya balarsanz, POS sizi çip okuyucuya yönlendirecektir.
2. Kart onaylandktan sonra kart sahibinden ifre (PIN) girmesi istenir ve ekrandaki talimatlar izlenir. POS makinesi
sizi adm adm yönlendirecektir. Çipli kredi kart ilem tamamlanncaya kadar çip okuyucuda kalmaldr. Aksi halde,
ilem yarda kesilir ve onay alnamad için ilemi tekrarlamanz gerekir.
3. lem tamamlandktan sonra çipli kart okuyucudan çkarlr
ve sliple birlikte kart sahibine iade edilir.
Dikkat: POS cihaznn çipi okuyamamas durumunda, cihazn ekrannda beliren mesajlar, kasiyeri yönlendirecektir. Bu
durumda veya müteride çipli kart bulunmamas durumunda
ilem manyetik erit okutularak gerçekletirilecektir.
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ifre güvenlii ile ilgili hususlar
• ifre kiiye özeldir ve sorulmamaldr, kesinlikle müteri
tarafndan tulanmaldr. Müteriler daima bu yönde bilgilendirilmelidir.
• Müterinin yerine ifre girmek önerilmemelidir. Müteri talep
etse bile, talep gizlilik gerekçesiyle reddedilmelidir. Müteri
“ifreniz size özeldir, kimseyle paylamamalsnz” eklinde
bilgilendirilmeli, ifrelerini tulayarak ilem yapmaya yönlendirilmelidir. Böylelikle ilemlerini daha güvenli ve ksa
sürede tamamlayabilecekleri anlatlmaldr.
• “ifrenizi biliyor musunuz?” gibi ifadeler yerine “kredi kartl
alverilerinizde ifrenizi tulayarak ileminizi gerçekletirebilirsiniz” gibi ifadeler kullanlmaldr. ifre mahremiyeti
daima göz önünde tutulmaldr.

Uluslararas Kart Kurulular
AMEX (American Express)
American Express, 1850’li yllarn banda nakit ve önemli
finansal evraklar “express” olarak tama amacyla kurulmutur. Uzun yllar boyunca finansal hizmetler alannda birçok
yenilie imza atan irket ayn zamanda seyahat hizmetleri
sektöründe de önemli gelimelere öncü olmutur.
American Express kart pazarna 1958 ylnda ilk ödeme kart
ile girmitir. 1960’larda üst gelir grubu müterileri hedefleme
karar alm ve buna yönelik kredi kartlarn piyasaya sunmutur. 1999 ylnda dünyann ilk effaf tasarml kredi lansmann gerçekletirmitir.
American Express bugün 75 ülkede 78 orta ile faaliyet
gösteren uluslararas bir finans kuruluudur. Kart pazarnda
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özellikle seyahat ve elence alannda müterilerine hizmetler
sunmaktadr.
Diners Club
1950 ylnda Amerika’da Frank Mc Namara tarafndan kurulmu olan Diners Club, bugün itibaryla dünya genelinde
8,6 milyon kart müterisine sahiptir. Diners Club kredi kartlar,
yine dünya genelinde 8,4 milyon iyerinde kabul görmektedir.
Yllk ortalama cirosu yaklak 30 milyar Amerikan Dolar olan
Diners Club, 130 ülkede faaliyet göstermektedir. Diners Club,
Türkiye’ de 1968 ylndan beri faaliyet göstermektedir.
JCB
1961 ylnda Japonya’da yerel ilemler amac ile kurulmu
bir kartl ödeme sistemi olan JCB, 1985 ylndan itibaren uluslararas bir ödeme sistemi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
Bugün itibaryla dünya genelinde toplam 51 milyon kart müterisi olan JCB, yine dünya genelinde 11 milyonu akn i yerinde
kabul edilmektedir. Yllk ortalama cirosu 52 milyar Amerikan
Dolar olan JCB, 190 ülkede faaliyet göstermektedir.
MasterCard
MasterCard tüm dünyada geçerli ve yaygn bir ödeme
sistemi kuruluudur. Aralarnda MasterCard kredi kartlar, Maestro® online banka kartlar ve Cirrus ATM nakit eriim kartlarnn bulunduu ödeme sistemleri MasterCard çats altnda
bulunmaktadr.
MasterCard, 210 ülkede 25 binden fazla banka ve finans
kuruluu ile tüketici ve iyerlerine ödeme çözümleri sunmaktadr.
MasterCard’n ödeme sistemlerindeki rolü, ödeme kartlarn
kullananlar, bu kartlar kabul eden iyerleri ve bu balanty
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kuran üye finans kurulular arasndaki ilemleri kolaylatrmak, bu ilemleri baaryla sonuçlandracak altyapy salamaktadr. lemlerin dünya çapnda kabul görmesi için bir
takm standartlar ve yöntemler oluturmaktadr.
MasterCard, üyeleri arasndaki elektronik bilgi ve fon akna yardmc olacak dünya çapnda iletiim a sunmaktadr.
MasterCard, marka bilinirliini artracak ve üyelerinin ilerini
gelitirmelerini salayacak pazarlama programlar hazrlayp,
MasterCard programlar kapsamnda üyelerinin gerçekletirdii
pazarlama çalmalarna da destek vermektedir.
VISA
Visa markal kartlarn karlkl ilerliini salamak üzere
teknolojiyi gelitiren ve altyap hizmeti veren, yeni ödeme
ürünleri gelitiren bir kurulutur.
Bir üye kuruluu olan Visa, özel sektörün rekabet gücü
ve yenilikleri ile ölçek ekonomisini birletirmekte, paylalan
teknoloji ve altyap ile gerçekletirilen uygulamalarn ilemesini salamakta, sistem için denetleme görevi üstlenmekte
ve verimli a yaps ile yurt içi ve yurt d ticarete olanak
salamaktadr.

Türkiye Kartl Ödeme Sistemindeki Dier
Kurulular
Bankalararas Kart Merkezi A.. (BKM)
Kurulu: Bankalararas Kart Merkezi (BKM), kartl ödeme
sistemi içerisinde ortak sorunlara çözüm bulmak, ülkemizdeki banka ve kredi kartlar kural ve standartlarn gelitirmek
amacyla 1990 ylnda, 13 kamu ve özel Türk bankasnn
ortakl ile kuruldu.
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Faaliyet: Kart hamillerinin yaptklar alverilerden kaynaklanan borç ve alacaklarnn bankalar arasndaki takas,
BKM bünyesinde, yurt içi takas ve hesaplama aracl ile
gerçekleir. BKM’nin ana faaliyetleri arasnda unlar yer alr:
• Bankalar arasndaki otorizasyon ve takas ilemlerini
yürütmek,
• Kredi kart ve banka kart sektöründe bulunan bankalar
arasnda uygulanacak prosedürleri gelitirmek,
• Yurt içi kurallar oluturmak,
• Standardizasyonu salamaya yönelik çalmalar yaparak
kararlar almak,
• Yurt d kurulu ve komisyonlar ile ilikiler kurmak ve
gerektiinde üyelerini bu kurulularda temsil etmek,
• Halen her banka tarafndan devam ettirilen ilemleri daha
güvenli, süratli ve daha az maliyetli, tek bir merkezden
yürütmek ve
• Kartl ödeme sistemlerinin piyasada etkin ve bilinçli
kullanmn salamak.
Kredi Kayt Bürosu A.. (KKB)
Kurulu: Bankalarn kredi açarken, ödünç alann geri ödeme konusundaki güvenilirlii, geri ödeme gücü ve borca karlk gösterdii maddi teminat gibi hususlar deerlendirerek
hareket etmesi gerekmektedir. Bu nedenle 1999’da Kredi Kayt Bürosu (KKB) ile üye bankalar arasnda bir Bankalararas
Kredi Referans Sistemi kurulmutur.
Faaliyet: KKB, bankalara kredi kart veya kredi bavurusunu yapanlarn yan sra, bu kiilere kefil olanlarn da son 5
yldaki tüm kiisel bilgilerini, kart ve kredi borçlarn ödemelerine ilikin verileri derlemektedir.
KKB sayesinde tüketicilerin tüm finansal faaliyetleri takip
edilebilmekte, ödemeleri aksatanlarn ilerde bankaclk sistemi
ile olan ilikileri belirlenmektedir.

31

Türkiye Bankalar Birlii

Böylece bankalar kredi deerlendirmelerini çok daha salkl yapabilmekte, tüketicinin tüm finansal sistemle olan ilikilerini görebilmekte ve kredi kararlarn çok daha hzl verebilmektedir. Bu nedenle tüketicilerin ödemelerindeki aksaklklar,
o kiinin daha sonra bankalarla olan ilikilerine yansyacak
olup, daha sonraki kredi taleplerinin olumsuz olarak deerlendirilmesine neden olabilecektir.
Kredi Kayt Bürosu’nun oluturduu Bankalararas Kredi
Referans Sistem’i araclyla toplanan ödeme alkanlklar
ve ödenmemi borç dökümleri gibi tüketicilere ait tüm bilgiler
birbirleriyle paylalmaktadr.

Kredi Kartlarnn Genel leyii
Otorizasyon ilemleri
Banka A- Banka B lemi - Issuer Online
(Kart Sahibi Banka Online)
1. POS / ATM sahibi banka (Acquirer)’ya ait POS / ATM
üzerinden farkl bir bankaya ait kart ile ilem gerçekletirilmek istendiinde, ilem POS / ATM tarafndan önce POS
/ ATM sahibi banka (Acquirer)’ya iletilir.
2. POS / ATM sahibi banka (Acquirer) kartn ait olduu banka
bilgilerini kontrol edip hedefi belirledikten sonra, ilgili hedefe gönderir (Hedef BKM, Visa, MasterCard, Amex, Diners
Club’dan herhangi birisi olabilir. Hedefin yurt içi bir banka
olduunu, dolaysyla BKM olduunu varsayalm).
3. BKM, kart sahibi banka (Issuer)’ya ilgili ilemi iletir.
4. Kart sahibi banka (Issuer) ilem onay / reddini BKM’ye
iletir.
5. BKM, kart sahibi banka (Issuer) tarafndan gönderilen
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onay / red bilgisini POS / ATM sahibi bankaya (Acquirer) iletir. lem, iletilen bilginin içeriine uygun olarak
tamamlanr.

Banka A - Banka B lemi - Issuer (Kartn sahibi banka)
Yerine Otorizasyon
1. POS / ATM sahibi bankaya ait POS / ATM üzerinden farkl
bir bankaya ait kart ile ilem gerçekletirilmek istendiinde, ilem POS / ATM tarafndan önce POS / ATM sahibi
bankaya (Acquirer) iletilir.
2. POS / ATM sahibi banka (Acquirer) kartn ait olduu banka bilgilerini kontrol edip hedefi belirledikten sonra ilgili
hedefe gönderir. (Hedef BKM, Visa, MasterCard, Amex,
Diners Club’dan herhangi birisi olabilir. Kartn yurtiçi bir
bankaya ait olduunu, dolaysyla hedefin BKM olduunu
varsayalm.)
3. BKM, kart sahibi banka (issuer)’ya ilemi herhangi bir
nedenle iletemezse (banka ile iletiimin olmamas, banka
sisteminin arzal olmas, vb) ya da kart sahibi banka
(issuer) timeout süresi olan 15 saniye içerisinde ileme
yant veremezse BKM yerine otorizasyon modülü devreye
girer.
4. BKM, çeitli kontroller uygulayarak kart sahibi banka (issuer) tarafndan belirtilmi limitler dahilinde ilemi onaylar
ya da reddeder.
5. Sonucu POS / ATM sahibi bankaya (Acquirer) iletir. lem,
iletilen bilginin içeriine uygun olarak tamamlanr.
Not: Banka Kartlar, ATM’den yaplan ilemler için yerine
otorizasyon verilme durumu doduunda bu ilemler her halükarda reddedilir.
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Banka A - BKM - VISA/MasterCard lemi
1. POS / ATM sahibi banka (Acquirer)’ya ait POS / ATM
üzerinden yurt d bir bankaya ait kart ile ilem gerçekletirilmek istendiinde, ilem POS / ATM tarafndan önce
POS / ATM sahibi bankaya (Acquirer) iletilir.
2. POS / ATM sahibi banka (Acquirer) ilemi BIN tablolarn
kontrol edip hedefi belirledikten sonra ilgili hedefe gönderir. (Baz POS / ATM sahibi bankalar (Acquirer) kendi
yurtd (Visa / MasterCard) arayüzleri olmadndan BKM
Switch’in [yönlendirme] Visa / MasterCard arayüzünü kullanmay tercih etmektedir. Kartn yurtd bir bankaya ait
olduunu ve POS / ATM sahibi (Acquirer) bankann kendi
yurtd arayüzü olmadn, dolaysyla hedefin BKM olduunu varsayalm.)
3. BKM, ilem yaplmak istenilen yurtd kartn türüne göre
ilemi kart sahibi yurtd bankaya (issuer) iletilmek üzere
Visa ya da MasterCard’a yönlendirir.
4. Visa ya da MasterCard kart sahibi yurtd bankann
(Issuer) ilem onay / reddini BKM’ye iletir.
5. BKM, Visa ya da MasterCard tarafndan gönderilen onay/
red bilgisini POS / ATM sahibi bankaya (Acquirer) iletir.
lem, iletilen bilginin içeriine uygun olarak tamamlanr.

VISA/MasterCard - BKM - Banka A lemi
1. POS sahibi yurtd bankaya (Acquirer) ait POS / ATM
üzerinden yurt içi bir bankaya ait kart ile ilem gerçekletirilmek istendiinde, ilem POS / ATM tarafndan önce
POS / ATM sahibi yurt d banka (Acquirer)’ya iletilir.
2. Yurt d banka da (Acquirer) bu ilemi Visa ya da
MasterCard’a iletir.
3. Visa ya da MasterCard ilemi BIN tablolarn kontrol edip
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hedefi belirledikten sonra ilgili hedefe gönderir. (Yurtd
arayüzü olmamas nedeni ile BKM Switch üstünden hizmet
aldn Visa ya da MasterCard’a bildiren bankalar için
hedef BKM Switch’dir.)
4. BKM, ilemi kart sahibi bankaya (Issuer) gönderir.
5. Kart sahibi banka (Issuer) ilem onay / reddini BKM’ye
iletir.
6. BKM, kart sahibi banka (Issuer) tarafndan gönderilen onay
/ red bilgisini Visa ya da MasterCard’a gönderir.
7. Visa ya da Mastercard da BKM’den ald yant POS /
ATM sahibi yurt d bankaya iletir. lem, iletilen bilginin
içeriine uygun olarak tamamlanr.
Takas lemleri
1. Kredi kart sahibi müteri, anlamal i yerinden kredi kart
ile alveri yapar.
2. Anlamal i yeri, POS sahibi bankaya (Acquirer) alveri
neticesinde müteriden ald i yeri sliplerini iletir. (Bu
sadece imprinter ile yaplan ilemler için geçerli bir durumdur. Elektronik ortamda yaplan ilemlerde slipler i yerinde kalr. Sadece müteri itiraz durumunda POS sahibi
bankaya [Acquirer] sadece ilgili ileme ait slip gönderilir.)
3. POS sahibi banka (Acquirer) baaryla gerçeklemi baka
banka kredi kartlaryla yaplm ilem bilgilerini gün sonunda BKM’ye iletir (Outgoing data)
4. BKM, tüm üyelerinden gelen bilgileri ileyerek bankalararas takas ilemini yapar, net hesaplama raporlarn üretir
ve ilem bilgilerini harmanlayarak kart sahibi banka (issuer) baznda dosyalar (incoming data) üretir. Oluturulan
rapor ve dosyalar ilgili bankalara gönderilir.
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5. Kart sahibi bankalar ilgili takas dosyasn ileyerek müteri
hesaplarna yanstr. Borçlu Banka TCMB’deki tek hesaba
borcunu öder, hesaplama saatinde TCMB borçlu bankalarn borçlarn ödemesi sonucunda oluan mebla alacakl
bankalara paylatrr.
6. POS sahibi banka (Acquirer), üye i yerine yaplm olan
alverilere istinaden oluan borcu anlama koullarna
göre öder.
7. Kart sahibi kredi kart borcu ödemesini hesap kesim tarihinde kart sahibi bankaya (Issuer) gerçekletirir.

Kredi Kartlarnn Salad Kolaylklar
Kredi kartlarnn ekonomiye salad kolaylklar
• Nakit dolam ihtiyacn azaltmakta, ekonominin kayt altna
alnmasn kolaylatrmakta ve kayt d ilemler önlenmektedir.
• Kredi kart kullanm ile dolamdaki fiziki kat para miktar
azalmakta ve tasarruf mevduatnn artmas salanmaktadr.
• Kredi kart ile yaplan alveriler sonucu, tüm para hareketleri ekonomik sisteme kayt olmakta ve tasarruf-yatrm
ak hzlanarak ticari faaliyetler canlanmaktadr.
• Kartlarla birlikte genel ekonomi kat yükünden kurtulmakta
(kartlarn ilem maliyeti, nakde göre üçte bir daha az olduu için) ve GSYH’ da tasarruf edilmektedir.
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Kredi kartlarnn tüketiciye salad kolaylklar
• Nakit para yerine kart kullanlmas hem bürokrasiyi azaltmakta, tüketicilere yaln bir satn alma süreci yaatmakta,
hem de harcamalarn kontrolünü salayarak effaflk getirmektedir.
• Tüketicileri bankaclk sisteminin içine çekmekte olup dünyann her yerinde alveri ve nakit çekme olana salamaktadr.
• Kredi kartlar, fazla para tamann getirdii kaybetme veya
çaldrma riskini ortadan kaldrmaktadr.
• Tüketicinin nakit para tamakszn alveri yapmasn salamakta ve tüketici, kredi kartyla hem pein satn almann
hem de geç ödemenin avantajlarndan yararlanmaktadr.
• Ekonomik sknt yaayan tüketicilere, vade avantaj salayarak destek olmaktadr. Geçici finansal skklk dönemlerinde kiilerin yaam standartlarn sürdürebilmesini
salamaktadr.
• Birçok kartn sunduu taksitli alveri imkan ile kiilerin
yüksek tutarl ürün ve hizmetleri bugün alp hemen kullanp
vadeli ödemelerini salayarak yaam standardn yükseltmektedir.
• Nakit çekim imkan sayesinde, paraya ihtiyaç duyulan durumlarda kimseden borç istemek zorunda kalmadan, bu
ihtiyacn karlanmasn salamaktadr.
• Tüketiciler ödeme ilemlerini tek tek izlemek yerine, tüm
ilemlerini bir arada, kredi kart hesap özetlerini inceleyerek
görebilmektedir.
• Tüketiciler internet, posta/telefon ile sipari yoluyla, uçak,
tren, otobüs, konser, maç, tiyatro ve sinema biletleri ya da
muhtelif hizmetler satn alarak, adreslerine teslim edilmesini
isteyebilmektedirler.
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• “Önce harca, sonra öde” avantajyla alnan bir mal veya
hizmetin bedeli, ihtiyaçlar ertelemeden satn alnabilmekte,
ödeme ise ileri bir tarihte gerçeklemektedir.
Kredi kartlarnn üye iyerlerine salad kolaylklar
• Üye iyerlerinin müterileri artmakta, i hacmi genilemektedir.
• letmeler, sattklar mal ya da sunduu hizmet karlnda,
çok ksa sürede nakit paraya kavumaktadr.
• letmeler, kasalarnda atl para bulundurma külfet ve riskinden kurtulur.
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Sözlük
Banka kart: Mevduat hesab veya özel carî hesaplarn kullanm dahil bankaclk hizmetlerinden yararlanmay salayan
karttr.
Kredi kart: Nakit kullanm gerekmeksizin mal ve hizmet alm veya nakit çekme olana salayan basl kart veya fizikî
varl bulunmayan kart numarasdr.
Kartl sistem kuruluu: Banka kart veya kredi kart sistemi
kuran ve bu sisteme göre kart çkarma veya üye iyeri anlamas yapma yetkisi veren kurulutur.
Kart çkaran kurulu: Banka kart veya kredi kart düzenleme yetkisini haiz bankalar ile dier kurulutur.
Üye iyeri anlamas yapan kurulu: Banka kart veya
kredi kart kabulünü salamak amacyla iyerleriyle anlama
yapan bankalar ya da kurulutur.
Üye iyeri: Üye iyeri anlamas yapan kurulular ile yapt
sözleme çerçevesinde kart hamiline mal ve hizmet satmay
veya nakit temin etmeyi kabul eden gerçek veya tüzel kiidir.
Kart hamili: Banka kart veya kredi kart hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kiidir.
Harcama belgesi: Banka kart veya kredi kart ile yaplan
ilemler ile ilgili olarak üye iyeri tarafndan düzenlenen, kart
hamilinin ilemden doan borcu ile dier bilgileri gösteren ve
kart hamilinin kimliinin bir kod numaras, ifre veya kimlii
belirleyici baka bir yöntemle belirlendii haller dnda kart
hamili tarafndan imzalanan belgedir.
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Nakit ödeme belgesi: Bankalarca veya yetkili üye iyerlerince banka kart veya kredi kart
hamiline yaplan nakit
ödemelerde düzenlenerek, kart hamilinin kimliinin bir
kod numaras, ifre veya kimlii belirleyici baka bir yöntemle
belirlendii haller dnda kart hamili tarafndan imzalanan
belgedir.
Son ödeme tarihi: Kart hamilinin, dönem borcunu veya ödemesi gereken asgarî tutarn gecikmeye dümeden ödeyebilecei son günüdür.
Dönem borcu: Hesap kesim tarihine kadar oluan borç ve
alacak kaytlarnn bakiyesi ile önceki hesap özeti bakiyesinin
toplamdr.
Asgarî tutar: Dönem borcunun ödenmesi gereken en az
tutardr.
Alacak belgesi: Banka kart veya kredi kart kullanlarak alnm olan maln iadesi veya hizmetin almndan vazgeçilmesi
veya yaplan ilemin iptali halinde kart hamilinin hesabna
alacak kaydedilmek üzere üye iyeri tarafndan düzenlenen
belgedir.
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