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Önsöz

Bu Kitap 1 Mart 2006 tarih ve 26095 say�l� Resmi 
Gazete’de yay�mlanan 5464 say�l�  Banka Kartlar� ve Kredi 
Kartlar� Kanunu ve ilgili alt düzenlemeler hakk�nda ilgili ta-
raflara bilgi vermek ve bireysel kullan�c�lar�n bilinçlenmesine 
katk�da bulunmak amac�yla Türkiye Bankalar Birli�i  taraf�n-
dan haz�rlanm��t�r. Çal��maya katk� sa�layan Banka Kartlar� 
ve Kredi Kartlar� Çal��ma Grubu üyelerine ve çal��man�n nihai 
hale getirilmesinde sa�lam�� olduklar� özel katk�lar� nedeniyle 
Buket Himmeto�lu, U�ur Çelebio�lu ve Cem Gürkan Alpay’a 
te�ekkür ederiz.

 
Ayr�ca, çal��maya de�erli görü� ve önerileriyle katk� sa�la-

yan TC Sanayi Bakanl��� Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas� 
Genel Müdürlü�ü, Bankac�l�k Düzenleme ve Denetleme Ku-
rumu ve Bankalararas� Kart Merkezi A.�.’ye te�ekkürlerimizi 
sunar�z.

 
Sayg�lar�m�zla,

 
Türkiye Bankalar Birli�i
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Banka Kartlar� ve Kredi Kartlar�
Çal��ma Grubu Üyeleri

Akbank T.A.�. (Beste Ceren Kesriklio�lu, Mine Könüman), Denizbank 
A.�. (Melike Engür, M. Meriç Kaytanc�), Eurobank Tekfen A.�. (Ay�egül 
Dan��man), Finans Bank A.�. (Fatma Demir, Zeynep Sema Göre), Fortis 
Bank A.�. (Erkan Özcan,  �ennur Sar�ca), HSBC Bank A.�. (Deniz Önder, 
Murat Duman), Oyak Bank A.�. (Kemal Kuzu, Nesrin Kanburo�lu), �ekerbank 
T.A.�. (Serdar Çavdar), Türk Ekonomi Bankas� A.�. (Bar�� Özdo�an), Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankas� A.�. (A. Nihal Koyutürk, Kemal Gül), Türkiye 
Garanti Bankas� A.�. (Cem Gürkan Alpay), Türkiye Halk Bankas� A.�. (Ebru 
Akku�, Gülbin Tar�m), Türkiye �� Bankas� A.�.  (Buket Himmeto�lu, U�ur 
Çelebio�lu), Türkiye Vak�flar Bankas� T.A.O. (Murat Kibaro�ullar�), Yap� ve 
Kredi Bankas� A.�. (Nesrin Çevik �enpolat,  Selçuk Ergen), Bankalararas� 
Kart Merkezi A.�. (Pelin Kabalak), Kredi Kay�t Bürosu A.�. (�brahim Kara, 
Kaz�m Derman)    
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Türkiye’de Kredi Kart�n�n Tarihçesi

Türkiye’de ç�kar�lan ilk kredi kart� Diners Club’d�r (1968). 
Diners Club’dan sonra Türk Ekspres Havac�l�k ve Turizm 
Limited �irketi “American Express” kartlar� ile piyasaya girmi�-
tir. Bu iki kart 1975 y�l�na kadar rakipsiz olarak faaliyetlerini 
sürdürmü�lerdir.

1975 y�l�ndan sonra Eurocard, MasterCard kredi kartlar� 
piyasaya girmi�tir.

1980 y�l�ndan ba�layarak bankalar da kredi kart� uygu-
lamas�na geçmi�lerdir. Bu dönemde farkl� tiplerde ürünler 
ortaya ç�km��t�r. (gold, classic vb.)

1984 y�l�nda Visa’n�n Türkiye Ofisi’ni açmas� ivmeyi art�r-
m��t�r.

1987 y�l�nda ilk Otomatik Vezne Makinesi (Automated 
Teller Machine - ATM) hizmete girmi�tir. Yine 1987 y�l�nda 
di�er bireysel ürünler olan konut ve araç kredileri hayat�m�za 
girmi�tir.

1988 itibar�yla banka kartlar�, fatura ödemeleri ve yat�r�m 
ürünleri bireysel bankac�l�k kapsam�nda sunulmaya ba�lam��-
t�r.

1990 y�l�nda Bankalararas� Kart Merkezi A.�. (BKM) ku-
rulmu�tur (13 özel ve kamu bankas� ortakl��� ile, takas ve 
otorizasyon hizmeti vermek amac� ile).

1990’l� y�llarda yap�lan harcamalar ile puan kazan�m ve 
bu puanlar�n kataloglardan ürün seçimi �eklinde kullan�m� 
ba�lam��t�r.
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1991 y�l�nda Türkiye’ de ilk elektronik Sat�� Noktas� Ter-
minali (Point of Sale - POS) kullan�ma girmi�tir.

1993 y�l�nda Europay/MasterCard Türkiye Ofisi aç�lm�� ve 
kart ç�karan kurulu� say�s�n�n artmas�yla birlikte kart say�s� 
art��� da iyice h�z kazanm��t�r.

1997 y�l�nda ilk ortak markal� (co-branded) kredi kart� pi-
yasaya ç�km��t�r.

1999 y�l�nda ilk çok ortakl� (multi-branded) kartlar haya-
t�m�za girmi�tir. Tüketici ayn� zamanda taksitli kredi kartlar� 
ile tan��m��t�r. Ayr�ca katalog ve puan uygulamalar� farkl� bir 
boyut kazanarak, kazan�lan puanlarla, anla�mal� i�yerlerinde 
mal ve hizmet al�m�na ba�lanm��t�r. 

 
1999 y�l�ndan itibaren;

• Rekabetin artmas�,
• S�n�rl� ürün farkl�l�klar�,
• Pazardaki oyuncu say�s�n�n (kart ç�karan kurulu�)
artm�� olmas�,
• “Ürün kârl�l���” konseptinin derinlik kazanmas�,
• De�i�en tüketici davran��lar�,
• Sahip olunan kartlardan üst düzeyde fayda beklentisi,
• Finansal fayda beklentisi,
• Kullan�m kolayl�klar� beklentisi,
• Hizmet ve kanal kalitesi,
• Taksit uygulamas�

gibi sebeplerden ötürü kart say�s� h�zla artm��t�r. 
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Bunlar� biliyor musunuz?

�lk dönemlerde kredi kartlar� Charge Card (son ödeme tari-
hi itibariyle bakiyenin tümünün ödenmesi gereklili�i) niteli�inde 
idi. Nakit bloke tutar kar��l��� limit tahsisi yap�l�yordu. Prestij 
unsuru olarak alg�land��� için son derece itibarl� ve varl�kl� 
ki�ilere veriliyordu. Bu nedenle kullan�c� say�s� son derece 
dü�üktü (1975’e kadar Diners Club kullan�c� say�s� 10.000’i 
geçmedi). Sadece Türkiye s�n�rlar� içinde kullan�labiliyordu, 
uluslararas� kullan�ma imkân vermiyordu. POS terminalleri ye-
rine IMPRINTER ad� verilen mekanik cihazlar vas�tas� ile i�-
lem gerçekle�iyordu. Provizyon telefon ile al�nabiliyordu. Kart 
kabul eden i� yeri say�s� son derece dü�üktü.

Plastik Kartlar �le Ilgili Genel Bilgiler
Kredi kart� nedir?

Kredi kart�, kart ç�karan kurulu� nezdinde krediniz olmas� 
demektir. Kredi limitiniz dahilinde dünyan�n her yerinde nakit 
kullanmaks�z�n mal ve hizmet al�m�nda bulunabilir, ayn� logo-
lar� ta��yan ATM’lerden nakit çekebilirsiniz.  (kredi kart� nedir 
tan�m� içerisinde hesap özeti kavram�n�, hele birde her ay 
al�nmas� gereklili�ini ba�da�t�ramad�m) 

Hesap özetinde yer alan tutarlar�n tamam�n� son ödeme 
tarihinde ödersiniz ya da isterseniz kart ç�karan kurulu�un 
uygun gördü�ü asgari tutar� (mevcut yasal düzenlemeler ge-
re�i asgari ödeme tutar� dönem borcunun yüzde 20’sinden az 
olamaz) ödedikten sonra geri kalan�n� kredilendirebilirsiniz.

Banka kart� nedir?

Banka kart�, kart kullan�c�s�n�n bankas�ndaki hesab�na 
ula�mas�n� sa�layarak bankac�l�k i�lemleri yapmas�na, mal 
ve hizmet al�m�nda kullanmas�na, nakit çekmesine imkan 
tan�yan bir üründür. Uluslararas� kart kurulu�lar�n�n logolar� 
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bulunan banka kartlar� ile dünyan�n her yerinde mal ve hiz-
met al�m�nda bulunabilir, ayn� logolar� ta��yan ATM’lerden 
nakit çekebilirsiniz. 

Ayr�ca, birçok kart kullan�c�s�n�n dü�ündü�ünün aksine, he-
saplardaki paralara ula�man�n tek yolu ATM makineleri de�il-
dir. Bu makineler d���nda, kredi kart� kabul eden neredeyse 
tüm i�yerlerinde “banka kart�n�z�” kullanarak al��veri� yapabilir 
veya hizmet sat�n alabilirsiniz. 

Üstelik bankan�zdan banka kart� almak, kredi kart� almaktan 
çok daha kolayd�r. Hesab�n�zda paran�z oldu�u sürece, her-
hangi bir ATM’ye gitmeden al��veri�lerinizi yapabilirsiniz.

5464 Say�l� Banka Kartlar� ve Kredi Kartlar� 
Kanunu Hükümlerince Dikkat Edilmesi Gereken 
Hususlar

Kart sahiplerinin dikkat etmesi gereken önemli konular

• Kart sözle�mesini imzalay�p, kart� teslim ald���n�z (veya fi-
ziki varl��� bulunmayan kart numaras�n�n ö�renildi�i) andan 
itibaren kartlar�n kullan�m�ndan sorumlusunuz.

• Kart�n�z�n teslimi ile birlikte kart ç�karan kurulu�, imzalam�� 
oldu�unuz sözle�menin bir örne�ini ve bu sözle�me ile 
kart�n�z�n kullan�m�na dair bilgilendirme notunu size teslim 
edecek olup bunlar� dikkatlice inceleyerek okumal�s�n�z. 

• Kart�n�z� teslim al�r almaz arka yüzünde yer alan imza ala-
n�n� imzalamay� unutmay�n.

• ��yeri, ödeme s�ras�nda talep ederse, kimlik belgenizi gös-
termek zorundas�n�z.
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• Herhangi bir üye i�yerinde kartla ödeme yapmak istemeniz 
durumunda üye i�yeri, indirim dönemleri dâhil, bu talebinizi 
herhangi bir tutarla s�n�rl� olmaks�z�n kabul etmek zorunda-
d�r. Bunun aksi �ekilde davranan bir i�yerini tespit etmeniz 
durumunda, bu i�yerini kart�n�z� ald���n�z kurulu�a  �ikâyet 
edebilirsiniz.

• Kartlar�n�z� ve bunlara  ait �ifreleri güvenli bir �ekilde koruyu-
nuz ve ba�kalar� taraf�ndan kullan�lmas�na engel olacak ted-
birleri al�n�z. Kart�n�z tüm bu önlemlere ra�men kaybolmu� 
veya çal�nm�� ise bu durumu derhal kart� ç�karan kurulu�a 
bildiriniz. Bu tip durumlardaki sorumlulu�unuz, bildirimden 
önceki 24 saat içinde bilginiz d���nda gerçekle�en hukuka 
ayk�r� kullan�mdan do�an zararlardan 150 Yeni Türk Liras� 
ile s�n�rlanm��t�r. �sterseniz söz konusu 150 YTL'lik riski de 
kart ç�karan kurulu� ile görü�erek ve primini ödemek sureti 
ile sigorta yapt�rabilirsiniz. Bununla beraber, hukuka ayk�r� 
kullan�ma sizin sebebiyet vermeniz halinde veya bildirimin 
yap�lmamas� durumunda bu s�n�r uygulanmayacak ve tüm 
i�lemlerin sorumlulu�u size ait olacakt�r. Yirmi dört (24) 
saatten daha önceki harcamalar�n tamam�ndan sorumlu ol-
man�z nedeniyle derhal bildirimde bulunman�z gereklidir.

• Kartlar�n�z� veya kart sözle�menizi diledi�iniz an iptal et-
tirme ve sözle�meyi sona erdirme hakk�n�z mevcut olup 
kart ç�karan kurulu� bu talebinizi 7 gün içerisinde yerine 
getirmekle yükümlüdür.

• Ta��nma / �� de�i�tirme gibi adres bilgilerinizde olu�an 
de�i�iklikleri ileti�imde bir kopukluk ya�anmamas� için 15 
gün içinde kart� ç�karan kurulu�a bildirmeniz gerekmektedir. 
Aksi halde, en son bildirmi� oldu�unuz adresinize yap�la-
cak bildirimler geçerli olacakt�r. Ayr�ca, di�er bilgilerinizi de 
güncellemeniz kart ç�karan kurulu� ile olan ili�kinizde önem 
ta��maktad�r.
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• Kart ç�karan kurulu�lar taraf�ndan kredi kart� sahiplerine, 
hesap sahibinin iste�ine göre farkl� yöntemlerle (posta, 
internet, vb. ile) ayl�k hesap özeti gönderilmektedir. Hesap 
özetlerinizi dikkatlice inceleyin. Kredi kart�n�z ile yap�lan i�-
lemler size ait de�ilse ya da mükerrerlik varsa, en geç son 
ödeme tarihinden itibaren 10 gün içinde, kart�n�z� ç�karan 
kurulu�a gerekçesi ile bildirerek itiraz edilebilirsiniz. 10 gün 
içinde itiraz edilmeyen hesap özeti kesinle�se bile, genel 
hükümlere göre dava hakk�n�z devam etmektedir.

• Kart ç�karan kurulu�lar, kart kullan�m� ile ilgili olarak yapa-
ca��n�z �ikayet ve itiraz ba�vurular�n�z�, ba�vuru tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ayn� ba�vuru yöntemini kullanarak 
ve gerekçeli bir �ekilde cevapland�rmakla yükümlüdürler. 

Kredi kart� kullan�m� ile ilgili uyu�mazl�klarda, uyu�maz-
l�k tutar�n�n 4077 say�l� Tüketicinin Korunmas� Hakk�nda 
Kanun’da belirlenen tutar�n alt�nda kalmas� halinde Tüketici 
Sorunlar� Hakem Heyetlerine, bunu a�an tutar için ise Tüke-
tici Mahkemelerine ba�vurabilirsiniz.

• Ödemelerinizi düzenli ve zaman�nda yapmaya özen göste-
riniz. Kart ç�karan kurulu� ile imzalam�� oldu�unuz sözle�-
mede daha yüksek bir oran belirtilmedi�i sürece, her ay 
borcunuzun en az %20’sini ödemek zorunda oldu�unuzu 
hat�rlay�n. Asgari tutar� ödememeniz durumunda, ödenme-
yen miktar için sözle�mede öngörülen gecikme faizini ve 
asgari tutar�n üzerindeki borç için i�leyecek akdi faizi de 
geciken tutarla birlikte ödemeniz gerekecektir. 

Ödemelerinizi zaman�nda yapmaman�z durumunda, kart ç�-
karan kurulu� taraf�ndan hakk�n�zda yasal takibat ba�lat�labi-
lecektir. Bu durumda borcunuzun tamam� (ileri vadeli taksitler 
dahil) muaccel hale gelecektir. Ödemelerinizdeki aksakl�klar, 
daha sonra kart ç�karan kurulu�larla olan ili�kilerinize yans�ya-
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bilecek olup, daha sonraki kredi kart� dahil kredi taleplerinizin 
de olumsuz olarak de�erlendirilmesine neden olabilecektir.

Ayr�ca, kart borcunuzun asgarî tutar�n� üç ay üst üste öde-
mez iseniz, durum size  bildirilecek ve bunu takip eden bir ay 
içinde hala ilgili tutar� ödemezseniz veya kart kullan�m�ndan 
dolay� bir adli ceza alman�z halinde bu kart� ç�karan kurulu�a 
ait tüm kartlar iptal edilecek olup, borcun tamam� ödeninceye 
de�in yeni kart düzenlenmeyecektir.

• Kart ç�karan kurulu�lar taraf�ndan kredi kart� sözle�meleri-
nizde yap�lacak de�i�iklikler taraf�n�za hesap  özeti ile bil-
dirilir. Bu de�i�iklikler bildirimin yap�ld��� döneme ili�kin son 
ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Bildirimin ait 
oldu�u döneme ili�kin son ödeme tarihinden sonra kart�n 
kullan�lmaya devam olunmas� halinde, sözle�mede meyda-
na gelen de�i�ikliklerin kabul edildi�i addolunur. De�i�iklik-
ler, hesap özetinde en az oniki punto harfler kullan�larak 
belirtilir.

• Kart ç�karan kurulu� taraf�ndan kredi kart� faiz oranlar�n�n ar-
t�r�lmas� durumunda; bu de�i�ikli�in hüküm ifade edebilmesi 
için otuz gün önceden taraf�n�za bildirilmesi zorunludur. Söz-
konusu bildirimler as�l kart sahibine gönderilen hesap özeti 
arac�l��� ile yap�labilecek olup, faiz art�r�m�na ili�kin bildirim 
tarihinden itibaren en geç altm�� gün içinde tüm borcunuzu 
ödedi�iniz taktirde faiz art���ndan etkilenmezsiniz.

• Uygulanacak azami akdi ve gecikme faizi oranlar� Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankas� taraf�ndan belirlenmekte olup, 
kart ç�karan kurulu�ça bu oranlar�n üzerinde bir faiz oran� 
belirlenmesi mümkün de�ildir.

Faiz hesaplanmaya; ancak hesap özetinin düzenlendi�i 
hesap kesim tarihinden itibaren ba�lanabilecek olup i�lemin 
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yap�ld��� tarihten (nakit kullan�mlar� hariç) veya daha önceki 
bir tarihten itibaren faiz yürütülebilmesi hukuken mümkün de-
�ildir ve bunlara ili�kin olarak sözle�melere konulan kay�tlar 
hükümsüzdür.

Nakit kullan�m�na ili�kin borçlar hakk�nda ise i�lem ta-
rihi esas al�nabilecek olup, Türk Paras� K�ymetini Koruma 
Hakk�nda 32 say�l� Kararda belirtilen k�ymetli maden, ta� ve 
e�yalar�n al�mlar� ile döviz al�mlar�n�n yan�s�ra ba�ka bir kredi 
kart�n�n borcunu kapatmak amac�yla yap�lan borç transferleri, 
ki�i veya kurumlara yapt���n�z tüm ödemeler, talih ve �ans 
oyunlar�, borsa i�lemleriniz/menkul k�ymet al�mlar�n�z, seyahat 
çekleriniz, havale i�lemleriniz nakit kullan�m kapsam�nda olan 
i�lemler olarak de�erlendirilebilecektir.

Temerrüt hali de dahil olmak üzere, kart uygulamas�ndan 
do�an borçlarda bile�ik faiz uygulanmaz.

Kredi kart� limitinizin, kart ç�karan kurulu�un insiyatifi d�-
��nda harcamalar�n�zla a��lmas� durumunda a��lan miktara  
i�lem tarihi ile ödeme tarihi aras�ndaki süre için akdi faiz 
yürütülecektir. Ayr�ca kart ç�karan kurulu� taraf�ndan, tahsis 
edilen limitinizin yüzde yirmisini geçmemesi kayd�yla limit a��-
m�na izin verildi�i takdirde de a��lan miktara  i�lem tarihi ile 
ödeme tarihi aras�ndaki süre için akdi faiz yürütülecektir. An-
cak bu durumda a��m tutar�n�n bir sonraki hesap döneminde 
taraf�n�zca kapat�lmas� gerekmekte olup, limit a��m� bir takvim 
y�l�nda ikiden fazla olamaz. 

• Limitinizin art���na ihtiyac�n�z�n olmas� halinde mutlaka kart 
ç�karan kurulu� ile temasa geçiniz. Talebiniz üzerine kart 
ç�karan kurulu�ça yap�lacak de�erlendirmeye istinaden limi-
tiniz art�r�labilecektir. 
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Üye i�yerlerinin dikkat etmesi gereken önemli konular
• Herhangi bir kart ç�karan kurulu� ile üye i�yeri anla�mas� 
yapm�� iseniz, banka kart� ve kredi kart� ile i�lem yap�ld�-
��n� gösteren i�aretleri, i�yerinizin giri�inde ve kart hamil-
leri taraf�ndan kolayca görülebilecek bir yere koymal�s�n�z. 
Üye i�yeri sözle�menizin herhangi bir nedenle sona ermesi 
durumunda bu i�aretleri kald�rmak ve teknik bir nedenle 
geçici bir süreyle i�lem yapamad���n�z hallerde de kart 
hamillerini uyarmakla yükümlüsünüz. 

Bu yükümlülüklerinize ayk�r� davran�lmas� halinde i�yerinizi 
fiilen yöneten görevli ve ilgili mensuplar�n�z bin güne kadar 
adli para cezas� ile cezaland�r�labilir.

• Kart hamilinden kart�n kullan�lmas� dolay�s�yla komisyon veya 
benzeri bir isim alt�nda ilave bir ödemede bulunmas�n� iste-
yemezsiniz. �ndirim dönemleri dâhil mü�terilerin kartla ödeme 
taleplerini ne tutarda olursa olsun kabul etmek zorundas�n�z.

Bu yükümlülüklerinize ayk�r� davran�lmas� halinde, üye i�-
yeri anla�mas� yapan kurulu�lar taraf�ndan üye i�yeri söz-
le�meniz feshedilece�i gibi bir y�l süreyle yeni bir sözle�me 
de yap�lamaz. Buna ek olarak i�yerinizi fiilen yöneten görevli 
ve ilgili mensuplar�n�z bin güne kadar adli para cezas� ile 
cezaland�r�labilir.

• Sat�lan mal ve hizmet bedeli kar��l���n� banka kart� veya 
kredi kart� ile ödemek isteyen ki�ilerin imza gerektiren i�-
lemlerde imza kontrolünü yapmak, kart�n tahrifata u�ray�p 
u�ramad���n� kontrol etmek, kart�n kullan�m süresini ve 
gerekli durumlarda kart üzerinde yer alan bilgilerle kimlik 
belgesi üzerinde yer alan bilgileri ve harcama belgesi üze-
rindeki bilgilerle kredi kart� üzerindeki bilgileri kar��la�t�rarak 
kontrol etmeniz gerekmektedir. Bu kontrollerin yap�lmama-
s�ndan do�an zararlardan üye i�yerleri sorumludur.
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• Yüz yüze gerçekle�meyen i�lemlerden do�an anla�mazl�k-
lar konusunda da ispat yükü ve kurulan sistemlerin güvenli 
bir �ekilde çal��mas� sorumlulu�u i�yerindedir. Bu gibi bir 
durumla kar��la�t���n�zda çal��t���n�z kart ç�karan kurulu�a 
ba�vurabilirsiniz.

Bu yükümlülüklerinize ayk�r� davran�lmas� halinde idari 
para cezas� ile cezaland�r�labilirsiniz. 

• Kartla yap�lan tüm ödemelere ait harcama / nakit ödeme 
belgesinin asl�n�(ilk nüshas�n�) sözle�menizde belirtilen süre 
kadar saklay�n�z ve di�er nüshay� da kart hamiline veriniz. 
Ayn� kart ile yap�lacak ödemeler için birden fazla harcama 
belgesi düzenlemeyiniz. 

Bu konularda farkl� uygulamada bulunulmas� durumunda, 
sat�lan mal/hizmet bedelini ilgili kurulu�tan alamayabilirsiniz.

• Kart kullan�larak sat�n al�nm�� bir mal�n iadesi veya hiz-
metin al�m�ndan vazgeçilmesi veya yap�lan i�lemin iptali 
halinde, alacak belgesi düzenleyerek bir nüshas�n� kart 
hamiline verdikten sonra di�er bir nüshay� da muhafaza 
etmekle yükümlüsünüz.

Bu yükümlülüklerinize ayk�r� davran�lmas� halinde i�yerinizi 
fiilen yöneten görevli ve ilgili mensuplar�n�z bin güne kadar 
adli para cezas� ile cezaland�r�labilirsiniz.

• Ki�ilerin özlük ve kart bilgileri gizlidir. Kart sahibinin yaz�l� 
onay� al�nmadan, kart�n kullan�m� sonucunda kart ve kart 
hamili ile ilgili edinilmi� bilgileri, kanunla yetkili k�l�nan ki�i, 
kurum ve kurulu�lar hariç, di�er bir tarafa aç�klama, sakla-
ma ve kopyalama hakk�na sahip de�ilsiniz. Ayr�ca bu bil-
gileri anla�mal� oldu�unuz kart ç�karan kurulu�lar d���ndaki 
�ah�s/kurulu�larla da payla�amaz, satamaz, sat�n alamaz 
ve takas edemezsiniz.
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Bu yükümlülüklerinize ayk�r� davran�lmas� halinde bir y�l-
dan üç y�la kadar hapis cezas� ve bin güne kadar adli para 
cezas� ile cezaland�r�labilirsiniz. 

• Bankac�l�k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tara-
f�ndan talep edilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüsü-
nüz. Bu bilgileri vermemeniz veya gerçe�e ayk�r� vermeniz 
halinde üç aydan bir y�la kadar hapis ve binbe�yüz güne 
kadar adli para cezas� ile cezaland�r�labilirsiniz.

Kredi Kart�n�n Al�nmas� ve Kullan�lmas�

Kredi kart� nas�l al�n�r?
Kart ç�karan kurulu�lar; �ubeleri ve genel müdürlük birimle-

ri haricinde, mevcut veya potansiyel mü�terilerine ziyaret yap-
mak suretiyle, telefon, ça�r� merkezi, kendi elektronik i�lem 
cihazlar�, internet siteleri, k�sa mesaj servisi, elektronik posta 
ve mektup yoluyla ba�vuru toplayabilmektedirler. Bu yöntem-
ler ya da kanallar d���nda ba�vuru toplanabilmesi BDDK’n�n 
onay�na ba�l�d�r.

Ba�vuru formunun tüm alanlar� eksiksiz ve do�ru bilgilerle 
doldurulmal�d�r. Eksik doldurulan ba�vurular de�erlendirmeye 
al�nmamaktad�r. Baz� kart ç�karan kurulu�lar, ba�vuru formu-
nun yan� s�ra gelir belgesi, kimlik belgesi ve fotokopisi gibi 
belgeler ile kefil veya garantör bildirilmesini talep edebilir.

Kart ç�karan kurulu�lar; kredi de�erlendirme a�amas�nda 
ba�vuru formunda yer alan bilgilerin yan�s�ra, kredi kart� al-
mak isteyen ki�ilerin yasakl�l�k veya engel durumu; ekonomik 
ve sosyal durumu, ayl�k veya y�ll�k geliri, di�er kart ç�karan 
kurulu�larca bu ki�ilere tahsis edilen kredi kart� limiti, bir mo-
del veya skorlama sistemi sonuçlar�, mü�terini tan� ilkeleri ile 
Kredi Kay�t Bürosu A.�.’den ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankas�ndan temin edilecek bilgiler kapsam�nda ve belirle-
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yecekleri kriterler do�rultusunda yapacaklar� de�erlendirmeye 
istinaden kullan�m limiti tespit ederler.

Kart ç�karan kurulu�lar, kart hamilleri talep etmedikçe kredi 
kart� limitini art�ramazlar. Ancak bu konuda ilgili kart ç�karan 
kurulu�a taraf�n�zca verilecek bir talimat olmas� durumunda, 
kredi kart� limitiniz ba�kaca bir talepte bulunman�za gerek 
olmaks�z�n periyodik olarak art�r�labilir. Limit art��lar�, art���n 
gerçekle�ece�i tarihten 15 gün öncesinde yap�lacak bildirime 
kart hamilince itiraz edilmemesi halinde geçerlidir.

Kredi kart� almak üzere yap�lan ba�vurularda, taraf�n�za 
tan�nacak toplam kredi kart� limiti tespitinde, taraf�n�za ve-
rilen ilk kredi kart�n�n tahsis tarihi esas al�n�r ve ilk kart�n 
01.03.2006 tarihinden sonra tahsis edilmi� olmas� halinde; bir 
gerçek ki�inin tüm kart ç�karan kurulu�lardan temin etti�i kredi 
kartlar� için tan�nacak toplam kredi kart� limiti ilk y�l için ayl�k 
ortalama net gelirinin iki kat�n�,ikinci y�l için ise dört kat�n� 
a�amaz.Limitinizin art�r�lmas� için gelir art��lar�n�z� ilgi kart 
ç�karan kurulu�a 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 numaras�na kredi kart� hesap özetlerinin düzenli ola-
rak gönderilmesi talimat� verilmelidir. Ayr�ca hesap özetinin 
posta ile iletilmesi beklenmeden son ödeme tarihi bir yere 
not edilmeli ve en az�ndan asgari ödeme tutar�, o ödeme 
tarihine kadar mutlaka ödenmelidir. Ayr�ca borcunuzu, kart 
ç�karan kurulu�lar�n ATM’leri ve alternatif da��t�m kanallar� 
(internet bankac�l���, telefon bankac�l���, ça�r� merkezi gibi 
di�er kanalllar) arac�l��� ile ö�renebilirsiniz.
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• Söz konusu borcun ödenmesi için otomatik ödeme talimat� 
var ise talimat�n�z ancak hesab�n�zda ödemenin gerçekle�-
mesini sa�layacak kadar bakiye bulunmas� halinde gerçek-
le�ecektir.

• Ödemelerinizi düzenli yapmal�, ayl�k kredi kart� hesap özet-
lerini her defas�nda dikkatle kontrol etmelisiniz. 

• Kredi kart� hesap kesim tarihi de�i�ikli�i talebiniz var ise 
bunu kart ç�karan kurulu�a iletmelisiniz.

�nternet ortam�nda kredi kart� kullan�m�yla ilgili hususlar
• Kart ç�karan kurulu� logosu ve ad� kullan�lsa bile, ki�isel 
bilgilerinizi isteyen e-postalara ve sitelere yan�t vermemek 
gerekir. Kart ç�karan kurulu�lar bu yolla sizden asla bilgi 
talep etmeyecektir. 

• Internet Cafe vb. halka aç�k ve kalabal�k yerlerde bulunan 
PC’lerden internet arac�l���yla al��veri� yapmamak gerekir.

• Güvenilir olmayan sitelerden exe, .com, .vbs, .jpg gibi 
uzant�l� dosyalar�n bilgisayara yüklenmesi riskli olabilir. 

• Sanal ortamda artan virüs tehlikelerine kar��, kredi kart�n�z� 
kulland���n�z bilgisayar�n�za antivirüs program� yüklemelisi-
niz.

• Kart ç�karan kurulu�lar�n internet �ubelerine, e-postalarla 
iletilen linklerle asla girmeyin. 

Kart ve kimlik bilgisi koruma ile ilgili hususlar
Kredi kartlar�na ait �ifre bilgilerinin korunmas�ndan, kart 

sahibinin sorumlu oldu�u unutulmamal�d�r. Kötü niyetli ki�ile-
rin rahatl�kla tahmin edebilece�i ya da ö�renebilece�i do�um 
tarihi, telefon numaras�, i� yeri sicil numaras� ve ard���k nu-
maralar vb. bilgiler olmamas�na dikkat edilmelidir. 
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Kredi/banka kart� ile i�lem yap�l�rken mümkün oldu�unca 
kart�n yan�nda bulunmal� ve i�lem yap�l�rken kart�n kopyalan-
mas� riskine kar��l�k kart izlenmelidir.

Kredi kart� �ifrenizi unutunca, ilgili kart ç�karan kurulu�u 
arayarak yeni �ifre istemelisiniz. 

Bilgi h�rs�zlar�n�n çöp kutunuzdan ki�isel bilgilerinizi topla-
mas�n� engellemek için ataca��n�z hesap özetleri, kredi kart� 
ba�vurular� veya kopyalar�, sigorta formlar�, vadesi dolmu� 
kart ve kredi teklifleri, ATM makbuzlar� ve slipler gibi ki�isel 
bilgi içeren evraklar� iyice y�rtarak, bilgi h�rs�zlar� taraf�ndan 
kullan�lamayacak hale getiriniz. Ayr�ca evinizde ki�isel bilgi-
lerinizi içeren evraklar�n�z� ve dokümanlar�n�z� aç�kta b�rak-
may�n�z.

Kredi/banka kart� ile POS makinelerinde ödeme yap�ld�ktan 
sonra kart�n geri al�nd��� al��veri� sonras�nda kontrol edilme-
lidir.

Kart sahibi tüketiciler, kredi kart� bilgilerini güvenli olmayan 
yollarla sat�� yapan firmalara vermemeli, posta ya da telefon 
arac�l���yla sat�� yapan firmalardan al��veri� yap�l�rken firma-
n�n güvenilir olmas�na dikkat edilmelidir.

Kullan�lan �ifre her ne olursa olsun hiç kimse ile (kart 
ç�karan kurulu� personeli dahil) payla��lmamal�d�r. Kart arka-
s�na, cüzdandaki not ka��d�na veya herhangi bir yere �ifre 
kesinlikle yaz�lmamal�d�r. Ayn� �ekilde kart numaras� ve di�er 
özlük bilgileri de kimseye verilmemelidir.

Banka/kredi kart�n�n güvenli�ini sa�layan en önemli un-
surlardan biri de kullan�lan �ifredir. Birden fazla banka/kredi 
kart�n�z var ise, her biri için mümkün oldu�unca ayr� �ifre 
kullan�lmal�d�r.
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Kredi kart� ile yap�lan al��veri�lerde i� yerinin düzenledi�i 
sat�� belgesi dikkatle incelenmelidir. E�er i�lem �ifre ile yap�l-
mam�� ve al��veri� slibi imza istiyorsa önce, kart numaran�z� 
ve varsa kart hamili ad�-soyad� bilgisinden slibin size ait olup 
olmad��� ve tutar�n do�rulu�unu kontrol etmelisiniz. Özellikle 
tarih ve tutar bölümlerini kontrol ettikten sonra sat�� belgesi 
imzalanmal� ve kart�n�z geri al�nmal�d�r.

Sanal al��veri� ortamlar� hariç, internet üzerinden kredi 
kart� numaras�, �ifre veya özlük bilgileri isteyen e-postalara 
kesinlikle bilgi verilmemelidir. Kart Ç�karan Kurulu�lar, hiç-
bir �ekilde e-posta yoluyla �ifre i�lemleri yapt�rmamakta ve 
mü�terilerinin ki�isel bilgilerini istememektedir. Ayn� bilgiler 
telefonda, ileti�imi sizin ba�latmad���n�z durumlarda da veril-
memelidir.

Da��t�m firmalar� ile teslim edilen kart�n ard�ndan kendisini 
kurye görevlisi olarak tan�tan ki�iye, her ne gerekçe ile olursa 
olsun, ald���n�z kart� geri vermemelisiniz.

Kart�n imzalanmas�n�n önemi
• Kart�n arkas�ndaki imza k�sm�n� mutlaka imzalamal� ve üye 
i�yeri taraf�ndan talep edildi�inde kimlik belgenizi ibraz et-
melisiniz. 

• Karttaki imza ile sat�� belgesi üzerine att���n�z imza ayn� 
olmal�d�r. 

Kay�p / çal�nt� kart
Kredi kart�n�n kayboldu�u veya çal�nd��� durumlarda, bil-

dirimde bulunulmas� gereken yerlerin telefon numaralar�n�n 
önceden ö�renilmesi ve her zaman ula��labilecek bir yere not 
edilmesi büyük önem ta��maktad�r. Kart�n çal�nd���n�n veya 
kaybedildi�inin fark edildi�i an, hiç vakit kaybetmeden bu nu-
maralar aranmal� ve kart kullan�ma kapat�lmal�d�r. 
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Ayn� kart ç�karan kurulu�un birden fazla kart�na sahip 
olan ki�iler, kulland�klar� ürün isimlerini bilmeli, kart ç�karan 
kurulu�a verecekleri bilgiler ile do�ru ürünün kapat�lmas�n� 
sa�lamal�d�r. Kart ç�karan kurulu�lar�n mü�teri hizmetlerine 7 
gün 24 saat bildirim yap�labilmektedir. 

• Bu tip durumlardaki sorumlulu�unuz, genel kural olarak, 
bildirimden 24 saat öncesine kadarki sürede bilginiz d���nda 
yap�lm�� olan harcamalar�n 150 YTL ile s�n�rland�r�lm��t�r. 
Bu süreden önce yap�lan harcamalardan da sorumlu oldu-
�unuzu dikkate alarak kay�p ve çal�nt� bildirimlerini geciktir-
meksizin yapman�z son derece önemlidir. Di�er yandan, hu-
kuka ayk�r� kullan�ma sizin sebebiyet vermeniz halinde veya 
bildirimin yap�lmamas� durumunda bu s�n�r uygulanmayacak 
ve tüm i�lemlerin sorumlulu�u taraf�n�za ait olacakt�r. 

Di�er hususlar
• Kart�n limitini a�mamaya özen göstermelisiniz. Aksi halde 
limit a��m� nedeni ile akdi faiz ödemek durumunda kalabi-
lir veya kritik bir anda kart kullanamama nedeniyle sorun 
ya�ayabilirsiniz. 

• �htiyaç duyman�z halinde, kredi kart�n�z� nakit çekme i�lem-
lerinde de kullanabilirsiniz. Ancak nakit çekme i�lemlerine 
i�lem tarihinden itibaren akdi faiz uygulanmaktad�r. Uygula-
nan faiz oranlar� kart ç�karan kurulu�lar aras�nda de�i�iklik 
göstermekte olup, faiz oran� ve faiz hesaplama yöntemi 
kredi kart� hesap özetlerinde kart hamillerine  aç�klanmak-
tad�r.

• Üye i�yerlerinde kredi kart� kullan�m� için herhangi bir ko-
misyon talep edilmesi söz konusu de�ildir. Böyle bir taleple 
kar��la��ld���nda kesinlikle ek bir ücret ödenmemesi ve du-
rumun kart ç�karan kurulu�un Mü�teri Hizmetleri Bölümüne 
yaz�l� olarak i�yerinin ad ve adresi ile birlikte bildirilmesi 
gerekmektedir. 
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• Kredi kartlar� ve borçlarla ilgili sorunlarda kart ç�karan ku-
rulu�lar�n haftan�n 7 günü 24 saat hizmet veren Mü�teri 
Hizmetlerinden her zaman yararlan�lmal�d�r. 

Üye i� yeri kart kabul kurallar�
Bilindi�i gibi ülkemizde kartl� ödeme sistemi h�zla geli�mi�, 

gündelik ya�am�n bir parças� haline gelmi�tir. �imdi sizlere 
ça�da� kartl� ödeme sisteminin güvenli�i ve daha da geli�me-
si için üye i�yerlerinin uymas� gereken kurallarla ilgili bilgiler 
verece�iz. 

1. Kart�n halen geçerli olup olmamas� tahsilat�n yap�labilmesi 
için çok önemlidir. Bu nedenle son kullanma tarihi muhak-
kak kontrol edilmelidir.

2. �mza kontrolü, �ifresiz i�lemlerde kart� imzalayan ki�inin 
kart sahibi oldu�undan emin olmak için gerekli bir kontrol-
dür. Bu kontrol sayesinde olas� sahtecilik eylemlerine i�lem 
yapmadan engel olma �ans�na sahip olabilirsiniz. 

3. Kart�n üzerindeki numara ile POS’tan ç�kan slip üzerindeki 
numaran�n birbirinden farkl� olmas� durumunda i�lemin ke-
sinlikle sürdürülmemesi gerekir. 

Önemli Not: Mü�teriden komisyon ya da ek ücret talep et-
mek kurallar�n d���ndad�r. Bu durumda mü�terinin komisyon 
ya da ek ücret talebiyle ilgili olarak kart ç�karan kurulu�a 
bunu ispatlamak kayd� ile müracaat hakk� her zaman vard�r. 
Böyle bir �ikayet kar��s�nda, üye i�yeri anla�mas� yapan 
kurulu�, sözle�menizi sona erdirecek ve bir y�l süre ile yeni 
sözle�me imzalamayacakt�r.
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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 ba�lam��t�r. chip&PIN uygulamas� sayesinde kredi 
kart� sahtecili�i ve doland�r�c�l��� neredeyse imkâns�z hale 
gelecektir. 

Çipli kredi kart� ve 4 rakaml� �ifre (PIN) sayesinde, al��ve-
ri�te daha da güvenli bir dönem ba�layacakt�r. 

Akl�n�zda bulunsun
Çipli kredi kart�n�z�n 4 rakamdan olu�an �ifresini, yani 

PIN’inizi, her zaman akl�n�zda tutun ve �ifrenizi kimseyle pay-
la�may�n. Çipli kredi kart�n�zla yapaca��n�z tüm al��veri�lerde, 
ödemenizi onaylatmak için �ifrenizi tu�lay�n.

�ifre i�lemleri
Kredi kartl� al��veri�lerinizde sizden istenen 4 rakaml� �ifre, 

t�pk� ATM’den para çekmeden önce girdi�iniz �ifre gibidir. Bu 
numara sizin al��veri�teki ki�isel �ifreniz olacakt�r. �ifreniz 
(PIN), çipli kredi kart�n�zla yapt���n�z ödemeleri onaylaman�z� 
sa�layacakt�r.

�ifrenizi bilmiyorsan�z kart ç�karan kurulu�un Mü�teri Hiz-
metleri Bölümü’nü arayarak, �ifrenizi ne �ekilde temin edebi-
lece�inizi ö�renebilirsiniz. Kredi kart�n�z çipliyse, yurtiçindeki 
EMV’ye uyumlu ATM’lerden �ifre de�i�iklik i�lemlerinizi ger-
çekle�tirebilir ya da Mü�teri Hizmetleri Bölümü’nü arayabilir-
siniz.
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Chip&PIN i�leyi�i
1. Ödeme yaparken, sat�� görevlisi çipli kart�n�z� çip okuyu-

cuya yerle�tirir.

2. Çip okuyucu, sizden �ifre giri� cihaz�na �ifrenizi (PIN) gir-
menizi ister.

3. Al��veri� tutar�n�z� kontrol ettikten sonra, �ifrenizi girin ve 
ödemenizi onaylamak için “Giri�/Enter” tu�una bas�n. �ifre-
niz size özel oldu�u için ekranda görünmez. Onun yerine, 
her rakam� simgeleyen y�ld�zlar görünecektir.

4. �ifrenizi girerken bir hata yaparsan�z “Sil/Clear” tu�una 
bas�n ve �ifrenizi tekrar girin.

5. Ekran sizi, ödeme i�leminin gerçekle�ti�ine dair bilgilen-
dirir.

6. Ödeme onay�ndan sonra, POS makinesi slip üretir.

7. chip&PIN i�leyi�inde  �ifreniz imzan�z olarak kabul edile-
cektir.

Hatal� �ifre giri�i
�ifre giri� cihaz� ekran�, do�ru �ifre girip girmedi�inize dair 

sizi bilgilendirir. E�er yanl�� �ifre giri�i sonucunda �ifreniz 
bloke edilmi�se, kart ç�karan kurulu� i�lemi riskli olarak de-
�erlendirip onaylamayabilir. Bu durumda, kart�n�z�n ait oldu�u 
kart ç�karan kurulu�u araman�z gerekmektedir.

�ifre güvenli�i ile ilgili hususlar

Çipli kredi kart�n�z� ödeme yapmak için kullan�rken, �ifre 
kullan�m�yla ilgili önemli hususlar� göz önünde bulundurman�z 
yarar�n�za olacakt�r.
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• �ifrenizi (PIN) ve di�er güvenlik bilgilerinizi sat�� görevlisi 
de dahil olmak üzere kesinlikle kimseyle payla�may�n.

• Kredi kart�n�z� sizden ba�ka kimsenin kullanmas�na izin 
vermeyin.

• Kart ç�karan kurulu�un �ifrenizi posta arac�l���yla gönderme-
si durumunda, �ifrenizi ezberleyin ve �ifrenin yaz�l� oldu�u 
belgeyi imha edin.

• �ifrenizi kesinlikle yaz�l� olarak saklamay�n, kart�n�z�n üzeri-
ne yazmay�n ya da bir yere kaydetmeyin. 

• Kart ç�karan kurulu� ya da sat�� görevlileri sizden hiçbir 
zaman güvenlik bilgilerinizi ve �ifrenizi söylemenizi ya da e-
posta yoluyla göndermenizi talep etmeyecektir. Güvenli�iniz 
için bu tip taleplere yan�t vermeyin.

• �ifrenizin telefon numaran�z�n bir k�sm�, do�um tarihiniz 
gibi kolay tahmin edilebilir rakamlar olmamas�na dikkat 
edin. 9876 ya da 1234 veya 9999 gibi bilindik say� dizileri 
olmamas�na özen gösterin.

• ATM’de i�lem yaparken ba�kalar�ndan yard�m almay�n. 
ATM’nin verdi�i uyar� mesajlar�n� dikkatle takip ederek, 
mesajlarda verilen bilgiler do�rultusunda hareket edin. 
ATM’lerde kurulu telefon/diafon vb cihazlar var ise bu ci-
hazlardan görü�ülen ki�ilere kesinlikle kart �ifresini söyle-
meyin. Sorun ya�aman�z durumunda ATM’yi terk etmeye-
rek mutlaka kart ç�karan kurulu�tan yard�m isteyin. 

II. Üye i�yerleri için Chip&PIN uygulamas�
31 Mart 2006 tarihinden itibaren kartl� ödemelerde yeni bir 

uygulama ba�lam��t�r. chip&PIN ad� verilen bu uygulama sa-
yesinde kredi kart� sahtecili�i ve doland�r�c�l��� hemen hemen 
imkâns�z olacakt�r. 

Çipli kredi kart� ve 4 rakaml� �ifre (PIN) ile al��veri�ler 
daha güvenli yap�lacakt�r. Çipli kart sahibi, 4 rakamdan olu-
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�an kredi kart� �ifresini, yani PIN numaras�n�, her zaman 
akl�nda tutacak ve çipli kart�yla yapaca�� tüm al��veri�lerde, 
ödemeyi onaylatmak için �ifresini girecektir. 

Chip&PIN uygulamas�na geçi�
��yerinizdeki POS cihaz� yeni teknolojiye uyumlu de�ilse, 

gereken teknik donan�m hiçbir kar��l�k beklenmeden, tama-
men kart ç�karan kurulu� taraf�ndan sa�lanacakt�r. E�er i�ye-
riniz hâlâ yeni sisteme geçmediyse, gerekli teknik donan�m� 
ve i�yeri çal��anlar� için e�itim materyallerini kart ç�karan 
kurulu�tan talep edebilirsiniz.

Chip&PIN uygulamas� i�lem ad�mlar�
chip&PIN uygulamas� i�lem ad�mlar� a�a��daki gibidir:

1. Kredi kart�, çipli k�sm� üste gelecek �ekilde çip okuyucu-
suna yerle�tirilir. Yanl��l�kla manyetik �erit okutarak i�lem 
yapmaya ba�larsan�z, POS sizi çip okuyucuya yönlendire-
cektir.

2. Kart onayland�ktan sonra kart sahibinden �ifre (PIN) gir-
mesi istenir ve ekrandaki talimatlar izlenir. POS makinesi 
sizi ad�m ad�m yönlendirecektir. Çipli kredi kart� i�lem ta-
mamlan�ncaya kadar çip okuyucuda kalmal�d�r. Aksi halde, 
i�lem yar�da kesilir ve onay al�namad��� için i�lemi tekrar-
laman�z gerekir.

3. ��lem tamamland�ktan sonra çipli kart okuyucudan ç�kar�l�r 
ve sliple birlikte kart sahibine iade edilir.

 
Dikkat: POS cihaz�n�n çipi okuyamamas� durumunda, ciha-
z�n ekran�nda beliren mesajlar, kasiyeri yönlendirecektir. Bu 
durumda veya mü�teride çipli kart bulunmamas� durumunda 
i�lem manyetik �erit okutularak gerçekle�tirilecektir. 
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�ifre güvenli�i ile ilgili hususlar
• �ifre ki�iye özeldir ve sorulmamal�d�r, kesinlikle mü�teri 
taraf�ndan tu�lanmal�d�r. Mü�teriler daima bu yönde bilgi-
lendirilmelidir.

• Mü�terinin yerine �ifre girmek önerilmemelidir. Mü�teri talep 
etse bile, talep gizlilik gerekçesiyle reddedilmelidir. Mü�teri 
“�ifreniz size özeldir, kimseyle payla�mamal�s�n�z” �eklinde 
bilgilendirilmeli, �ifrelerini tu�layarak i�lem yapmaya yön-
lendirilmelidir. Böylelikle i�lemlerini daha güvenli ve k�sa 
sürede tamamlayabilecekleri anlat�lmal�d�r. 

• “�ifrenizi biliyor musunuz?” gibi ifadeler yerine “kredi kartl� 
al��veri�lerinizde �ifrenizi tu�layarak i�leminizi gerçekle�ti-
rebilirsiniz” gibi ifadeler kullan�lmal�d�r. �ifre mahremiyeti 
daima göz önünde tutulmal�d�r.

Uluslararas� Kart Kurulu�lar�

AMEX (American Express)
American Express, 1850’li y�llar�n ba��nda nakit ve önemli 
finansal evraklar� “express” olarak ta��ma amac�yla kurulmu�-
tur. Uzun y�llar boyunca finansal hizmetler alan�nda birçok 
yenili�e imza atan �irket ayn� zamanda seyahat hizmetleri 
sektöründe de önemli geli�melere öncü olmu�tur.

American Express kart pazar�na 1958 y�l�nda ilk ödeme kart� 
ile girmi�tir. 1960’larda üst gelir grubu mü�terileri hedefleme 
karar� alm�� ve buna yönelik kredi kartlar�n� piyasaya sun-
mu�tur. 1999 y�l�nda dünyan�n ilk �effaf tasar�ml� kredi lans-
man�n� gerçekle�tirmi�tir.

American Express bugün 75 ülkede 78 orta�� ile faaliyet 
gösteren uluslararas� bir finans kurulu�udur. Kart pazar�nda 
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özellikle seyahat ve e�lence alan�nda mü�terilerine hizmetler 
sunmaktad�r.

Diners Club
1950 y�l�nda Amerika’da Frank Mc Namara taraf�ndan ku-

rulmu� olan Diners Club, bugün itibar�yla dünya genelinde 
8,6 milyon kart mü�terisine sahiptir. Diners Club kredi kartlar�, 
yine dünya genelinde 8,4 milyon i�yerinde kabul görmektedir. 
Y�ll�k ortalama cirosu yakla��k 30 milyar Amerikan Dolar� olan 
Diners Club, 130 ülkede faaliyet göstermektedir. Diners Club, 
Türkiye’ de 1968 y�l�ndan beri faaliyet göstermektedir. 

JCB
1961 y�l�nda Japonya’da yerel i�lemler amac� ile kurulmu� 

bir kartl� ödeme sistemi olan JCB, 1985 y�l�ndan itibaren ulusla-
raras� bir ödeme sistemi olarak faaliyetlerine devam etmektedir. 
Bugün itibar�yla dünya genelinde toplam 51 milyon kart mü�teri-
si olan JCB, yine dünya genelinde 11 milyonu a�k�n i� yerinde 
kabul edilmektedir. Y�ll�k ortalama cirosu 52 milyar Amerikan 
Dolar� olan JCB, 190 ülkede faaliyet göstermektedir.

MasterCard
MasterCard tüm dünyada geçerli ve yayg�n bir ödeme 

sistemi kurulu�udur. Aralar�nda MasterCard kredi kartlar�, Ma-
estro® online banka kartlar� ve Cirrus ATM nakit eri�im kart-
lar�n�n bulundu�u ödeme sistemleri MasterCard çat�s� alt�nda 
bulunmaktad�r.

MasterCard, 210 ülkede 25 binden fazla banka ve finans 
kurulu�u ile tüketici ve i�yerlerine ödeme çözümleri sunmak-
tad�r.

MasterCard’�n ödeme sistemlerindeki rolü, ödeme kartlar�n� 
kullananlar, bu kartlar� kabul eden i�yerleri ve bu ba�lant�y� 
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kuran üye finans kurulu�lar� aras�ndaki i�lemleri kolayla�t�r-
mak, bu i�lemleri ba�ar�yla sonuçland�racak altyap�y� sa�-
lamaktad�r. ��lemlerin dünya çap�nda kabul görmesi için bir 
tak�m standartlar ve yöntemler olu�turmaktad�r.

MasterCard, üyeleri aras�ndaki elektronik bilgi ve fon ak���-
na yard�mc� olacak dünya çap�nda ileti�im a�� sunmaktad�r.

MasterCard, marka bilinirli�ini art�racak ve üyelerinin i�lerini 
geli�tirmelerini sa�layacak pazarlama programlar� haz�rlay�p, 
MasterCard programlar� kapsam�nda üyelerinin gerçekle�tirdi�i 
pazarlama çal��malar�na da destek vermektedir. 

VISA
Visa markal� kartlar�n kar��l�kl� i�lerli�ini sa�lamak üzere 

teknolojiyi geli�tiren ve altyap� hizmeti veren, yeni ödeme 
ürünleri geli�tiren bir kurulu�tur. 

Bir üye kurulu�u olan Visa, özel sektörün rekabet gücü 
ve yenilikleri ile ölçek ekonomisini birle�tirmekte, payla��lan 
teknoloji ve altyap� ile gerçekle�tirilen uygulamalar�n i�leme-
sini sa�lamakta, sistem için denetleme görevi üstlenmekte 
ve verimli a� yap�s� ile yurt içi ve yurt d��� ticarete olanak 
sa�lamaktad�r.

Türkiye Kartl� Ödeme Sistemindeki Di�er 
Kurulu�lar

Bankalararas� Kart Merkezi A.�. (BKM)
Kurulu�: Bankalararas� Kart Merkezi (BKM), kartl� ödeme 

sistemi içerisinde ortak sorunlara çözüm bulmak, ülkemizde-
ki banka ve kredi kartlar� kural ve standartlar�n� geli�tirmek 
amac�yla 1990 y�l�nda, 13 kamu ve özel Türk bankas�n�n 
ortakl��� ile kuruldu. 
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Faaliyet: Kart hamillerinin yapt�klar� al��veri�lerden kay-
naklanan borç ve alacaklar�n�n bankalar aras�ndaki takas�, 
BKM bünyesinde, yurt içi takas ve hesapla�ma arac�l��� ile 
gerçekle�ir. BKM’nin ana faaliyetleri aras�nda �unlar yer al�r: 

• Bankalar aras�ndaki otorizasyon ve takas i�lemlerini 
yürütmek, 

• Kredi kart� ve banka kart� sektöründe bulunan bankalar 
aras�nda uygulanacak prosedürleri geli�tirmek, 

• Yurt içi kurallar� olu�turmak, 
• Standardizasyonu sa�lamaya yönelik çal��malar yaparak 
kararlar almak, 

• Yurt d��� kurulu� ve komisyonlar ile ili�kiler kurmak ve 
gerekti�inde üyelerini bu kurulu�larda temsil etmek, 

• Halen her banka taraf�ndan devam ettirilen i�lemleri daha 
güvenli, süratli ve daha az maliyetli, tek bir merkezden 
yürütmek ve

• Kartl� ödeme sistemlerinin piyasada etkin ve bilinçli 
kullan�m�n� sa�lamak. 

Kredi Kay�t Bürosu A.�. (KKB)
Kurulu�: Bankalar�n kredi açarken, ödünç alan�n geri öde-

me konusundaki güvenilirli�i, geri ödeme gücü ve borca kar-
��l�k gösterdi�i maddi teminat gibi hususlar� de�erlendirerek 
hareket etmesi gerekmektedir. Bu nedenle 1999’da Kredi Ka-
y�t Bürosu (KKB) ile üye bankalar aras�nda bir Bankalararas� 
Kredi Referans Sistemi kurulmu�tur.

Faaliyet: KKB, bankalara kredi kart� veya kredi ba�vuru-
sunu yapanlar�n yan� s�ra, bu ki�ilere kefil olanlar�n da son 5 
y�ldaki tüm ki�isel bilgilerini, kart ve kredi borçlar�n� ödemele-
rine ili�kin verileri derlemektedir.

KKB sayesinde tüketicilerin tüm finansal faaliyetleri takip 
edilebilmekte, ödemeleri aksatanlar�n ilerde bankac�l�k sistemi 
ile olan ili�kileri belirlenmektedir. 
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Böylece bankalar kredi de�erlendirmelerini çok daha sa�-
l�kl� yapabilmekte, tüketicinin tüm finansal sistemle olan ili�ki-
lerini görebilmekte ve kredi kararlar�n� çok daha h�zl� verebil-
mektedir. Bu nedenle tüketicilerin ödemelerindeki aksakl�klar, 
o ki�inin daha sonra bankalarla olan ili�kilerine yans�yacak 
olup, daha sonraki kredi taleplerinin olumsuz olarak de�erlen-
dirilmesine neden olabilecektir. 

Kredi Kay�t Bürosu’nun olu�turdu�u Bankalararas� Kredi 
Referans Sistem’i arac�l���yla toplanan ödeme al��kanl�klar� 
ve ödenmemi� borç dökümleri gibi tüketicilere ait tüm bilgiler 
birbirleriyle payla��lmaktad�r.

Kredi Kartlar�n�n Genel ��leyi�i

Otorizasyon i�lemleri

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 i�lem gerçekle�tiril-
mek istendi�inde, i�lem POS / ATM taraf�ndan önce POS 
/ ATM sahibi banka (Acquirer)’ya iletilir.

2. POS / ATM sahibi banka (Acquirer) kart�n ait oldu�u banka 
bilgilerini kontrol edip hedefi belirledikten sonra, ilgili hede-
fe gönderir (Hedef BKM, Visa, MasterCard, Amex, Diners 
Club’dan herhangi birisi olabilir. Hedefin yurt içi bir banka 
oldu�unu, dolay�s�yla BKM oldu�unu varsayal�m).

3. BKM, kart sahibi banka (Issuer)’ya ilgili i�lemi iletir.

4. Kart sahibi banka (Issuer) i�lem onay� / reddini BKM’ye 
iletir.

5. BKM, kart sahibi banka (Issuer) taraf�ndan gönderilen 
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onay / red bilgisini POS / ATM sahibi bankaya (Acqu-
irer) iletir. ��lem, iletilen bilginin içeri�ine uygun olarak 
tamamlan�r.

Banka A - Banka B ��lemi - Issuer (Kart�n sahibi banka) 
Yerine Otorizasyon
1. POS / ATM sahibi bankaya ait POS / ATM üzerinden farkl� 

bir bankaya ait kart ile i�lem gerçekle�tirilmek istendi�in-
de, i�lem POS / ATM taraf�ndan önce POS / ATM sahibi 
bankaya (Acquirer) iletilir.

2. POS / ATM sahibi banka (Acquirer) kart�n ait oldu�u ban-
ka bilgilerini kontrol edip hedefi belirledikten sonra ilgili 
hedefe gönderir. (Hedef BKM, Visa, MasterCard, Amex, 
Diners Club’dan herhangi birisi olabilir. Kart�n yurtiçi bir 
bankaya ait oldu�unu, dolay�s�yla hedefin BKM oldu�unu 
varsayal�m.)

3. BKM, kart sahibi banka (issuer)’ya i�lemi herhangi bir 
nedenle iletemezse (banka ile ileti�imin olmamas�, banka 
sisteminin ar�zal� olmas�, vb) ya da kart sahibi banka 
(issuer) timeout süresi olan 15 saniye içerisinde i�leme 
yan�t veremezse BKM yerine otorizasyon modülü devreye 
girer.

4. BKM, çe�itli kontroller uygulayarak kart sahibi banka (is-
suer) taraf�ndan belirtilmi� limitler dahilinde i�lemi onaylar 
ya da reddeder.

5. Sonucu POS / ATM sahibi bankaya (Acquirer) iletir. ��lem, 
iletilen bilginin içeri�ine uygun olarak tamamlan�r.

Not: Banka Kartlar�, ATM’den yap�lan i�lemler için yerine 
otorizasyon verilme durumu do�du�unda bu i�lemler her ha-
lükarda 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 i�lem gerçek-
le�tirilmek istendi�inde, i�lem POS / ATM taraf�ndan önce 
POS / ATM sahibi bankaya (Acquirer) iletilir.

2. POS / ATM sahibi banka (Acquirer) i�lemi BIN tablolar�n� 
kontrol edip hedefi belirledikten sonra ilgili hedefe gön-
derir. (Baz� POS / ATM sahibi bankalar (Acquirer) kendi 
yurtd��� (Visa / MasterCard) arayüzleri olmad���ndan BKM 
Switch’in [yönlendirme] Visa / MasterCard arayüzünü kul-
lanmay� tercih etmektedir. Kart�n yurtd��� bir bankaya ait 
oldu�unu ve POS / ATM sahibi (Acquirer) bankan�n kendi 
yurtd��� arayüzü olmad���n�, dolay�s�yla hedefin BKM oldu-
�unu varsayal�m.)

3. BKM, i�lem yap�lmak istenilen yurtd��� kart�n türüne göre 
i�lemi kart sahibi yurtd��� bankaya (issuer) iletilmek üzere 
Visa ya da MasterCard’a yönlendirir. 

4. Visa ya da MasterCard kart sahibi yurtd��� bankan�n 
(Issuer) i�lem onay� / reddini BKM’ye iletir.

5. BKM, Visa ya da MasterCard taraf�ndan gönderilen onay/
red bilgisini POS / ATM sahibi bankaya (Acquirer) iletir. 
��lem, iletilen bilginin içeri�ine uygun olarak tamamlan�r.

VISA/MasterCard - BKM - Banka A ��lemi 
1. POS sahibi yurtd��� bankaya (Acquirer) ait POS / ATM 

üzerinden yurt içi bir bankaya ait kart ile i�lem gerçekle�-
tirilmek istendi�inde, i�lem POS / ATM taraf�ndan önce 
POS / ATM sahibi yurt d��� banka (Acquirer)’ya iletilir.

2. Yurt d��� banka da (Acquirer) bu i�lemi Visa ya da 
MasterCard’a iletir. 

3. Visa ya da MasterCard i�lemi BIN tablolar�n� kontrol edip 
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hedefi belirledikten sonra ilgili hedefe gönderir. (Yurtd��� 
arayüzü olmamas� nedeni ile BKM Switch üstünden hizmet 
ald���n� Visa ya da MasterCard’a bildiren bankalar için 
hedef BKM Switch’dir.)

4. BKM, i�lemi kart sahibi bankaya (Issuer) gönderir.

5. Kart sahibi banka (Issuer) i�lem onay� / reddini BKM’ye 
iletir.

6. BKM, kart sahibi banka (Issuer) taraf�ndan gönderilen onay 
/ red bilgisini Visa ya da MasterCard’a gönderir.

7. Visa ya da Mastercard da BKM’den ald��� yan�t� POS / 
ATM sahibi yurt d��� bankaya iletir. ��lem, iletilen bilginin 
içeri�ine uygun olarak tamamlan�r.

Takas ��lemleri

1. Kredi kart� sahibi mü�teri, anla�mal� i� yerinden kredi kart� 
ile al��veri� yapar.

2. Anla�mal� i� yeri, POS sahibi bankaya (Acquirer) al��veri� 
neticesinde mü�teriden ald��� i� yeri sliplerini iletir. (Bu 
sadece imprinter ile yap�lan i�lemler için geçerli bir durum-
dur. Elektronik ortamda yap�lan i�lemlerde slipler i� ye-
rinde kal�r. Sadece mü�teri itiraz� durumunda POS sahibi 
bankaya [Acquirer] sadece ilgili i�leme ait slip gönderilir.)

3. POS sahibi banka (Acquirer) ba�ar�yla gerçekle�mi� ba�ka 
banka kredi kartlar�yla yap�lm�� i�lem bilgilerini gün sonun-
da BKM’ye iletir (Outgoing data)

4. BKM, tüm üyelerinden gelen bilgileri i�leyerek bankalara-
ras� takas i�lemini yapar, net hesapla�ma raporlar�n� üretir 
ve i�lem bilgilerini harmanlayarak kart sahibi banka (is-
suer) baz�nda dosyalar (incoming data) üretir. Olu�turulan 
rapor ve dosyalar ilgili bankalara gönderilir. 
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5. Kart sahibi bankalar ilgili takas dosyas�n� i�leyerek mü�teri 
hesaplar�na yans�t�r. Borçlu Banka TCMB’deki tek hesaba 
borcunu öder, hesapla�ma saatinde TCMB borçlu bankala-
r�n borçlar�n� ödemesi sonucunda olu�an mebla�� alacakl� 
bankalara payla�t�r�r. 

6. POS sahibi banka (Acquirer), üye i� yerine yap�lm�� olan 
al��veri�lere istinaden olu�an borcu anla�ma ko�ullar�na 
göre öder.

7. Kart sahibi kredi kart� borcu ödemesini hesap kesim tari-
hinde kart sahibi bankaya (Issuer) gerçekle�tirir.

Kredi Kartlar�n�n Sa�lad��� Kolayl�klar

Kredi kartlar�n�n ekonomiye sa�lad��� kolayl�klar
• Nakit dola��m ihtiyac�n� azaltmakta, ekonominin kay�t alt�na 
al�nmas�n� kolayla�t�rmakta ve kay�t d��� i�lemler önlenmek-
tedir. 

• Kredi kart� kullan�m� ile dola��mdaki fiziki ka��t para miktar� 
azalmakta ve tasarruf mevduat�n�n artmas� sa�lanmakta-
d�r.

• Kredi kart� ile yap�lan al��veri�ler sonucu, tüm para hare-
ketleri ekonomik sisteme kay�t olmakta ve tasarruf-yat�r�m 
ak��� h�zlanarak ticari faaliyetler canlanmaktad�r.

• Kartlarla birlikte genel ekonomi ka��t yükünden kurtulmakta 
(kartlar�n i�lem maliyeti, nakde göre üçte bir daha az oldu-
�u için) ve GSY�H’ da tasarruf edilmektedir.
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Kredi kartlar�n�n tüketiciye sa�lad��� kolayl�klar

• Nakit para yerine kart kullan�lmas� hem bürokrasiyi azalt-
makta, tüketicilere yal�n bir sat�n alma süreci ya�atmakta, 
hem de harcamalar�n kontrolünü sa�layarak �effafl�k getir-
mektedir.

• Tüketicileri bankac�l�k sisteminin içine çekmekte olup dün-
yan�n her yerinde al��veri� ve nakit çekme olana�� sa�la-
maktad�r. 

• Kredi kartlar�, fazla para ta��man�n getirdi�i kaybetme veya 
çald�rma riskini ortadan kald�rmaktad�r.

• Tüketicinin nakit para ta��maks�z�n al��veri� yapmas�n� sa�-
lamakta ve tüketici, kredi kart�yla hem pe�in sat�n alman�n 
hem de geç ödemenin avantajlar�ndan yararlanmaktad�r.

• Ekonomik s�k�nt� ya�ayan tüketicilere, vade avantaj� sa�-
layarak destek olmaktad�r. Geçici finansal s�k���kl�k dö-
nemlerinde ki�ilerin ya�am standartlar�n� sürdürebilmesini 
sa�lamaktad�r.

• Birçok kart�n sundu�u taksitli al��veri� imkan� ile ki�ilerin 
yüksek tutarl� ürün ve hizmetleri bugün al�p hemen kullan�p 
vadeli ödemelerini sa�layarak ya�am standard�n� yükselt-
mektedir. 

• Nakit çekim imkan� sayesinde, paraya ihtiyaç duyulan du-
rumlarda kimseden borç istemek zorunda kalmadan, bu 
ihtiyac�n kar��lanmas�n� sa�lamaktad�r.

• Tüketiciler ödeme i�lemlerini tek tek izlemek yerine, tüm 
i�lemlerini 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 sat�n alarak, adreslerine teslim edilmesini 
isteyebilmektedirler.
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• “Önce harca, sonra öde” avantaj�yla al�nan bir mal veya 
hizmetin bedeli, ihtiyaçlar� ertelemeden sat�n al�nabilmekte, 
ödeme ise ileri bir tarihte gerçekle�mektedir. 

Kredi kartlar�n�n üye i�yerlerine sa�lad��� kolayl�klar 

• Üye i�yerlerinin mü�terileri artmakta, i� hacmi geni�lemek-
tedir. 

• ��letmeler, satt�klar� mal ya da sundu�u hizmet kar��l���nda, 
çok k�sa sürede nakit paraya kavu�maktad�r.

• ��letmeler, kasalar�nda at�l para bulundurma külfet ve ris-
kinden kurtulur.
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Sözlük

Banka kart�: Mevduat hesab� veya özel carî hesaplar�n kul-
lan�m� dahil bankac�l�k hizmetlerinden yararlanmay� sa�layan 
kartt�r.

Kredi kart�: Nakit kullan�m� gerekmeksizin mal ve hizmet al�-
m� veya nakit çekme olana�� sa�layan bas�l� kart� veya fizikî 
varl��� bulunmayan kart numaras�d�r. 

Kartl� sistem kurulu�u: Banka kart� veya kredi kart� sistemi 
kuran ve bu sisteme göre kart ç�karma veya üye i�yeri an-
la�mas� yapma yetkisi veren kurulu�tur.

Kart ç�karan kurulu�: Banka kart� veya kredi kart� düzenle-
me yetkisini haiz bankalar ile di�er kurulu�tur. 

Üye i�yeri anla�mas� yapan kurulu�: Banka kart� veya 
kredi kart� kabulünü sa�lamak amac�yla i�yerleriyle anla�ma 
yapan bankalar ya da kurulu�tur.

Üye i�yeri: Üye i�yeri anla�mas� yapan kurulu�lar ile yapt��� 
sözle�me çerçevesinde kart hamiline mal ve hizmet satmay� 
veya nakit temin etmeyi kabul eden gerçek veya tüzel ki�i-
dir.

Kart hamili: Banka kart� veya kredi kart� hizmetlerinden ya-
rarlanan gerçek veya tüzel ki�idir.

Harcama belgesi: Banka kart� veya kredi kart� ile yap�lan 
i�lemler ile ilgili olarak üye i�yeri taraf�ndan düzenlenen, kart 
hamilinin i�lemden do�an borcu ile di�er bilgileri gösteren ve 
kart hamilinin kimli�inin bir kod numaras�, �ifre veya kimli�i 
belirleyici ba�ka bir yöntemle belirlendi�i haller d���nda kart 
hamili taraf�ndan imzalanan belgedir.
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Nakit ödeme belgesi: Bankalarca veya yetkili üye i�yerle-
rince banka kart� veya kredi kart�   hamiline  yap�lan nakit  
ödemelerde  düzenlenerek,  kart  hamilinin  kimli�inin  bir  
kod numaras�, �ifre veya kimli�i belirleyici ba�ka bir yöntemle 
belirlendi�i haller d���nda kart hamili taraf�ndan imzalanan 
belgedir.

Son ödeme tarihi: Kart hamilinin, dönem borcunu veya öde-
mesi gereken asgarî tutar�n� gecikmeye dü�meden ödeyebi-
lece�i son günüdür.

Dönem borcu: Hesap kesim tarihine kadar olu�an borç ve 
alacak kay�tlar�n�n bakiyesi ile önceki hesap özeti bakiyesinin 
toplam�d�r.

Asgarî tutar: Dönem borcunun ödenmesi gereken en az 
tutar�d�r.

Alacak belgesi: Banka kart� veya kredi kart� kullan�larak al�n-
m�� olan mal�n iadesi veya hizmetin al�m�ndan vazgeçilmesi 
veya yap�lan i�lemin iptali halinde kart hamilinin hesab�na 
alacak kaydedilmek üzere üye i�yeri taraf�ndan düzenlenen 
belgedir.


