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GİRİŞ 

Hızla gelişen bankacılık tekniği, günümüz Türkiye'

sinde her ferdi, çeşitli yönleriyle etkileyen ekonomik 

yapısal değişimlerin bir süreci olarak az veya çok 

ilgilendirmekte, en azından bilgi sahibi olmayı gerektir; 

mektedir. 

Bu sektörde çalışan bir kimse olarak, tezimin 

konusunu seçerken çok az sayıda yayın ve yazılara konu 

olan bir alanda inceleme yapma arzusuyla yola çıktım. 

Ulkemizde gittikçe yaygınlaşan kredi kartları 

(Plastik kart) kullanımının Türkiye ekonomisinde oldukça 

tartışılan tüketim harcamları ve enflasyonist etkisini 

incelemek suretiyle kendimi biraz daha geliştirmeye 

çalıştım. 

Yaygın şube bankacılığı sistemi içinde plasman

mevduat denklemi arayışı sürerken, son günlerde gittikçe 

artan. kaynakların verimli alanlara, istenilen düzeyde 

plase edilemeyişi dolayısıyla elde kalan paranın bankalara 

yüklediği ekstrem maliyetler, bankaları sürekli yeni 

arayışlara itmiştir. Çeşitli ad ve şekillerde ortaya 

atı lan Tüketici Kredileri uygulaması, piyasada arz 

ve talebe doğrudan etki eden faktör olmuş, tüketim 

meylini artırmıştır. Kişilerin bu tür tasarruf dışı 

borçlanmalarla elde ettikleri değeri tekrar tasarruf 

olarak bankalara yatırmaları tabii beklenemez. Bu suretle 

gittikçe gelişen bir tüketim ekonomisi, kısa süreli 

de olsa piyasadaki talebi canlandırmıştır. 
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Bankacılık olan çalışma çevremde gözlemlerim, 

kişilerin yoğun tüketim meyli ve alış veriş istekleri 1 

bu konuda da pratik çözümlere gidilmesi gerektiğini 

ortaya koymuştur. Her tür alış verişlerin nakit ( cash) 

parayla veya çekli yapılmasının, alıcı ve satıcı açısın~ 

dan uygulamada doğurduğu çeşitli mahzurların yanısıra, 

bankalar için de alış veriş süresi içinde ve sonrasında 

atıl olarak dolaşan paranın Bankalarda kaynak olarak 

değerlendirilmesi amacıyla, Bankalarca yoğun bir kredi 

kartı kullanımını teşvik edici tanıtım ve önlemlere 

baş vurulmaktadır. 

1950 ve 1960' lı yıllar, bir çok ülke için büyüme 

dönemi olmuş, bu dönemde bankalar büyük altyapı sağlayarak 

bir çok alana yönelmiş, inşaat, sanayi ... gibi sektörlere 

fon sağlayarak bu gelişme için önemli yer almışlardır. 

Yine bu dön.emde çeşitli firmaların taleplerini karşıla

mak için çok sayıda banka şubesi açılmış, perakendeci 

bankacılık (Retail Banking), bir başka deyimle şube 

bankacılığı (Branch Banking) büyük gelişme göstermiştir. 

Ancak kıtaların bağlanması, ticaretin gelişmesi, firmala

rın büyümesi, ekonomik çeşitlenmenin artmasıyla, belirli 

konularda uzmanlaşmış, eğitilmiş elemanları olan bankalara 

iş düşmüştür. Yerel banka kavramı, ülke ekonomileri 

birbirlerine entegre oldukça ve bankalar arasındaki 

rekabet arttıkça, hem bankalar hem de firmalar yetersiz 

kalmıştır. Özellikle mevduat toplayıp kredi pazarlayan 

perakende faaliyetlere ağırlık veren çok şubeli bankalar, 

büyük şubelerin paket işlemleri, spesifik işlemleri, 

kredi, dış kredi işlemleri karşısında yetersiz kalmak

tadır. Dünya entegrasyonu, toptancı piyasalarda çalışmaya 

yönelik bankacılığın gelişmesi için gereken altyapıyı 

güçlendirmiştir. 
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Toptancı bankacılığın tanımını belirlersek; 

müşterilerden gelen büyük montanlı kredi taleplerini 

karşılamak üzere başka şirketlerden ve uluslararası 

para ve sermaye piyasalarından, büyük montanlı fonlar 

temin eden, müşterileri ile çok yakın ilişki içinde 

bulunan, az sayıda şube ve personel ile çalışan bankacı

lık olarak tanımlanabilir. 

Perakendeci bankalar çok sayıda Şubeleri ile 

orta ve uf ak boyutlardaki firmalarla, mevduat müşteri

leri ile, çeşitli bankacılık faaliyetleri ile ilgilen

mekte, zaman zaman ise büyük montanlı kredi ilişkileri 

içine girmekte, bunda da devlet sektörünü ve büyük 

firmaları tercih etmektedirler. 

Toptancı bankacılık da kendi içinde bir çok 

kola ayrılmaktadır. Tacir bankacılık yanında, off-shore 

bankacılık, danışmanlık, leasing, dış ticaret, 

bankası gibi ya da bunların birkaçı üzerinde 

yatırın 

çalışan 

finansman kuruluşları ayrı birer toptancı bankacılık 

biçimini oluşturmaktadır. 

Bu tür perakende ve toptancı bankacılık kavramları 

altında .gelişen bankacılık tekniklerinin yoğunluk kazandı

ğı Şube ağıyla genişletilmiş yaygın hizmet ağı sunan 

Şube bankacılığı (Perakende Bankacılık) kendi içinde 

otomasyona dayalı gelişim içinde hizmet kalitesini 

artırıcı unsurları da uygulamaya koymaktan geri kalmamak

tadır. Bu tür uygulamanın en iyi örneklerinden biride 

Kredi Kartları (Plastik Kart) uygulamasıdır. 
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Kredi kartlarını dünyada kabul gören ve bizim 

kabul ettiğimiz anlamda 11 Müşterilere kısa süreli finansman 

sağlayan araçlar" olarak tanımlayabiliriz. 

tllkemizde son iki yılda oldukça yaygınlaşan 

Kredi Kartları kullanımı, Bankaların rekabet ortamında 

sürekli hizmet üstünlüğü olarak ortaya konulmakta gerek 

üye işyeri olarak firmaları, gerekse kart hamili olarak 

mevduat sahipleri cezbetmenin yolları aranmaktadır. 

Günümüzde bankalarca verilmiş bulunan 400.000 

civarındaki kartın sadece 150-200 bin kişiye ait olduğu, 

doğal olarak bu sayının ülke nüfusuna bakıldığında 

çok düşük olduğu görülmektedir. Türkiye ile aynı nüfusa 

sahip !ngil tere' de 15 milyon kişi 40 milyon civarında 

kart taşımaktadır, yani Türkiye' nin şu andaki kart 

sayısının 100 katı İngiltere'de bulun~aktadır. 

Bu sayının artacağı tabiidir. Ancak bunun artışına 

etken bankaların yoğun reklam ve tanıtım faaliyetleri 

yanısıra, bireyin alım gücünün de bugünkünün çok üstünde 

çıkması gerekir. Dolayısıyla milli gelir ortalaması 

ve gelişmiş ülkelerde elde edilen parametrelerin Türkiye 

için de· geçerli limitlere getirilmesi esas olacaktır. 

Günümüz insanının gereksinimleri eskiye oranla 

daha çeşitlidir. Günlük ihtiyaçlarını giderilmesi ve 

umulmadık harcamaları düşünerek kişinin yanında oldukça 

fazla para taşıması gereklidir. Özellikle seyahate 

çıkılması halinde taşınması gereken para miktarı artmakta, 

ayrıca bu paranın çalınması veya kaybedilmesi gözönüne 
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alındığında oldukça riskli bir ortam doğmaktadır. Bu 

nedenle paranın 

araçları gündeme 

yerine 

gelmiş, 

kullanılacak çek gibi ödeme 

ancak karşılıksız çek keşide 

edilmesi ve provizyon alımındaki zorluklar nedeniyle, 

çekin kullanım alanı nispeten azalmıştır. 

İşte, yukarıda belirtilen ~orluklar nedeniyle, 

dünyada yeni ve çağdaş bir ödeme sistemi olan ve "plastik 

para" diye adlandırılan kredi kartı sistemi doğmuştur. 

Kısaca kredi kartı sistemi, kredi kartını veren 

banka veya kuruluşun açtığı krediye istinaden kart 

hamilinin duyduğu mal ve hizmetin, o anda ödeme yapılmadan 

satın alınması ve bedelin daha sonraki bir tarihte 

herhangi bir mali külfet yüklemeksizin ödenmesine yarayan 

bir ödeme vasıtasıdır. 

Kredi kartları, müşterilere belirli bir süre 

finansman sağlamaktadır. Belirli bir sürenin sınırı 

ise kartı çıkaran kuruluşa göre değişir. 

Tez üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

genel anlamda bankacılık sektöründe kredi kartlarını 

tarihçesi, tanımı ve fonksiyonları irdelenmiştir. İkinci 

bölümde 1980 sonrası Türk Bankacılık Sektöründe gelişmeler 

başlığı altında ülkemiz bankacılığın son durumu ele 

alınmıştır. 
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KREDİ KARTLARININ 

TANIMI, TARİHİ GELİŞİMİ 

VE FONKSİYONLARI . 
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1.1. KREDİ KARTI; TANIMI, UYGULAMASI 

Kredi kartları, bir ödeme sistemidir. Kredi 

kartı sistemi, kredi kartını veren kuruluşun açtığı 

krediye dayanarak, kart sahibinin, ihtiyaç duyduğu 

mal veya hizmeti, o anda ödeme yapmadan satınalınmasını 

sağlar. 

Kredi kartı hamilleri anlaşmalı iş yerlerinde 

ihtiyaçlarını karşılarken, satın aldıkları mal ve hizmet 

bedelini nakden ödemeyip, satış belgesi (Salesdraft) 

diye adlandırılan bir belgeyi imzalamak yoluyla ödemiş 

sayılırlar. Satıcılar ise sattığı malın bedelini anlaşması 

bulunan bankadan aynı gün veya bir iki gün sonra tahsil 

ederler. Kart hamilleri ise harcamanın bedelini kartı 

veren bankanın kendsine gönderdiği ekstrede belirtilen 

tarihte yani harcama yapıldığı tarihten yaklaşık 20-40 

gün sonra bankalardaki ilgili hesaba ödemede bulunarak 

sistemdeki iş akımını tamamlarlar. 

Çok yönlü fonksiyonal yararları bulunan kredi 

kartları uygulaması, toplamsal bilinçlenme ile birlikte, 

teknolojik gelişmelere paralel olark ülke ekonomisine 

fayda sağlayecaktır. 

Piyasada nakit para azlığı nedeniyle hissedilen 

mal ve hizmetlere talep azlığını gidermek kişinin ihtiyaç

ları ve geliri doğrultusunda, birikimleri olmasa da 

temin etme meyli ve isteği ancak kredi kartları aracılığı 

ile mümkündür. 

Bankaların aracı kurumlar olarak işleme katılmala

rı, yaygın kullanım alanı doğurmuş, kredi kartları 
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ile yapılan alışverişlere daha sağlıklı ve güvenli 

bir görünüm kazandırmıştır. 

Kısaca, kredi kartı sistemi, kredi kartını · veren 

banka veya diğer kuruluşların açtığı krediye dayanarak, 

kart sahibinin ihtiyaçlarını, satınalma sırasında bir 

ödeme yapmadan, faükat, bir süre sonra herhangibir. 

mali külfet altında kalmadan ödemesini sağlayan ödeme 

aracıdır (1). 

1.1.1. KREDİ KARTI UYGULAMASININ ORTAYA ÇIKIŞI 

VE İŞLEYİŞİ 

BK. m. 83, f. l'de yeralan kural uyarınca konusu 

para olan borç, ülke parası ile ödenir. Bu nedenle 

diyelim bir konfeksiyon mağazasından gömlek ya da kravat 

sa tın alan müşteri, lokantada öğle · yemeği yiyen kişi, 

kuaförde saçını boyatan bayan, yurt dışına yapacağı 

gezi ıçın turizm şirketine başvurarak kendisine uçak 

bileti ayrılmasını isteyen işadamı ve nihayet tatilde 

bulunduğu süre içinde bir otomobil kiralayan yabancı, 

ilke olarak sözü geçen edimler karşılığında borçland:ı.ğı 

tutarı para ile ödemek zorunluluğundadır (2). 

İnceleme konumuzu oluşturan kredi kartı uygulaması 

yönünden ise ortaya şöyle bir görünüm çıkmaktad:ı.r: 

Örneğin bir büyük mağazadan giysi sa tın alan müşteri, 

satım sözleşmesinin kurulmasından hemen sonra, borcunu 

(1) Müslim KARAMAN; "Çağdaş Ödeme Aracı Kredi Kartları", Para 
ve Sermaye Piyasası Dergisi, Nisan 1990 içinde, s. 9. 

(2) Ömer TEOMAN; Hukuki Yönden Kredi Kartı Uygulaması, İktisat:. 
bankası yay. no: 12, İstanbul 1990, s.l. 
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para ile ödeyecek yyerde, belirli bir kurum tarafından 

kendi adına düzenlenen kredi kartını ibraz etmekte, 

malı satan işletme de kartı alarak öncelikle bunun 

bazı geçerlilik k6şullarını taşıyıp taşımadığını araş

tırmaktadır. Bu arada satıcı işletme kendisine daha 

önce kredi kartını çıkaran kurum tarafından gönderilmiş 

bulunan listelere bakarak, müşterinin ibraz ettiği 

bu kart ile ödeme yapılmasının yasaklanmış olup olmadı

ğını incelemekte, ayrıca yapılan satım sözleşmesinin 

belirli bir tutarı aşması durumunda kredi kartını çıkaran 

kurumu derhal telefonla arayarak, kurumun kart hamili 

müşterinin harcama tutarını onaylayıp onaylamadığını 

sormaktadır. 

Satıcı işl~tme bu araştırmaları tamamlayıp, 

kartı ibraz eden müşterinin gerçek kart hamili olduğunu 

saptadıktan ve anılan yükseklikteki bir harcamayı kredi 

kartını çıkaran kurumun da kabul ettiğini belirledikten 

sonra, kredi kartını müşterinin imzalamakla yükümlü 

bulunduğu harcama belgesi ile birlikte "imprinter" 

adı verilen bir aygı tan içine yerleştirm.ektedir. İmprinter 

aracılığı ile kredi kartının üzerinde basılı olan kart 

hamilinin adı ve soyadı, kart numarası ve kartın geçerli

lik süresi gibi bilgilerin yanı sıra satıcı işletmenin 

ticaret ünvanı, adresi ve telefonu gibi çeşitli kayıtlar 

harcama belgesinin ü~erine aktarılmaktadır. 

Sattığı mal karşılığında herhangi bir nakit 

tahsil etmeyen işletme ise, daha önceden imzaladığı 

sözleşmede öngörülen belirli dönemlerde, topladığı 

tüm harcama belgelerinin birer suretini kredi kartını 
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çıkaran kuruma ibraz etmekte üçüncü sureti ise kendinde 

alıkoymaktadır. 

Kredi kartını çıkaran kurum, kart aracılığı 

ile yapılacak ödemeleri kabul etmeyi önceden bir sözleşme 

imzalayarak yükümlenen işletmeye, harcama belgeleri 

toplamını belirli bir komisyonu indirdikten sonra ödemek

te, böylece de işletme aslında kendisinden mal satın 

alan müşterinin ödemekle yükümlü olduğu parayı kredi 

kartını çıkaran kurumdan tahsil etmektedir. 

Son olarak kredi kartını çıkaran kurum, kart 

hamiline onbeşer günlük ya da aylı'k dönemler itibariyle 

imzalanış olduğu harcama belgelerindeki tutarları içeren 

hesap özetlerini göndererek, kendisinden bu parayı 

ödemesini istemektedir. 

Kart hamili hesap özetinde yeralan tutarı def 'aten 

ya da bazen taksitler halinde ödeyerek borcundan kurtul

maktadır. 

1.2. KREDİ KARTLARININ FONKSİYONLARI 

Kredi kartı sisteminde önemli ve hızlı bir gelişme 

görülmesine karşın, yinede bazı yetersizlikler ve boşluk

lar bulunduğu görülmektedir. Sistemde en önemli boşluklar~ 

dan sirinin yasal bağlamada ortaya çıktığı, örneğin 

kredi kartı kullanımının bir kredi işlemi olduğu belirti

lerek, tüketiciyi koruma açısından gelişmiş yasal bir 

sistemin bulunmasına keza kart kabul eden işyerleri 

içinde bir kredili işlem için bir düzenleme getirilmemiş 

olmasına ·işaret edilmekte ve tartışılmaktadır. 
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Oysa Avrupa' da bir markanın ya da mali kuruluşun 

kredi kartıyla alış veriş sırasında alınan malda bir 

bozukluk ve hatanın söz konusu olması durumunda satıcıyla 

birlikte kredi kartını çıkaran kuruluşunda sorumlu 

olduğu vurgulanıyor. Bu nedenle bunun sistem içinde 

bir eksiklik yarattığı öne sürülüyor. 

Bankalar açısından mevduat hesaplarının borca 

dönüşmesi söz konusu olmadığından kredi kartı işlemlerini 

ayrı bir kredi hesabında takip etmek zorunluluğu bir 

diğer önemli sorun olarak kabul edilmektedir. 

Bu arada kredi kartı uygulamasının bankalar 

kanunu çerçevesinde yürütülmesininde yasal bir boşluk 

yarattığı, öne sürülmektedir. Ayrı bir yasa olmasada 

mevcut yasalarda sistemle ilgili gelişmeleri yansıtacak 

düzenlemelere gidilmesine ihtiyaç duyuluyor. 

Kredi kartlarının yaygın olarak kullanıldığı 

gelişmiş batılı ülkelerde bu sistemin yasal çerçevesi 

özellikle tüketicilerin korunmaları açısından ele alını

yor. Komisyonlar konusunda o ülkelerde de rekabet var, 

fakat en azından rekabet unsurları minimize edilmiş 

çok sayıda banka ve mali kuruluş, özellikle uluslararası 

kullanımlarda ortaklaşa hareket ediliyor ve belli ortak 

kuruluşların çatısı altında da birleşmişlerdir. 

Örneğin İspanya'da "Visa İspanya" var. İspanya~da 

Visa kart, ihraç eden kuruluşlar tarafından kurulmuş. 

Bu kuruluş hem Visa Merkezi ile olan ilişkileri yürütüyor 

hemde ülke içindeki düzenlemeler buradan geçiyor. Dolayı

sıyla kredi kartı ihraç eden kuruluşlar arasında da 

müşterek hareket etme imkanı doğuyor. 
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Kredi kartlarının Turizmin gelişmesine, döviz 

girdilerinin artmasına, Türk bankacılığının uluslararası 

bankacılığa daha çok açılmasına, karaborsanın ve vergi 

kaçağının kesin olarak önlenmesine aracı bir enstrüman 

olduğu, dolayısıyla kredi kartları sisteminin mali 

mevzuatla korunması ve teşvik edilmesi gerektiği hususunda 

bankacılar görüş birliği içindedirler. 

Enflasyon: 

Kredi kartı, satın 

emrine hazır tuttuğundan 

alma potansiyelini 

o kişinin cebinde 

hamili 

limitli 

nakit parası olsa bile, önceden satın almayı planlamadığı, 

düşünmediği bir nesneyi beğenip satın alabilir. Buda 

yeterli üretim seviyesine sahip olmayan ülkelerde arz 

talep dengesini zorlayıcı olumsuz etken olabilir. Ancak 

üretim fazlası olan ülkeler için harcamayı teşvik edici 

etkisi ile piyasa darboğazını aşmaya olumlu katkısı 

olacaktır. Her halukarda enflasyon, deflasyon ve stafig

lasyon ortamlarına ayrı ayrı kredi kartının etkilerini 

değerlendirmek yerinde olacaktır. 

Turizm: 

Kredi Kartlarını ekstre bir turist harcaması 

olarak değerlendirmek gerekir. Normal turist gelirine 

ilave bir döviz geliri olarak nitelendirirsek, bununda 

değişik türde bir ihracat işlemi olduğu sonucuna varırız. 

Böylesine bir işlemin toptan satış fiyatı üzerinde 

ve hatta normal perakende fiyatının dahi üzerinde olan 

bir satış olduğu, ayrıca normal ihracatta olduğu gibi 
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hazineye külfet yükleyen (teşvik tedbirleri nedeniyle) 

yönüde bulunmadığı görülmektedir. 

Burada kredi kartlarının iki türlü fonksiyonu 

olmaktadır. 

1-Kart; hamiline, yani turiste planlamadığı 

munzam bir harcama yaptırmıştır. 

2-Yapılan harcama karşılığı döviz, tam olarak 

banka kaynaklarına resmi kambiyo rayici üzerinden katilır 

ve bilinen karaborsa önlenmiş olur. 

Turistin elindeki Türk parasının kaynağı, 

a-Türkiye'de bir bankaya sattığı döviz, 

b-Türkiye'de karaborsaya sattığı döviz, 

veya 

c-Yasak olmasına rağmen doğrudan doğruya dışarıdan 

getirdiği Türk parası, 

olabilir. 

Yukarıda (2) ve (3)'de bahsedilen Türk paralarıyla 

yapılan ödemelerin memleket ekonomisine yeterince faydalı 

olduğu söylenemez. Bu taktirde de memlekete girmiş 

olan bu dövizin Merkez Bankası kaynaklarına katıldığı 

iddia edilemez. Müşahade edilen vakalar bu dövizlerin 1 

kanuni yasaklara rağmen genellikle fiilen mevcut olan 

karaborsaya intikal ettiğini göstermektedir. Kabul 

etmek gerekir ki 1 memleketimiz dahil kambiyo takyida tı 

koyan ve döviz kurları bükümetlerince tesbit edilen 

ülkelerde resmi döviz kurunun yanısıra karaborsa kuru 

daima mevcut olmuştur. 
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Özellikle Demirperde ülkelerinde her iki. kur 

.arasndaki fark çok büyük olmakla, bazen beş katlı bir 

farka ulaşmaktadır. Bu nedenle Çin Halk Cumhuriyeti 

hariç ve Küba dahil pekçok sosyalist memleket de kredi 

kartı kabul etmektedir. 

Memleketimizde de fark az olsa da dövizlerin 

resmi kuru ile karaborsa kuru arasında daima fark mevcut 

olmuştur. 

Tekrarlarsak kredi kartı: hem karaborsa faaliyet

lerine imkan vermemekte ve hem de turistin daha fazla 

harcama yapmasına imkan sağlamaktadır. 

Türk turizminin gelişmesine döviz girdilerimizin 

sağlıklı artışına bankacılığımızın uluslararası bankacılı

ğa daha çok açılmasına, karaborsanın ve vergi kaçağının 

kesin olarak önlenmesine aracı olan kredi kartları 

sisteminin mali mevzuatla korunması ve teşvik edilmesi 

kaçınılmaz bir zarurettir. Zira Amerika ve Avrupa ülkele

rinde doyum noktasına gelen bu sistemdeülke olarak 

geri kaldığımızı belirtmek isterim. 

Sonuç olarak, bütün bu yararlar ülkemiz maliyesi 

için de büyük rakamlar dizisi oluşturmaktadır. 

Bu itibarla, 

-Ülkemizde geçerli uluslararası kredi kartlarının 

mal ve hizmet bedellerinin ödenmesi esnasında kart 

hamili tarafından imzalanan satış belgelirinin (Slip7 

fatura hükmünde kıymetli evrak olarak kabul edilmesi. 
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-İlk aşamada turizm belgeli işletmelere Türkiye'de 

geçerli uluslararası kredi k.artlarının kabul edilme 

zorunluluğunun getirilmesi 

Hususlarının Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca, 

ilgili bakanlıklarla gerekli koordinasyonun sağlanarak 

Resmi Gazete'de tebliğ şeklinde yayınlanmasında sonsuz 

yararlar vardır. 

1.3. DUNYADA VE TÜRKİYE'DE KREDİ KARTININ TARİHÇESİ 

Dünyada ilk kredi kartı America Birleşik Devletle

rinde yüzyılın başlarında, Western tlnion tarafından 

çıkarılmıştır. Günümüzde ise kredi kartının geçersiz 

olduğu hiçbir ülke yok denebilir. En ağırının 5 gram 

bile gelmediği, yerine göre pasaporttan daha geçerli 

olduğu kredi kartı artık şehir içi otobüslerde bile 

nakit paranın tahtına oturmuş durumdadır. Amerikalı 

avukat Mchlamera'nın önemli bir iş yemeği düzenleyip 

yanına para almayı unutması ile 11 Sign and sign" adlı 

kredi kartı doğmuş ve daha sonraki yıllarda da kredi 

kartları büyük hızla artış göstermiştir. 

1950'lerden önce Diners Glup, sonra Bank of 

America tarafından "Bank Americerd" ile Amexc tarafından 

"American Express''; çıkartılmış, 1960'11 yıllarda da 

Fransa da ''Carte Blanche" uluslararası niteliği ile 

çıkmış ve yaygınlaşmıştır. Bugün Fransa' da işyerlerinin 

verdiği kartlar ve özellikle Carte Beleve, Kredi kartı 

pazarındaki hakimiyeti elinde bulundurmakta, Diners 

Club Kartlarının da pazar payı küçümsenmeyecek düşeyde

dir (3). 

(3) Hülya DA!; Kredi Kartları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
1.tl. İşletme Fakültesi, 1990, s.43-100 



-11-

America'da Bank Americard'la rekabet için 14 

banka birleşerek İnterbank kartlarını çıkartmış ve 

Bank Americard'da olduğu gibi America dışında bir çok 

banka bu programa katılmıştır. 

Daha sonra "Visa" adını almış olan Bank Americard 

ile İnterbank kartlar grubundaki Master Card, Euro 

Card ve Access ile American Express halen dünyada en 

yaygın kartlar niteliğini korumaktadır. Son yıllarda 

Japonya'nın kredi kartı devi olan JCB İnternational 

dışa açılma politikası doğrultusunda emin adımlarla 

ilerlemekte ve Japonya' nın bu konuda dünya piyasala-< 

rında önemli bir pay hedeflediğini göstermektedir. 

1963-64' 1 ü yıllarda Beyoğlu, İstiklal caddesinin 

o zamanki renkli ve popüler gö-rünümünü hatırlayanlar 

dönemin en gözde iki restoranı olan Abdullah Efendi 

ve Degustasyon 'un kristal camlı kapılarında "Carte 

Blanche" ve "Le Diners Clup" etiketlerinin belki bu 

günde hafızalarında canlandırabileceklerdir. 

Keza, Kapalıçarşı'nın içinde sık sık dolaşmış 

olanlar, çarşının en eski kuyumcu ve antikacı dükkanla

rında "Aseo" firmasını vitrinlerinde aynı etiketlerin 

varlığını anımsayacaklardır. 

o yıllarda ülkemiz belkide son derece kısıtlı 

sayıdaki kimselerin ne anlama geldiğini bildiği bir 

iki etiket, bugün giderek sayıları hızla artan, yakın 

bir gelecekte de belkide binlerce iş yerinde kabul 

görecek yüzbinlerce kişinin portföyünde yeralacak "Plastik 

para"nın, kredi kartlarının ilk temsilcileridir (4). 

(4) Dünya Gazetesi, Kredi Kartları Eki, 30.01.1990 
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Kart olayı Türkiye'de böylesine mahdut bir sahada 

ve de 25 yıl kadar önce başlamıştır. 

O zamanlar Taksim' de İstanbul Turizm isimli 

bir firmanın, Beyrut'taki Middle East Temsilciliğine 

bağlı olarak başlattığı bu çalışma, ilk kez ciddi ve 

de geniş biçimde 1968 yılında Koç Grubuna bağlı, Servis 

Turistik A.Ş. tarafından ele alınmış, İstanbul Turizm 

firmasından bu tems~lciliği devralan ilgili kuruluş 

Amerika ı dan yurtiçi kart çıkarma yetkisini de uhdesinde 

bulundurarak "Diners Clup" kredi kartlarını ülke ekonomi

sinin hizmetine sunmuştur. 

Kısa sürede başta İstanbul, Ankara ve İzmir 

olmak yüzere, özellikle bu şehirdeki turizme dönük 

işyerleri ile yapılan "Kart kabul anlaşmaları" ile 

başlayan çalışmalar kısa sürede ilgi görmüş, bir tarafdan 

Türk vatandaşlarıda sadece ülke sınırları içinde geçerli 

bu karta sahip olarak yavaş yavaş kullanım alışkanlığı

nı da elde etmeğe başlamışlardır. 

Diners Cl ub' ın faaliyete geçmesini kısa bir 

süre sonra "American Exspress" kartları takip etmiş, 

bu kartın mümessilliğini alan Türk Ekspress Havacılık 

ve Turizm Ltd. ayni şehir ve işyerlerinde bu kartın 

geçerli kılınabilmesi için gerekli anlaşmalara girişmiş

tir. 

Bu 2 kredi kartı 1975 yılına kadar faaliyetlerini 

rakipsiz olarak müştereken sürdürmüşler, ecnabilerin 

ülkemize gelişlerinde olabilen kart kullanımlarından 

ötürü, küçümsenmeyecek oranda ve o günlerin koşullarına 

göre yurda döviz girdisi sağlamışlardır. 
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American Express'in sadece yurt dışında olan 

kartlarına karşılık Diners Clup yurtiçi (domestic) 

kart verme işlemlerine devam etmiştir. 

Prestige Card, tamamen Pamukbank4ın yönetiminde 

olan bu kart da kısa sürede yaygınlaşmış ülkenin kredi 

kartı piyasasında yerini almıştır. 

Kredi kartı olayı bununla da bitmemiştir. Bu 

sefer bazı büyük mağazalar kendi müşterilerine hitap 

eden kredi kartı uygulamasına başlamıştır. Beymen Kart, 

Atalar Altın Kart, Pabetland Kart ve Prenternps kart 

gibi. 

Bugün kredi kartının genellikle geçerli olduğu 

sahalar otel, lokanta, gazino gece kulübü, bar, konfeksi

yon mağazaları ayakkabıcılar, parfümeri dükkanları, 

hediyelik eşya satıcıları, kuyumcu, halıcı, çiçekçi 

seyahat acentesi ve oto kiralama şirketleri gibi müesse

selerdir. 

Yakın bir gelecekte elbetteki benzin istasyonları, 

eczaneler, hastahaneler, süper marketler, beyaz eşya 

satıcıları gibi kuruluşlar da bu sistemin içine girebile

ceklerdir. 

Bankalarda açılan hesaplar aracılığı ile verilen 

kartların tedavülü ile nakit para tedavülü azalacak, 

kart sahibi-işyeri ve banka üçgeni içindeki kaydi hareket

ler çoğalacak, bankalarda toplanabilen kart sahipleri 

mevduatlarının ve 

transfer edilen 

zamanı gelince işyeri hesaplarına 

paraların sanayi dalında kullandırılma 
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imkanı artacak ve böylece ülke ekonomi.sine katkı kendili

ğinden ortaya çıkacaktır. Tedavüldeki nakit para hareketi

nin kaydi paraya dönüşmesi banknot yıpranma olayını 

da önemli ölçüde etkilemiş olacaktır. 

1974 yılında bu kez Türkiye' de başka bir grubun 

kredi kartları piyasaya çıkmıştır. İnterbank grubuna 

bağlı Master Card-Eurocard ve Access. 

Önce mümesilliği ABC Turizm A. Ş. tarafından 

daha sonra bu mümessillik ilk kez bir banka 

şirkete devredilen bu üçlü kart grubunun 

alınan, 

iştirakli 

uygulayıcısı Anadolu Kredi Kartı . Turizm ve Ticaret 

A.Ş. önemli hissedarları ise Pamukbank T.A.Ş. ile Genel 

Sigorta A.Ş.'dir. 

Anadolu Kredi kartı A.Ş. ayni pazarda yerini 

alarak ecnebi kökenli Master Card, Eurocard ve Access4in 

ecnebi hamillerine yurtiçindeki kart kullanım bedellerini 

işyerinde ödemeye başlamış, bu arada aynı yılın sonuna 

doğru da yurt için geçerli (domestic) Eurocard'ın Pamuk

bank aracılığı ile ülke sathında pazarlanmasına başlamış

tır. Bir bakıma 1975 yılı Türkiye'de ilk kez yerli-yaban

cı kredi kartları rekabetinin su yüzüne çıktığı yıldır. 

Bilhassa ecnebilerin ellerindeki kartları kullanma

ları sonucu meydana gelen alış veriş bedellerinin döviz 

olarak yurda get~ilmesi ve bu rakamın giderek artış 

göstermesi hem konunun yayılmasına ve hem de bilhassa 

bankaların bu işe soyunmalarına neden olmuş ve bu kez 

Anadolu Bankası A. Ş. ABC Turizm ile birlikte yeni bir 

takım, VISA'nın mümessilliğine el atmıştır. 
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1981 yılında Türkiye'ye giren Visa kartı kısa 

sürede çeşitli bankalarca uygulanmaya başlamış ve sırasıy

la İmar Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası 

ile Vakıflarbank ve de yeni Unvanı ile Eınlakbank elde 

ettikleri mümessilliklerle hem ecnebi kartı sahiplerine 

yurtiçi kullanımlı domestic, yurtdışı kullanımlı İnterna

tional kartlar vermeye başlamışlardır. 

Bankaların bu çalışmalarının yanısıra Tan-Tur 

Turizm A. Ş. de, bu pazarda yeralınış ve gerek Visa ve 

gerekse Japon menşeli bir kredi kartı olan JBC'nin 

mümessilliği tahdında sadece ödeyici kuruluş olarak 

görev yapmaya başlamıştır. 

1981 yılında Yapı ve Kredi Bankası ile uluslararası 

End. ve Tic. Bankası Pamukbank 1 a ilaveten Anadolu Kredi 

Kartı A.Ş.'ne hissedar olmuş ve bu şirketin temsil 

ettiği Eurocard kredi kartlarının pazarlanmasına başla

mıştır, ayni pazarlama "işlemlerine 1986/1988 yıllarında 

Garanti Bankası, Es bank ve son olarak T. Halk ~ankası 

da katılmışlardır. 

Bankalarca sürdürülen bu kart verme işlemlerine 

sadece yurtdışı kart verme şeklinde diğer bazı bankalarda 

eklenmiş ve son 2 yıl içerisinde T. İş Bankası A.Ş., 

Akbank, Dışbank, Egebank ve Tütünbank da Amex ve Master 

Card vermeye başlamışlardır. 

1980'li yıllarda dünyada otomasyon alanında 

görülen gelişmeler sonucunda bankalar bireysel bankacılık 

hizmetlerinde müşterilerine yeni hizmetler sunma arayışla~ 

rına girmişlerdir. Teknolojik gelişmeler sonucunda 
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müşterilerin banka şubelerine uğramadan nakit, mal 

ve hizmet gibi gereksinimlerini karşılayacak sistemler 

uygulanmaya başlamıştır. Bunlardan en önemlileri, kredi 

kartıyla birlikte otomatik vezne makinalarının (ATM) 

ve satış noktası terminallerinin (POS) sisteme girmesidir. 

Dünyada yaşanan teknik ve bankacılık hizmetlerin

deki yeni anlayışlar 1980' li yılların sonunda ülkemize 

de yansımıştır. Kredi Kartları Türkiye' de henüz gelişim 

sürecini yaşamaktadır. Bu süreçte, bankalar açısından 

yapılması gereken en önemli şey, dünyadaki gelişmeleri 

izleyerek kart kabul eden müesseselere ve kart sahiplerine 

yeni teknolojik yöntemlerle hizmet sunmaktadır. Ayrıca, 

gerek kart sahiplerinin ve gerekse üye işyerlerinin 

bankalarca aydınlatılması ayrı bir önem kazanmaktadır. 

Kredi kartı kabul eden işyerlerinin sayısının artmasıyla 

doğru orantılı olarak kart kullanıcısı sayısı ve toplam 

ciro da artacaktır. Böylece kredi kartının kullanımı 

yaygınlaştıkça ekonomide canlılık ve taleptede artış 

yaşanacaktır. Bugün bir çok müessese kredi kartı kabulüne 

yakınlık göstermekte ve prestij sahibi işletmeler kart 

kabul etme gereksinimi duymaktadırlar. 

Türkiye'de gerçek anlamda kredi kartı olgusu 

1980' li yıllarda başlamakla birlikte, sistemin gelişimi 

ve aktivi te kazanması 1983 yılının sonlarında başlamak

tadır. Bunun en önemli nedeni TPKK kanununda yapılan 

değişikliklerle birlikte sistemin daha rahat çalışabil, 

mesine olanak sağlanmasıdır. 
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1983-1988 yılları arasında kredi kartı sisteminde 

yer alan bankaların küçük ve az şubeli bankalar olması 

nedeniyle kart kullanıcısı sayısı oldukça azdır. 1989 

ve 1990 yıllarında Türk Bankacılık Sisteminde en büyük 

bankaların sisteme katılmasıyla birlikte kart hamili 

sayısı çok hızlı artış göstermiştr. Söz Konusu bankalar 

sistemde yeni olmaları nedeniyle büyük bankaların bu 

hizmetten 

mevcuttur. 

yararlanmamış 

Bu nedenle 

geniş 

1990'lı 

potansiyel müşterisi 

yıllarda kredi kartı 

kullanıcısının hızlı bir şekilde artacağı ve 1992 yılında 

rakkamın 1 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Kredi 

kartı kullanımının artması, kart kabul eden işyerlerinin 

artmasına, alt yapının oluşturulmasına, yeterli tanıtıma 

ve kart pazarlama yöntemlerine bağlıdır(5). 

1.4. KREDİ KARTININ YARAR VE ZARARLARI (6) 

1.4.1. YARARLARI 

141.1. Kart Hamili Yönünden 

Her şeyden 

zorunluluğundan 

muhtemel bazı 

önce kredi kartı, hamilini para taşıma 

ve bu zorunluluğun yol açabileceği 

tehlikelerden kurtarmaktadır. Gerçekten 

hamil yanında hiç ya da yeterli parası bulunması dahi, 

sisteme dahil işletmelerden dilediği mal ya da hizmeti 

satın alabilmekte ve özellikle yurt dışında geçerli 

olan kartlarda uzun ve yorucu döviz hesaplama ya da 

bozdurma işlemleri ile uğraşmamaktadır. Bunun yanı 

sıra parasını kaybeden ya da çaldıran bir kişinin çok 

istisnai durumlar dışında buna yeniden kavuşması olanak

sız olduğu ve yine anılan varsayımda ilgilinin riski 

( 5) Akın KOZANOOLU; "Kredi Kartı Mekanizması, Hukuki Bir Yapıya 
Oturtulmalı", DUnya Gazetesi, 30.1.1989, s.5. 

(6) öner TEOMAN; a.g.e., s.25-40 
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tümü ile üstlenmesi doğal bulunduğu halde, kredi kartının 

hamilinin elinden iradesine aykırı olarak çıkması halinde, 

alınabilecek bazı basit önlemlerle ya zarar tehlikesi 

ortadan kaldırılmakta ya da örneğin çalıntı bir kartı 

yapılan duyuruya dikkat etmeyerek kabul eden işletme 

zarara bizzat katlanmaktadır. Aynı şekilde parasını 

yitiren bir kişinin aksine, hamil kısa bir süre sonra 

yeni kartına kavuşabilmektedir. 

Hamilin k~edi kartı sayesinden elde ettiği ikinci 

ve çok önemli bir yarar da siygınlık (prestij)tır. 

Bugün için Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri 

başta olmak üzere hemen hemen· tüm Dünya'da yapılan 

alış,verişler sırasında müşteriye öncelikle ödemesini 

nakit (para) ile mi, yoksa kartla mı yapacağı sorulmakta 

ve herhangi bir kredi kartının ibrazı halinde hamile 

farklı bir biçimde davranılmaktadır. Nitekim örneğin 

İsviçre'deki bir otomobil kiralama şirketi, kira bedelini 

nakden ödyeceğini belirten müşterisinden ayrıca 1000 

Frank depozito yatırmasını istediği halde, otomobil 

kiralamak isteyenin kart sahibi olduğunu saptadıktan 

sonra başkaca hiç bir güvence istemeksizin, kendisine 

geceleme bedelini nakden ödeyeceğini söyleyen müşterisin

den oda ücretini peşin vermesini talep ettiği halde, 

kredi kartı hamilinin, varlığı kredi kartını çıkaran 

kurum tarafından daha önce saptanan güvenirliğine inanmak

ta ve tek başına bu saygınlığı yeterli görmektedir. 

Değişik bir söyleyişle, günümüzde bir kredi kartı hamili 

yanında parası bulunmadığı için ödeme güçlüğü içinde 

bulunan bir kişi olarak değil, tersine kendisine güveni

len, kredi değerliliğine sahip, saygın bir kimse olarak 

nitelendirilmektedir. Kısaca belirtmek gerekirse cepte 
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taşınan kredi kartı sayısı ile orantılı olarak saygın

lık da artmaktadır. 

Kredi kartının bir diğer üstünlüğü hamilini 

çekle ödeme sisteminin bazı sınırlandırmalarından kurtar

masıdır. Daha önce de belirttiğimiz üzere, banka tarafın

dan ödenmesi belirli bir tutara kadar garanti edilmiş 

olan bir çeki keşide edebilecek durumda bulunan müşterinin 

hiçbir engelle karşılaşmaksızın yapabileceği harcaması 

bir yandan çekin garanti edilen tutarı sınırlı bulunmakta, 

öte yandan aynı kişinin elindeki çekler tükendiği takdirde 

sistemden yararlanmaya devam edebilmesi ancak hesabının 

bulunduğu şubeye giderek yeni bir çek karnesi almasından 

sonra mümkün olabilmektedir. Oysa, kredi kartının geçerli

lik süresi kural olarak bir yıldan daha az . olmadığı 

için hamil bunu çek karnesine oranla daha uzun bir 

süre kullanabilmektedir. Sonra özellikle Amerika Birleşik 

Devletleri'nde görüldüğü gibi kartları her şehir ya 

da ülkede ödeme aracı olarak benimsenmektedir. Bunun 

yanı sıra örneğin Türkiye'de olduğu gibi, çekin karşılık

sız çıkması durumunda keşidecinin cezai yaptırımlarla 

da karşılaşma olasılığı, kredi kartı aracılğı ile yaptığı 

harcamayı ilgili kuruma zamanında ödemeyen kart hamili 

yönünden söz konusu olmamaktadır. Nihayet çek keşide 

edebilmek için bir bankada hesap açtırmak zorunlu olduğu 

halde, kredi kartı hamili ödemelerini kartı çıkaran 

kurumun veznesine doğrudan doğruya yaparak, araya bir 

bankayı hiç sokmayabilmektedir. 

Çek karnesini yitiren ya da rızası dışında elinden 

çıkaran bir kimsenin uzun bir iptal prosedürünü izlemesi 
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gerektiği halde, kredi kartı yukarıda da ifade ettiğimiz 

üzere çok daha çabuk bir duyuru sistemi ile yasaklanabil

mekte. kart hamili örneğin TTK m. 724'de öngörülen 

çek karnesini gereken özenle saklamadığı gibi bir savla 

hiçbir zaman karşılaşmamakta ve kartı çıkaran kurumu 

yitirme ya da çalınma olgusundan bir kez haberdar kıldık

tan sonra, artık hiçbir risk taşımamaktadır. 

Ayrıca çeki bizzat keşideci doldurmak ve imzala

makla yükümlü olduğu halde, kredi kartı sisteminde 

harcama belgesi malı satan işletme tarafından düzenlemekte 

ve hami aracılığı ile yaptığı ödemeleri ayrı bir yere 

not etmek zorunda olduğu ve hesabının akışını bankaya 

giderek izlemek durumunda bulunduğu halde, kredi kartı 

hamili alış-veriş yaptığı işletmeden harcama belgesinin 

bir suretini alabilmekte, ayrıca kredi kartını 

kurum da kendisine genellikle onbeşer günlük 

çıkaran 

ya da 

aylık dönemlerde yaptığı harcamaları gösteren bir listeyi 

göndermektedir. 

Nihayet ve hepsinden önemlisi çek keşide eden 

bir kişi hamilin çeki bankaya derhal, hatta üzerinde 

yazılı keşide tarihinden önce dahi ibraz edebileceğini 

gözönünde tutarak, hesabında ilgili karşılığı bulundur

mak zorunda olduğu halde, kredi kartı hamilinin harcamayı 

yaptığı sıra.da kredi kartını çıkaran kurum ya da bir 

banka nezdinde para bulundurmak veya en azından harcama 

tutarı kadar para bulundurmak veya en azından harcama 

tutarı kadar para bulundurmak yükümlülüğü yoktur. Kart 

hamili, kendisine gönderilen hesap özetinde son ödeme 

günü olarak gösterilen tarihte borcunu ödeyerek aynı 

zaman bir faiz geliri dahi elde edebilmektedir. 
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Aşağıda kredi kartının hamil yönünd~n sakıncalarını 

açıklarken bir kei daha üzerinde duracağımız Uzere, 

kredi kartı hamili kart aracılığı ile ancak sisteme 

dahil bulunan işletmelerden alış-veriş yapabilir, oysa 

para her yerde geçerlidir. Ne var ki, öğretide haklı 

olarak bu durumun bazen kredi kartı hamilin lehine 

olduğu söylenmiştir. Gerçekten, kart çıkaran kurumların 

sstemlerine dahil ettikleri işletmeleri titizlikle 

seçtikleri gözönüne alınacak hamilin iyi kalitede mal 

ya da hizmet sunan bir yerde alış-veriş yapabileceği 

konusunda belirli bir güvene sahip olacağı anlaşılacak, 

tır ki, bu da bir yarar olarak nitelendirilebilir kaldı 

ki peşin parası olmayan ya da cebindeki parasını o 

anda harcamak istemeyen bir kişinin, sadece bir plastik 

kart ibraz ederek dilediği edimi sağlayabilmesi, bu 

olanağı veren işletmelerin sayısı fazla olmasada, azımsa

namayacak bir yarardır. Uygulama, hamillerin çoğu kez 

kredi kartını kabul yeden işletmeleri tercih ettiklerini 

ortaya koymaktadır. 

Kredi kartının hamil yönünden bir diğer yararı, 

kartı çıkaran kurumun sunduğu özel hizmetlerden f aydalana

bilmektedir. Bu yararlar arasında belirli dönemlerde 

çıkarılan içeriği zengin ve basımı mükemmel bir dergi 

ücretsiz edinebilmek kurumun sadece kart hamillerine 

sattığı bazı özel ürünleri alabilmek, hava limanlarında 

özel bir bölümde oturup, teleks, telefon gibi haberleş

me araçlarından yararlanmak ya da kredi kartını kullana

rak banka veya para otomatlarından nakit para alabilmek 

olanağı sayılabilir. 
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Bunun yanısıra firma kredi kartları belirli 

bir işletmenin temsil ve harcama yapmak yetkisine sahip 

üst düzey yöneticilerinin ek kartlari se örneğin bir 

ailedeki kadın ya da çocukların da nakit kullanmaksızın 

alış-veriş yapabilmelerini ve harcamaların tek bir 

elde, örneğin aile reisinin hesabında toplanıp, denetlene

bilmesini olanaklı kılmaktadır. Alış-verişe çıkacak 

karısına para bırakmayı unutan bir iş adamı, karısının 

kredi kartını kullanabileceğini anımsayacak olursa, 

bu duruma fazla üzülmeyecektir! Aynı şekilde lokantada 

hatırı sayılır bir müşteriye rastlayan şirket üst düzey 

yöneticisi masasına davet nedeniyle yaptığı temsil 

giderlerini önce bizzat ödeyip, sonra şirketinden tahsil 

edecek yerde, firma kredi kartını kullanarak doğrudan 

doğruya şirketine ödettirebilecek, öte yandan ilgili 

şirket de yöneticilerinin temsil giderlerini daha kolay 

denetleyebilecektir. 

141.2. Uye İşyeri Yönünden 

Müşterinin kredi kartı ile ödeme yapmasını kabul 

eden ticari işletmenin sisteme dahil ol urken sağlamayı 

umduğu en önemli yarar, müşteri sayısını artması, yani 

iş hacminin genişlemesidir. Gerçekten işletme sahibi 

bundan böyle sadece cebinde peşin parası olan müşterileri 

değil, fakat aynı zamanda o anda hiç yada yetirli nakdi 

bulunmayan ya da bulunmasına rağmen peşin para ile 

alış-veriş yapmak istemeyen kişilerin de kendisinden 

mal sa tın alabileceklerini blmektedir. Kredi kartı 

sayesinde müşteri sadece belirli bir işletmeden alış-veriş 

yapmaya zorlanmakla kalmamakta, bunun yanısıra psikolojik 

yönden ileride buraya bağlanmış olmaktadır. Bu nedenle 

bugün kredi kartını ödeme aracı olarak kullanan bir 

kimse daha sonra belkide para ile aynı işletmeden mal 

satın almaktadır. 
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Kredi kartının hamiline her zaman ödeme yapma 

olanağını verdiği kuşkusuzdur. Bu nedenle çalışan kesimin 

büyük bir bölümü alış-veriş yapabilmek için maaş ya 

da ücretini alacağı aybaşını beklemek zorunda kalmayacak 

ya da işverenin kendisine ikramiye vermesi kadar vitrin

deki malın satılmamasını ümid etmekle yetinmeyecektir. 

Öyleyse kredi kartı nisbeten daha dar gelirli kişilerin 

de diledikleri zaman mal satı.n almaları mümkün kılarak, 

işletmelerin satış düzeylerinin yeknesaklığını sağlar. 

Kaldı ki, uygulama kredi kartı hamillerinin 

alış-veriş yapma eğilimlerinin, nakit veren müşterilere 

oranla daha fazla olduğunu ortaya koymuştur~ Her ne 

kadar kredi kartları sayısının artması ile birlikte 

müşterinin hangi kartı ibraz edeceği belli olmamaya 

başlamakta ise de, kanımızca bu sakınca işletmenin 

mevcut tüm kart sistemlerine dahil olması ile gideri le, 

bilir. 

İşletme yönünden kredi kartının bir diğer yararı, 

kendisi ile müşteri arasındaki bağlantısının çoğu kez 

doğrudan doğruya kredi kartını çıkaran kurum tarafından 

sağlanmasında gösterir. Gerçekten anılan kurumlar sistem

lerine bağlı işletmelere belirli aralıklarla yayınladıkla

rı üye işyerleri listelerinde yerverdikleri ve bu listele

ri kart hamillerine ücretsiz olarak gönderdikleri için, 

kart sahipleri sözü geçen listelerden gereksinimini 

duydukları malı satan işletmenin ünvanını, yerini ve 

telefon numarasını kolaylıkla öğrenebilirler. Bu sayede 

işletme de reklam harcamalarının bir bölümünden tasarruf 

etmiş olur. 
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Bunun gibi işlekmesinde kredi kartını kabul edeceğini 

açıklayıp; üye işyeri sözleşmesi imzalayan bir .tacir, 

kredi kartı hamillerinin adreslerini kolaylıkla tespit 

edebilir ve uğraşı konusu ile ilgilenen kişilere ileride 

herhangi bir duyuru yapmakta kredi kartını çıkaran 

kurumdan da yararlanabilir. Böylece müşterinin anonimliği 

aşılmış ve ona doğrudan doğruya seslenme olanağı elde 

edilmiş olur. 

Açıktır ki, kredi kartının en büyük yararı, 

işletmenin sattığı mal ya da sunduğu hizmet karşılığında 

çok kısa bir süre içinde (nakit) paraya kavuşabilmesidir. 

Gerçekten, işletme kart hamiline imzalattığı harcama 

belgesinin bir suretini kredi kartını çıkaran kuruma 

ibraz ettiği anda parasını alır. Kredi kartı sistemi 

sayesinde işletme, müşteri ödeme güçlüğü içinde bul unsa 

dahi, kartı çıkaran kurumun belirli bir komisyonu düştük

ten sonra, kendisine ödeme yapacağını bilir. Anılan 

nedenle sistemin işletmeye müşteriye bizzat taksitle 

mal satmaya oranla çok daha fazla yarar getirdiği açıktır. 

Çünkü taksitle mal satan bir işyeri taksidini ödemeyen 

müşteri aleyhine bizzat da va açmak ya da takip yapmak 

zorunda olduğu halde, üç taraflı kredi kartı sisteminde 

bu zorunluluk tümü ile harcama belgesi tutarını işletmeye 

ödeyen kredi kartı kurumuna aittir. Görüldüğü gibi 

kredi kartı özellikle taksitle mal satan işletmeler 

yönünden zaman, harcama ve risk öğelerini büyük ölçüde 

ortadan kaldırılmaktadır. 

Kredi kartının işletme açısından müşterinin 

keşide ettiği çekleri kabul etmeye oranla da el verişli 

olduğu tartışmasızdır. Muhatap bankada çekin karşılığının 
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bulunmamasına benzer bir tehlike kredi kartı yönünden, 

ilgili kurumun iflas etmesi varsayımı dışında, genellikle 

söz konusu olamaz. Banka tarafından sadece belirli 

bir tutar kadar ödenmeleri güven altına aldığı için 

benzer sonuca garantili çekler açısından dahi varılabilir. 

Nihayyet garantili çekle alış-veriş yapan bir müşterinin 

yüksek tutardaki bir harcaması için, bazen çok sayıda 

çek düzenlenmesi gerektiği halde, kredi kartını ibraz 

eden kimse yönünden işlekmenin tek bir harcama belgesi 

düzenlemekle yetineceği, bu durumda muhasebe ~açısından 

zaman ve emekte tasarrufa yol açacağı unutulmamalıdır. 

Son alarak kredi kartının işletmeye yabancı 

müşterilerin de kendisinden alış-veriş yapabilmeleri 

olanağını verdiğini, bunun ise, dolaylı yönden ülke 

ekonomisine döviz kazandırdığı söylenebilir. 

141.3 Kredi Kartı Kurumu Yönünden 

Kredi kartı sistemini oluşturan kurumun amacı, 

bu faaliyeti sonucunda kazanç_ sağlamaktır. Kurum olayların 

büyük bir çoğunluğunda bir ticaret ortaklığı olarak 

kurulacağına, ticaret ortaklıklarının temel gayesi 

de kazanç elde edip, bunu ortakları arasında paylaştırmak 

olduğuna göre, kredi kartı kurumu da, ancak, uğraşısı 

kendisi yönünden yararlı olduğu sürece bu organizyonu 

üstlenmeye devam edecektir. 

Hiç kuşkusuz, kredi )\artı kurumunun sistemi 

işletebilmesi oldukça büyük bir parasal kaynağa sahip 

bulunmasına bağlıdır. İlk kuruluş aşamasında yapılması 

gereken büro, bilgisayr donanımı, personel eğitimi 
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gibi yatırım ve harcamaların yanı sıra anılan kurum 

ilerideki dönemlerde de kart, harcama belgesi tamı tıcı 

amblem ve diğer reklamlar, kayıp ya da çalıntı kart 

listelerinin basımı ve ilgili üye işyerlerine gönderilmesi 

gibi oldukça önemli harcamaları yapmak, aynı şekilde 

harcama belgelerini denetleyip üye işyerlerine ödemede 

bulunan, günün 24 saati boyunca limitlerin aşılması 

durumunda otorizasyon veren görevlileri çalıştırmak 

zorunluğundadır. 

İşte kredi kartı kurumu bu harcamalarını karşılaya

bilmek amacı ile bir yandan kart hamillerinden yıllık 

ödentiler toplar, öte yandan da kendilerine harcama 

belgeleri karşılığında ödeme, yaptığı üye işyerlerinden 

belirli bir komisyon alır. Kurumun harcamaları ile 

ödenti ve komisyonlar olarak aldığı tutarlar arasındaki 

olumlu fark onun k~rını oluşturur. Günümüzde kredi 

kartı kurumları gelirlerinin %30 'unu kart hamillerinden 

%70 'ini de üye işyerlerinden sağlamaktır. Her var ki, 

bir yandan mevcut sistemlerin sayısının artması, diğer 

yandan da, kredi kartı kurµmlarının da masrafı yüksek 

olan bilgi işlem ağlarına dahil olmaları zorunluluğu, 

üye işyerlerinden de belirli bir yıllık ödenti almanın 

gerekli olup olmadığı sorununu gündeme getirmektedir. 

Bu sorunun olumlu yanıtlanması durumunda kart 

hamillerinin katlanacakları yükün daha da ağırlaşa

cağı açıktır. 

Kredi kartının ilgili kuruma sağladığı bir diğer 

yarar da şudur: kurum kart hamillerine bizzat özel 
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bazı hizmetler sunuyor ya da mal satıyorsa,· bundan 

ayrıca kar elde edeceği gibi 1 hamile borç para veren 

sistemlerin faiz de alacakları doğaldır. Kurumun gelirle

rinn bir bölümünü de ödemelerinde geciken müşterilerden 

alınan temerrüt faizi oluşturur. 

Uygulamada kredi kartını çıkaran kurumların 

bazılarının üye işyerlerine verdikleri imprinter aygıtları 

karşılığında belirli br kira aldıkları ve yine bunlardan, 

cironun asgari bir tutara ulaşmaması halinde komisyonun 

yanı sıra, ayrıca bir ödenti de tahsii ettikleri gözlem

lenmektedir. 

Son olarak yukarıdaki açıklamaların, sadece 

üç taraflı kredi kartı sistemi yönünden geçerli olduğu, 

iki taraflı sistemde ise kartı çıkaran işletmenin aynı 

zamanda mal sa tan ya da hizmet sunan durumunda olması 

nedeni ile kart hamili müşterisinden ödenti ya da bizzat 

kendisinden komisyon almasının sözkonsu olmadığı vurgulan

malıdır. 

141.4. Ulke Ekonomisi Açısından 

Kredi kartı kullanımı ile dolaşımdaki fiziki 

kağıt para miktarının azalması ve tasarruf mevduatının 

artması sağlanmaktadır. Kredi kartı ile yapılan alışveriş

ler sonucu, bunlarla ilgili tüm para hareketleri ekonomik 

ssteme kaydi olarak girmektedir. 

Buna paranın günlük alış verişlerde yıpranmasından 

doğan kayıpların önlenmesine de ekleyebilriz. Ayrıca, 

yabancı turistlerin çoğu kredi kartı kullandığı için 

ülkemizde bu kanalla döviz girdisi olmaktadır. 
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Ayrıca tüketici finansmanında çok önemli bir 

enstrüman olan kredi kartlarının yaygınlaşması ile 

tüketim mallarına olan talepteki mevsimsel aşırı dalgalan

malar ortadan kalkacak böylece fiyat hareketlenmelerini 

asgari düzeyde olmasına kredi kartlarının olumlu katkısı 

olacaktır. 

Dış dünya ile sosyal ve mali ilişkileri geliştirir. 

Kayıtların mali açıdan yasallığını temin eder. 

Kredi kartı uygulamasının sağladığı önemli yarar

lardan bir diğeri olarak ülkeye ekstra döviz girdisinin 

sağlanmasını gösterebiliriz. tllkeye gelen hemen hemen 

her turistin cebinde birden fazla kredi kartının bulundu

ğu, turistlerin beraberinde getirdikleri döviz ve dövizli 

çekin ötesindeki harcamalarını genel olarak kredi kartıyla 

yaptıkları ve bunun ekstra bir döviz kazancı olduğunu 

belirtmek isterim. 

Yukarıda açıklamalarımızda belirtilen yararların 

devamsızlığı açısından, 

Kuşkusuz kredi kartı kullanımının yaygınlaştırıl

ması temel koşul olarak kredi kartının bir ödeme aracı 

olarak benimsenmesi gerekir. Bu nedenle de kredi kartı 

çıkaran kuruluş, kart sahibi ve kartı kabul eden işyerin

den oluşan bir üçgenin koordinasyonu şart olmaktadır. 
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14.2 . SAKINCALARI 

142.1. Kart Hamili Yönünden 

Kredi kartının hamiline sağladığı yararların 

yanı sıra, bazı sakıncaları da birlikte getirdiği ileri 

sürülmüştür. 

Herşeyden önce kredi kartının bir kişinin harcama 

yapma eğilimini artırdığı söylenebilir. Yanında parası 

bulunmayan ya da sadece aldığı ücret ile yaşamını.. 

sürdüren, bu nedenle de alış-verişini genellikle aybaşla

rında veya ikramiye dönemlerinde yapabilecek bir kişi, 

hamili bulunduğu kart sayesinde karşısındaki bu engelleri 

aşabilecek ve dilediği malı istediği herhangi bir zamanda 

sa tın alabilecektir. İşte kredi kartının sağlıdığı 

bu kolaylık, özellikle hesabını iyi bilmeyen kişiler 

yönünden harcama eğiliminin artmasına, esasen alış-verişi 

seven bir kart hamilinin nasıl olsa sonra öderim düşüncesi 

ile gereksiz bazı masraflar yapmasına ya da ihtiyacını 

duyduğu bir malın en kalitelisini, dolayısı ile pahalısını 

satın almasına neden olacaktır. 

Kanımızca yukarıda değinilen görüşe katılmak 

ve salt bu nedenle kredi kartı uygulamasına karşı çıkmak 

olanaklı değildir. Aşırı para harcama ve borç altına 

girme eğiliminde olan bir kmse, ödeme aracı olarak 

ister para, ister çek, isterse kredi kartı geçerli 

olsun, bu alışkanlığını uygulama alanına koymanın bir 

yolunu bulacaktır. Aksine kart hamilinin özellikle 

bir gezi sırasında rastladığı ucuz bir malı, cebindeki 

tüm parayı ya da varsa seyahat çeklerini tüketmeksizin 

satın alabilmesi bir yarardır. 
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Daha önce bir başka nedenle işaret ettiğimiz 

üzere kredi kartı uygulamasının fiyatları yükselteceği 

kredi kartını çıkaran kuruma komisyon ödemek zorunluluğun

da olan üye işyerinin bu komisyonu mutlaka fiyatlarına 

yansıtacağı, anılan olgunun da sonuç itibariyle kart 

hamilinin ve genelde tüm tüketicilerin, hatta peşin 

para ile alış-veriş yapanların zarara uğramalarına 

yol açacağı ileri sürülmüştür. 

Kanımızca kredi kartının sözü edilen şekilde 

bir sakınca taşıdığı ve toplumda enflasyonist bir baskı 

yarattığı söylenemez. Bilindiği üzere k!r oranı düşük 

ticari işletmeler, örneğin gıda maddeleri satan mağazalar 

büyük bir çoğunlukla kredi kartı sistemine dahil olmazlar. 

Bu da üye işyerlerinin kredi kartı çıkaran kuruma ödedik-

leri komisyonu 

katlandıklarının 

müşterilerine 

en belirgin 

yansıtmayıp, buna bizzat 

kanıtıdır. Uye işyerleri 

ancak kart aracılığı ile yapılacak alış, verişlerin 

iş hacimlerini artıracağına inandıkları takdirde, müşteri

lerinin kartla ödeme yapmasını kabul ederler. Kaldı 

ki, kredi kartının geçerli olduğu bir çok ülkede dahi 

fiyatların Devlet tarafından denetlendiği ya da serbest 

rekabet temeline dayalı bir ekonomide ödenen komisyonları 

fiyatlara yansıtıp yansıtmama hususunun üye işyerinin 

sorunu olduğu unutulmamalıdır. 

Bunun gibi 

kullanmasa dahi 

kredi kartı hamilinin kartını fiilen 

oldukça yüksek bir yıllık ödentiyi 

vermkle yükümlü bulunması ya da ssteme dahil işletmelerin 

sayısının peşin para ile alış-veriş yapılabilen yerlere 

rnla az olması bir sakınca oluşturmaz. Bir kere hiç 

bir kimse kredi kartı hamili olmaya, dolayısı ile kartı 
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çıkaran kuruma aidat vermeye zorlanamaz. Kredi kartının 

bir saygınlık aracı olduğu ve bu karta sahip bulunmanın 

belirli bir bedeli olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. 

Sonra kredi kartını çıkaran kurumun olanaklar oranında 

fazla sayıda işletmeyi kendi sistemine dahil etmeye 

çaba göstereceği tartışmasızdır. Buna rağmen tüm işletme

ler kart kabul etmiyorlarsa, bunun gerekçesi paranın 

aksine kredi kartının ödeme aracı olarak benimsenmesinin 

zorunlu kılınamamasıdır. 

Kredi 

belgelerinin 

kartının kart hamili 

zamanında ödenmemesi 

yönünden harcama 

durumunda yüksek 

faiz giderlerine yol açtığı, kartla ödemenin . kabulünden 

sonra yapılan 

doldurulması 

doğrudur. Ne 

sürülebilecek 

ihtiyariliği 

güvenlik denetimleri ve harcama belgelerinin 

sırasında zaman kayıplarına neden olduğu 

var ki, birer sakınca oluşturduğu ileri 

tüm bu hususlar, kart sahibi olmanın 

ile karşılanabilir. Aynı şekilde hesap 

özetlerinin kısa aralıklarla gönderilmesi ve ödeme 

için fazla süre bırakılmaması da, hamilin itiraz edebile

ceği bir durum değildir. Alış-verişi peşin para yerine 

kredi kartı ile yapmak ve alınan malın bedelini 15-20 

gün sonra ödeyebilmek için de azımsanamayacak bir olanak

tır. Nihayet kredi kartı hamilinin kartı yitirmesi 

durumunda, kötüye kullanmaları önlemek için derhal 

kartı çıkaran kuruma haber vermek ve aksi takdirde 

sorumlluğa bizzat katlanmakla yükümlü olmasının da 

kredi kartı alyhine bir gerekçe olarak ileri sürülmesi 

düşünülebilirse de, buna karşı kartın paraya oranla 

daha güvenli olduğu söylenebilir. Çünkü parasını yitiren 

bir kimsenin aksine, kredi kartı hamili hiç olmazsa 

ufak bir önlemle bunu başkasının kullanmasını engelleye-
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bilmekte ve kısa bir süre sonra yeni kartına kavuşabilmek

tedir. 

Son olarak şu hususu da belirtelim ki, kredi 

kartı çıkaran kurumların hemen hemen tümü üyelik sözleş

melerine koydukları hükümlerle kart hamilinin üye işyerin

den yaptığı alış-veriş nedeni ile kullanmak hakkına 

sahip bulunduğu bazı def'i ya da itirazların kendisine 

karşı ileri sürülmesini yasaklarlar. Kart hamilinin 

kredikartı kurumuna harcama belgeliri tutarını ödeme 

yükümlülüğünü kesinlikle sağlamaya yönelik bu duruma, 

üye üişyeri ile yapılan sözleşmeden kaynaklanan bedel 

ilişkisine ilişkin def 'ilerin, kredi kartını çıkaran 

kurumun karşılık ilişkisindeki taleplerine karşı ileri 

sürülmesi yasağı denilebilir. Gerçekten, kart hamili 

sa tın aldığı bir malın dah sonra ayıplı olduğu saptasa 

dahi, kredi kartı kurumuna harcama belgesi tutarını . 

tümü ile ödemek zorunluluğunda kalacak ve ayıba ilişkin 

haklarını sadece üye işyerine karşı kullanabilecektir. 

Görüldüğü gibi kredi kartının hamil yönünden 

taşıdığı ileri sürülen sakıncaların büyük bir bölümü 

gerçekçi olmaktan uzaktır. Bir kez daha tekrar edelim 

ki, kart hamili olmak tümü ile kişinn kend isteğine 

bağlı olduğu için, ilgili kimse gerçekten bir karta 

gereksinim duyup duymadığınada bizzat, karar\'-verecek 

ve olumlu sonuca varacak ol ursa, kartı çıkaran, kuruma 

başvuruda bulunacaktır. 
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142.2. tlye İşyeri Yönünden 

Kredi kartı sistemine dahil olmanın üye işyeri 

yönünden, yukarıda. değinilen yararlarının yanı sıra, 

bazı sakıncalarının bulunduğu ileri sürülmüştür. 

Gerçekten, kredi kartı üye işyerinin bir kısım 

mali yükümlülüklere katlanması sonucunu doğurur ki, 

bunların da başında kredi kartını çıkaran kuruma her 

işlem nedeniyle komisyon ödeme iorunluluğu gelir. Her 

ne kadar sözü geçen yükümlülüğün üye işyerinin k!rını 

azalttığı doğru ise de, bu sayede işlem hacminin arttığı, 

yani işyerinin bu kez sürümler kazanmaya başladığı 

da açıktır. Hiç kuşkusuz komisyon ödeme daha çok ekonomik 

yönden güçsüz ya da orta düzeydeki işletmeler yönünden 

sorun yaratabilir. Buna karşılık büyük işletmeler, 

örneğin mağaza zincirleri ya da konsernler satışlarının 

yoğunluğu nedeni ile bu harcamanın al tından daha kolay 

kalkabilirler. Ekonomik açıdan komisyon ödeme, zorunluluğu 

üye işyerinin alış-veriş bedelinin belirli bir kesinti 

ile dahi olsa, hemen alabilmesi ile izah edilebilir. 

Oysa bilindiği üzere kredi kartı kurumu işyerine ödediği 

parayı çok sonra kart hamilinden tahsil edebilmektedir. 

İkinci 

kredi kartı 

ortaya çıkar. 

bir sakınca, aynı pazarda birden fazla 

kurumunun faaliyet göstermesi durumunda 

Özellikle bu kurumların üye işyerlerine 

münhasıran kendi, kredi kartlarını kabul etmeye zorlayan 

sözleşmeler imzalatmaları iş hacminin, müşteri çevresinin 

ve dolayısı ile kdrın azalması sonucunu birlikte getirir. 

Ne var ki, küçük işletmelerin esasen hemen aşağıda 

değineceğimiz gerekçelerle birden fazla sisteme dahil 

olmaktan kaçınacakları söylenebilir. 
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tlye işyeri yönünden kredi kartı zaman ve işgücü 

kaybına da yol açacaktır. Kredi kartı sisteminin işleyişi 

konusunda söylediklerimiz hatırlanacak olursa, bu sakın

canın önemi anlaşılacaktır. Gerçekten, üye işyeri kendi

sinden yaptığı alış-verişin bedelini kredi kartı ile 

ödemek isteyen, bir müşterinn kartını öncelikle geçerlilik 

koşulları açısından inceleyecek, sonra bu kartın yasaklan

mış (kayıp ya da çalıntı) kart listelerinde yeralıp 

almadığını denetleyecek, kartı imprinter aygıtına koyarak 

gerek hamile gerek kendi işletmesine ilişkin bilgileri 

harcama belgesine aktaracak nihayet bunun alış-veriş, 

vergi gibi bölümlerini elle doldurduktan sonra hamile 

imzala tacaktır. Fakat sorun bununla da bitmemekte bunu 

izleyerek toplanan harcama belgesi bedellerinin kredi 

kartı kurumundan tahsil edilrnsi gerekmektedir. Harcama 

belgelerinin tarih ya da satın alınan mal açısından 

sıraya konulması, sırada bekleme ve kredi kartı kurumunun 

verdigi çekin bankadan tahsili gibi işlemlerin yerine 

getirilmesi için, üye işyeri bazı personelini sadece 

bu konuda çalıştırmaktadır. Hele işyeri birden fazla 

sisteme dahil bulunuyorsa, sayılan bu saktıncalar daha 

artmaktadır. 

Hatta ba ten üye işyeri kart hamilinin bir iade 

talebine dayanarak aldığı malın bedelini ödememesine 

katlanmak rizikosunu da taşımaktadır. Çünkü kredi kartını 

çıkaran kurum ile, üye işl~ri arasında yapılan sözleşme

lerde mevcut bulunan bir hüküm uyarıncada bu durumda 

kurum üye işyerine ödediği bedeli geri almak hakkını 

saklı tutmaktadır. Bu durum ise üye işyerin doğrudan 

doğruya müşteriyi dava etmesi gibi hiç de umulmayan 

bir durum karşısında bırakmaktadır. 
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Buna karşılık kart hamilinin ödeme güçlüğü içinde 

bulunması sadece kredi kartını çıkaran kurumu ilgilendiren 

bir husustur. Anılan kurum herhangi bir kart hamilinin 

kredi kartını kullanarak yaptığı bir alış-verişin bedelini 

ödememesine, bizzat katlanmakla yükümlü olup, bunu 

üye işyerine yansıtamaz. 

Kanımızca yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız 

bu sakıncalar herhangi bir işyerinin kredi kartı sistemine 

girmesini engelleyecek nitelikte değildir. Herşeyden 

önce mevcut ya da yeni açılan bir çok işletmenin kredi 

kartı ile yapılacak, ödemeleri kabul edeceklerini açıkla

maları, bunların sistemden yarar umduklarının bir kanıtı

dır. tiye işyerinin bu sayede müşteri sayısını artırıp 

artırmayacağı ise her somut işletmenin üzerinde önemle 

durması gereken bir husustur. Bunun gibi bazı durumlarda 

eski müşterilerin artık alış-verişlerini para ile değil, 

kredi kartı ile yapmaları söz konusu olabilir. Nihayet 

işyeri, kredi kartı kurumuna ödeyeceği komisyonları 

gerçekten sürümün artması ile · karşılayabilip karşılaya

mayacağını dikkatle araştırmalıdır. 

Bütün bu değerlendirmelerden sonra üye işyerlerinin 

de, avantajlarından yararlanmaya devam ettikleri sürece 

kredi kartı sisteminden ayrılmayacakları söylenebilir. 

1.5. KREDİ KARTLARININ SINIFLANDIRILMASI 

15.1. SİSTEME KATILANLARIN SAYISINA GÖRE (7) 

Öğretide kredi kartlarının sınıflandırmasını 

yapan yazarların hemen tümü, öncelikle sisteme katılan-

(7) örer 'IKMAN; a.g.e., s.41 
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ların sayısını, başka bir deyişle, kredi kartını çıkaran 

kurumun oluşum biçimini gözönüne almışlardır. Bu ayrım 

bir yandan kredi kartının gelişimini yansıtmakta, öte 

yandan da hukuki nitelendirmelerde de kolaylık sağlamakta

dır. 

Aşağıdaki satırlarda önce iki taraflı, sonrada 

üç taraflı sistem ana hatları ile açıklanacak, üçüncü 

olarak da karma sistemin özelliklerine değinilecektir. 

151.1. İki Taraflı Sistem 

İki taraflı sistemin en belirgin özelliği kartı 

çıkaran ile malı sa tan tacirin özdeş olmasıdır. Somut 

bir örnek ile canlandırmak gerekirse: Atalar Mağazası 

tarafındlan belirli bazı müşterilere verilen Al tın 

Kart ile Setur Diners Clup Kredi Kartı ve Turizm İşletme

leri A.Ş. tarafından çıkarılan Diners Club Kartı arasında

ki fark, bir müşterinin Altın Kart ile sadece Atalar 

Mağazalarından kredili alış-veriş yapabilmesi, buna 

ykarşılık Setur 'un kredi kartını çıkaran kurum olarak, 

kart hamilleri ile üye işyerlerindeki bağlantıyı kuran 

bir işleve sahip bulunması ve bamillere bizzat herhangi 

bir mal satmaması ya da hizmet sunmamasıdır. 

Görüldüğü gibi iki taraflı sistemde biri mal 

satan ve aynı zamanda müşterilerine kredili alış-veriş 

yapma olanağını sağlamak üzere biri kart veren ticari 

işletme ve diğeri de müşteri olmak üzere sadece iki 

taraf vardır. Öğretide basit kart, tacir diye de nitelen

dirilen bu kartın gerçek anlamda bir kredi kartı sistemi 

oluşturmadığı açıktır. Çünkü: ticari işletme bu kartı 

çıkarmaya gerek olmaksızın da, müşterilerine taksitle 
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mal satabilir. İncelememizde iki taraflı sistemin· ele 

alınmamasının nedeni de budur. Oysa, aşağıda bir kez 

daha değineceğimiz üzere, üç taraflı sistemdeki kart 

bir ödeme aracı olarak kabul görür. 

151.2. Uç Taraflı Sistem 

Uç taraflı . sistemde kredi kartını çıkaran, ticari 

işletmenin bizzat kendisi değil, bu konuda özel olarak 

kurulmuş kredi kartı ortaklıkları ya da bankalardır. 

Bu tür bir kredi kartını hamil sisteme dahil olan ve 

böylece kredi kartı aracılığı ile yapılacak ödemeleri 

kabul edeceğini açıklayan tüm üye işyerlerinde kullanabi

lir. Sözü edilen üye işyerleri kredi kartını çıkaran 

kuruma karşı, kendisi tarafından çıkarılan bir kartın 

hamili bulunan müşterilerine peşin para talep etmeksizin 

mal satmak ya da hizmet sunma yükümlülüğü altına girmiş

lerdir. Bu sistemde kart hamili müşteri yerine onun 

borçlandığı tutarı kartı çıkaran kurum üye işyerine 

öder. Kartı çıkaran kurum ödediği tutarı daha sonra 

tamilden tahsil eder. 

Burada özellikle bankalar tarafından çıkarılan 

kredi kartlarının özelliğine değinmek gerekir. Örneğin 

ülkemizde de geçerli olan Visa kartının üzerinde Visa 

ambleminin yanısıra, bu kartı çıkaran bankanın . ticaret 

Unvanı da yeralır. Banka daha önce imzalamış bulunduğu 

bir lisans sözleşmesi uyarınca kredi kartı sistemini 

oluşturan kurumdan bulunduğu ülkede bu kartı çıkarıp 

pazarlamak yetkisini almıştır. 

Türkiye' de Visa açısından olduğu gibi, eğer 

bir kart değişik bir kaç banka tarafından çıkarılabili

yorsa, her somut banka bir yandan kendisince, öte yandan 
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da başka bankalar tarafından çıkarılan aynı kartla 

yapılan alış-verişlere ilişkin 

üye işyerine ödemek zorundadır. 

harcama belgelerini 

Buna karşılık hamil kartını bir başka bankadan 

almışsa, bu kez sözü edilen banka sistemin 4. bir tarafı 

olarak karşımıza_ çıkar. İşte harcama belgesini ödeyen 

banka bu durumda ödediği tutarı ancak aynı kartı çı

karan diğer bankadan isteyebilir, çünkü kart hamili 

ile kendisi yarasında hiç bir hukuki bağ, özellikle 

sözleşme ilişkisi bulunmamaktadır. 

Yukarıdaki bilgiler üç taraflı sistemin de kendi 

içinde basit (saf) ya da genişletilmiş (özellikli) 

olarak ikiye ayrılabileceğini ortaya koymuştur. Ne 

var ki, her ülkede kredi kartı kurumlarının oluşum 

biçimi farklı olduğu için, bu konuda genel bir örnek 

verebilmek güçtür. tlç taraflı sistemin iki taraflı 

sistemden farkı, kartı çıkaran ile mal satan ya da 

hizmet sunan işletmenin aynı olmaması, burada kartı 

çıkaran kurum (kredi kartı kurumu, banka), üye i şyeri 

ve kart hamili müşteri olmak üzere üç tarafın bulunmasıdır. 

151.3. Karma Sistem 

Öğretide "genişletilmiş" iki taraflı diye de 

adlandırılan karma sistemde kredi kartı hamili kartını 

kendisine veren işletmenin yanı sıra diğer bazı işletme

lerde de kullanabilir. Bunun en klasik örneğini Universal 

Air Travel Plan (UATP) tarafından çıkarılan Air Travel 

Card oluşturur. Bu kuruluşa dünyadaki tüm havayolları 

şirketleri dahil olmuşlardır. Sözü edilen işbirliği 

sayesinde kart hamilleri diledikleri havayolu şirketinden 
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peşin para ödemeksizin bilet almak olanağına kavuşmuşlar

dır. Burada her şirket diğerlerininkine benzeyen bir 

havayolu ile ulaşım kredi kartı çıkarır. Yolcu, bilet 

alırken kendisine kart veren şirketin kartını kullanırsa, 

bu gerçek anlamda iki taraflı bir kredi kartı ilişkisi 

oluşturur. Buna karşılık bir diğer yolcu başka bir 

havayolu şirketi tarafından çıkarılan Air Travel Card' ı 

ibraz ederse ilgili şirket bu kartı da kabul etmek 

zorunluluğundadır. Nevar ki, anılan son durumda kendisine 

kart ibraz edilen şirket, tıpkı üç taraflı sistemde 

olduğu gibi üye işyeridir, çünkü o bilet bedelini yolcudan 

değil, yolcuya kartı veren havayolu şirketinden talep 

ve tahsil edecektir. Görüldüğü gibi, burada somut havayolu 

şirketi bir yandan bizzat kart çıkaran kurum, diğer 

yandan da üye işyeri olarak farklı iki işlev görebilmek

tedir. 

15.2. KART HAMİLİNE SUNULAN EDİME GÖRE 

Kredi kartları, kart hamiline işletme tarafından 

sunulan edimlere göre de farklı bir biçimde adlandırılabi-

lir ve sınıflandırılabilirler. Gerçekten, bir 

tarafından çıkarılan kartı mağaza kredi kartı 

mağaza 

ya da 

bir otomobil kiralama şirketince verilen kartı otomobil 

kredi kartı olarak nitelendirmek mümkündür. Bu açıdan 

ikili bir ayrım yapılabilir. 

152.1. Gezi ve Dinlence Kartları 

Bu tür kredi kartlarının Kara Avrupa'sındaki 

öncüsü Diners Clup kartıdır. 
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Ne var ki, zamanla bu kartların kabul gördüğü 

işletmeler sadece gezi ve dinlence ile sınırlı kalmaya

rak, sisteme her branştan işletmeler katılmaya başlamış

tır. 

Kanımızca anılan kartları "hamiline sadece belirli 

bir konuda peşin para vermek zorunluluğu olmaksızın 

alış-veriş yapabilme olanağı sağlayan kartlar" olarak 

nitelendirmek daha doğrudur. 

152.2. Evrensel Kredi Kartları 

Bu tür kredi kartları değişik hizmet sunan ya 

da mal satan çok sayıda işyerinde, kartı farklı ülkeler

de dahi kabul edilen Visa, Diners Clup, Mastercard, 

American Express gibi kartlardır. 

15.3. GÖRÜDÜGtl İŞLEVİN ÖNEMİ YÖNÜNDEN 

Tek başına ödeme aracı oluşturan ya da sadece 

kredi işlevine sahip bulunan bir kredi kartının varolması 

düşünülemez. Aksine tüm kredi kartı türleri anılan 

her iki işlevi de bünyelerinde taşırlar. Yapılacak 

sınıflandırmada gözönünde tutulabilecek husus, somut 

bir kredi kartında bu işlevlerden hangisinin ağır bastığı

dır. Bu açıdan kredi kartları ikiye ayrılabilir. 

153.1. Kredi Sağlama Amacı Ağır Basan Kartlar 

Kredi kartını çıkaran kurumun kart hamiline 

kredili mal satmayı amaçladığı, dar anlamda kredi kartları 

ya da müşteri kredi kartları diye de adlandırılan kartlar 

bu gruba girer. Yukarıda iki taraflı sistemi açıklarken 

de belirttiğimiz üzere, anılan türdeki kartlar daha 
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çok tüketim amaçlı küçük kredilerin açılmasına hizmet 

ettikleri için, bunları tüketim kredi kartları olarak 

da nitelendirmek olanaklıdır. 

Sözü edilen gruba çoğu büyük mağazalar tarafından 

çıkarılan müşteri kredi kartlarının yanı sıra, üç taraflı 

sisteme dayanılarak oluşturulmakla birlikte, kart hamiline 

bir geri ödeme planı verme olanağını sağlayan kartların 

da dahil bulunduğu söylenebilir. 

153.2. Ödeme Aracı Olma Niteliği Ağır Basan 

Kartlar 

Yukarıda belirtilenler dışındaki diğer tüm kredi 

kartlarında ödeme aracı olma nitel iği daha ağır basar. 

Bu tür bir kredi kartını kullanarak harcama 

belgesini imzalayan kart hamiline kredi vermek amaçlanmaz. 

Aksine hamil kredi kartını çıkaran kuruma karşı borç 

al tına girdiği tutarı sözleşmede öngörülen ve nisbeten 

kısa olan bir süre içinde ödemeyi ve böylece hesabını 

denkleştirmeyi taahhüt ettiğinden, burada peşin para 

ile alış-veriş yapma zorunluluğunu kaldırmak gayesi 

ile planda yeralır. 

15.4. AKDİ SORUMLULUGUN SÜJELERİNE GÖRE 

Kredi kartını çıkaran kurumdan bir kart alan 

hamil, bunu herhangi bir alış-verişte kullandığı takdirde, 

yaptığı harcamadan sorumlu olur. Nevar ki, bazen kart 

hamilinin yanı sıra, bir diğer kişi de bu sorumluluğun 

süjesi olarak ortaya çıkabilir. Örneğin kendi kredi 
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kartına ek · olarak karısına da bir kart verilmesini 

isteyen kocanın ya da yönetim kurulu başbakanının şirketi 

temsilen yapacağı harcamalarda kullanması için kendisine 

bir kart düzenlenmesini talep eden bir büyük anonim 

ortaklığın durumu böyledir. Bu yönden kredi kartları 

aşağıdaki sınıflandirmalara tabi tutulabilir: 

154.1. Bireysel Kartlar-Firma Kredi Kartlar1 

Bireysel kredi kartının hamili bir gerçek kişidir. 

Bu gerçek kişi kartla yaptığı harcamalardan doğrudan 

doğruya sorumlu oduğu için bu tür kartlara özel kredi 

kartları da denilir. Nitekim burada kredi kartı kurumu 

nezdindeki hesabın sahibi ile kart hamili aynı kişidir. 

Firma kredi kartları ise, kendi içlerinde öncelikle 

dar anlamda ve geniş anlamda olmak üzere ikiye ayrılabi

lir. 

Dar anlamdaki firma kredi kartlarında yapılan 

harcamadan tek başına bir firma, diyelim bir anonim 

ortaklık sorumludur. Kredi kartını çıkaran kurum nezdinde

ki hesap bu firma adına açılmıştır. Kart bu durumda 

firmada görevli bir gerçek kişinin adına düzenlenmiş 

olabileceği gibi, bazen hamil olarak sadece tüzel kişi 

gösterilmiş de olabilir. Anılan türdeki kredi kartları 

daha çok şyirketi dışarıda temsil ile görevli kişilerin 

yapacakları harcamalarda kullanları için çıkarılırlar. 

Bazen hem firmanın hem de firmada görevli gerçek kişinin 

adının birlikte yeraldığı bu türdeki kredi kartlarının 

şirketin gereksinmelerini satın almakla yükümlü olan 

kişilere de verilmesi mümkündür. 
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Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılabileceği 

üzere, dar anrlamdaki firma kredi kartlarını kendi 

içinde belirli bir kişiye bağlı ya da beyaz firma kredi 

kartları olarak ikiye ayırabiliriz. 

Belirli bir gerçek kişinin de adının yeraldığı 

firma kredi kartları sadece yapılan harcamaları ödemekle 

yükümlü olan firmayı değil, aynı zamanda kartı kullanmaya 

yetkili olan kişiyi de gösterirler. Kredi kartını çıkaran 

kurum bu tür kartların herbiri için ayrı bir hesap 

tutar. 

Beyaz firma kredi kartlarında ise yalnızca ilgili 

firmanın ticaret Unvanı yazılıdır. Değişik bir söyleyişle 

kredi kartını kullanmaya yetkili olan gerçek kişi ya 

da kişilerin adları bu tür kartlardan anlaşılamaz. 

Geniş anlamdaki firma kredi kartlarına gelince. 

bunların da işletme kartları ve kart hamilinin de yapılan 

harcamalardan müteselsil sorumlu olduğu kartlar şeklinde 

alt türleri vardır. 

İşletme kartları ilke olarak bireysel kart niteli

ğindedir, fakat bu kartlar yaılan harcamalardan işveren 

durumundaki bir firma da müteselsilen ödemek sorumluluğu 

altına girmiştir. Sözü edilen bu sorumluluk tam ya 

da kısmi olabilir. Kredi kartını çıkaran kurum nezdindeki 

hesap gerçek kişinin adına açılmış olmakla birlikte, 

aylık hesap özetleri kart hamilinin isteğine göre ya 

kendisine ya da doğrudan doğruya ilgili firmaya gönderi

lir. Birinci durumda hamil gerçek kLşi yaptığı ödemeleri 

işvereni durumundaki firmaya ibraz ederek geri alabilir. 
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Buna karşılık kart hamili gerçek kişi kredi kartı kurumuna 

borcunu zamannda ifa etmezse, firmanın müteselsil sorumlu

luğuna başvurulabilir. Hiç kuşkusuz, kart hamili kartı 

tamamen kişisel harcamalarında kullanmış ise, firma 

kendisine rücu edebilir. 

Geniş anlamdaki firma kredi kartlarının ikinci 

türünde ise kartı çıkaran kurum ilgili firmanın ödeme 

güçlüğü ıçıne düşmesi olasılığını gözönüne alarak ve 

hiç olmazsa kart hamilinin kartı kişisel harcamalarında 

kullanmasından doğan alacağını tahsil olanağını elde 

edebilmek için, gerçek kişi hamilin de firma ile birlikte 

müteselsil sorumlu olacağını öngörür. 

154.2. Asli Kartlar-Ek Kartlar 

Yukarıda kısaca ayırıcı özelliklerini belirtmeye 

çalıştığımız tüm kredi kartları asli kartlar olarak 

da nitelendirilebilir. Ne var ki, bu tür bir kartın 

çıkarılmasından sonra aynı hesap numarası üzerine ikinci 

bir kart daha düzenlenmesi halinde bu ikinci kart ek 

kart olarak adlandırılır. İşadamı olan kocanın kendi 

kartına ek olarak bu kez karısına yapacağı harcamaları 

yine aynı hesaptan karşılamak üzere ikinci bir kart 

verilmesini istemesinde durum böyledir. Bunun yanı 

sıra, ikinci klart için ayrı bir hesap açılmakla birlikte, 

bunun harcamalarında ilk kart hamilinin sorumlu olacağının 

öngörülmesi halinde de, asli kart-ek kart ayrımı yapıla

bilir. Şunu da ekleyelim ki, ek kart hamilinin de yaptığı 

harcamalardan müteselsilen sorumlu tutulması mümkündür. 

Buradaki özellik, kredi kartını çıkaran kurumun, ikinci 

yani ek kartı vereceği kişinin kredi değerliliğini 

araştırmaya gerek duymamasıdır. Gerçekten de, ek kart 
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hamilinin harcamalarından da, asli kart hamili sorumlu 

tutulduğuna göre, kredi kartını çıkaran kurumun sadece 

asli kart hamilinin mali durumunu incelemesi yeterli 

olacaktır. 

15.5. KREDİ KARTINI ÇIKARAN KURUMUN GELİR KAYNAeINA 
GÖRE 

Son olarak kredi kartları bunları çıkaran kurumun 

gelir sağladığı kaynak açısından bir ayrıma tabi tutulabi

lir. Önemle belirtelim, bu sınıflandırma daha önce 

sisteme katılanların sayısına göre yaptığımız ayrım 

ile büyük ölçüde benzerlik gösterdiğinden, burada ayrıntı

lara inlmiyecektir. 

Gelir kaynağı, yani kredi kartını çıkaran kurumun 

harcamalarını karşılama ve kazanç sağlama yolları yönünden 

kredi kartları ikiye ayrılabilir: 

155.1. Bizzat Mal Satan ya da Hizmet Sunan İşletme
ler Tarafından Çıkarılan Kartlar 

Bu türe örnek olarak bizzat büyük mağazalar 

tarafından çıkarılan kartlar gösterilebilir. Anılan 

işletmeler müşterilerine kart verirken, üç taraflı 

sisteme dahil bir üye işyerinin sağladığı yararları 

elde etmeyi umarlar. 

Gerçekten, bir işletme müşterilerine kredi kartı 

verirken bir yandan onları peşin para ile alış-veriş 

yapmanın birlikte getirdiği sakıncalardan kurtarmayı 

öte yandan da aynı kişileri kendisine sürekli olarak 

bağlamayı tasarlar. Sözü edilen bu durumda gerçi işletme 
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kart hamili müşterilerine bir indirim yapmamaktadır. 

Ne var ki, müşterilerin burada üç taraflı sistemde 

olduğu gibi kart edinebilmek için örneğin bir yıllık 

ödenti yapmak zorunluluğunda olmadıkları da gözden 

uzak tutulmamalıdır. 

Hiç kuşkusuz, işletmenin bizzat kendisi tarafından 

çıkarılan bu kartlarla müşteriye kredili (taksitle) 

mal ya da hizmet satın alma olanağı da tanınmış olabilir. 

Özet olarak belirtmek gerekirse bir işletmenin 

bizzat kredi kartını çıkarması durumunda, bunun kendisine 

bağladığı müşterilerinin yapacağı alış-verişlerden 

daha fazla kazanç elde etmeyi umduğu, yoksa doğrudan 

doğruya kartı çıkarmış olmak nedeniyle herhangi bir 

parasal yarar sağlamasının söz konusu olmadığı söylenebi-

1 ir. 

155.2. Doğrudan Doğruya Kredi Kartı Sisteminden 

Kazanç Sağlamayı Amaçlayanlar Tarafından 

Çıkarılan Kartlar 

1552.1. Banka Kredi Kartları 

Banka kredi kartlarının belli başlı iki işlevleri 

vardır. Bunlardan birincisi, kartın bir ödeme aracı 

olarak kullanılabilmesi, ikincisi de kartın aynı zaman

da hamiline belirli bir kredi sağlamasıdır. Gerçekten, 

bu tür kredi kartlarının hamilleri aylık borç bakiyeleri

nin yüzde onunu peşin ödedikten sonra, geri kalan tutarı 

taksitler halinde de yerine getirebilirler. Banka tarafın

dan kart hamili müşteriye açılan kredi bir rotatif 

kredi oluşturur. Yani ilgiliye tanınan sınır içinde 

hesabında yeterli para· bulunmasa dahi alış-veriş yapabilme 

olanağını sağlar. Kart hamili bankaya borcunu ödediği 

oranda yine öngörülen limite kadar kredi kullanma yetki~ini 
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elde eder. Hiç kuşkusuz, müşterinin kredi kullanma 

seçeneğini tercih etmiş olması durumunda, borç bakiyesine 

belirli bir faiz de yürütülür. 

Tipik bir banka kredi kartı hamili güvenli, 

orta düzeyde gelire sahip olan bir kişidir. Özellikle 

Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür kartların bankaya 

sağladığı komisyon ytutarı evrensel kredi kartlarına 

oranla daha düşük olduğu için, bankanın kazanç elde 

etme olasılığı, kart hamillerinin taksitli ödeme yöntemini 

benimsemiş olmalarına bağlıdır. Gerçekten, incelediğimiz 

türde kart hamilleri borçlarını zamanında ödeyecek 

olurlarsa, banka herhangi bir faiz geliri sağlayamayacak 

ve sadece üye işyerlerinden alacağı komisyon ile yetine

cektir. 

1552.2. Evrensel Kredi Kartları 
Evrensel kredi kartları ise, bir kimsenin kendi 

ülke sınırları içinde alış-veriş yapmasını sağlayan 

kartlardan farklı olarak ülkesel ve parasal sınırlara 

büyük ölçüde tabi değildir. 

Gerçekten, ·banka kredi kartları ile çok sayıda 

fakat önceden sınırlandırılmış harcama tutarlarının 

ödenebilmesine karşılık, evrensel kredi kartlarında 

belirlenen harcama limitleri bamillerin örneğin yurtdışına 

yapacakları 

otel bileti 

daha büyük 

bir gezi sırasında imzaladıkları uçak, 

ya da alış-veriş masraflarından kuşkusuz 

tutarlarda komisyon gelirleri sağlarlar. 

Son olarak evrensel kredi kartlarını çıkaran kurumların 
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kart hamillerine borçlarını taksitle ödemek olanağını 

tanımadıklarına ve borcun vadesinde yerine getirilmemesi 

durumunda ana paranın yanısıra, cezai şartı da içeren 

faiz talep ettiklerine değinilmelidir. 

1552.3. Karma Nitelikteki Kartlar 

Bazı kredi kartları ise evrensel kredi kartı 

niteliğini taşımakla beraber, hamillerine bir kısım 

harcamalarını taksitle ödemek olanağını 

için, banka kredi kartlarına da yaklaşırlar. 

verdikleri 

örneğin Almanya'daki American Express Card hamille

ri uçak biletlerine ilişkin harcamalardan kaynaklanan 

borçlarını aylık 31 faiz ve 3. 6 ya da 12 aylık taksit

lerde ödeyebilirler. 



II. BÖLUM 

TtlRK BANKACILIK SİSTEMİNDE 
GELİŞMELER 
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2.1. BANKACILIKTA DIŞ VE İÇ ENTEGRASYON 

Avrupa Topluluklarına (AT) haya ti yet kazandıran, 

1957 Mart tarihi taşıyan Roma Antlaşmasıdır. Bu antlaşma, 

yeni üyelerin katılması ve yeni ihtiyaçların ortaya 

çıkması ile çeşitli tarihlerde değişikliğe ugramıştır. 

Ama otuz yaşını idrak eden Toplulukların gördüğü en 

önemli ve en anlamlı değişiklik 1986 Şubat'ında imzalana

rak yürürlüğe konulan Avrupa Tek Senedidir. 

Şimdilerde Dünya kamu oyunu yakından ilgilendiren 

konulardan biri bu yeni düzenlemenin getirecekleri 

ile görürecekleridir. Konuya salt Türkiye çıkarları 

açısından baktığımızda yine heyecan verici bir tablo 

karşımıza çıkmaktadır. 

Bir hatırlatma yapmak için AT'nin temeline ilk 

harcı koyarken siyesi bütünleşmeyi sağlamak için önce 

iktisadi bütünleşmeyi gerçekleştirmek gerektiği fikrinden 

yola çıktığına işaret etmemiz gerekecektir. Otuz yıllık 

dönemde iktisadi bütünleşmeye doğru göz kamaştırıcı 

ilerlemeler sağlanmasına rağmen bazı boşlukların henüz 

doldurulamadığı görülmüştür. En önemlisi iç pazarların 

gerekl tüm koşulları ile ilerlediğinden henüz söz edileme

mektedir. Bu yüzden özellikle sermayenin serbestçe 

dolaşımını güvence al tına alacak yeni yaklaşımlara 

ihtiyaç duyulmuştur. 

İşte, Avrupa Tek Senedi iktisadi bütünleşmeyi 

önleyen tüm engelleri ortadan kaldırmak için takvime 

bağlamış sistemli bir düzenlemedir. Aynı zamanda siyasi 

bütünleşmeye geçişi kolaylaştırmak için yeni yöntemler 

geliştirmiştir. Avrupa Tek Senedi, belirtilen amaçlara 
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yönelik çalışmaları 1992 yılı sonuna kadar tamamlamak 

üzere Konseye ve Komisyonu süreli ve kademeli görevler 

vermiştir. 

1992 yılından sonra karşımızda tek bir Avrupa 

!ç Pazarları olacaktır. Başka bir deyişle, mal ve hizmet 

girişleri ile çıkışları on iki ülkenin ayrı pazarlarına 

değil AT'nın bütünleşmiş tek pazarına yapılacaktır. 

Eğer AT'nin yeni düzenlemelerle nereye gittiği iyi 

izlenmez ve 

süpriz bir 

olacaktır. 

hızla değişen koşullara uyum sağlanmazsa, 

takım güçlüklerle karşılaşmamız kaçınılmaz 

Topluluğun, çeşitli üklelerindeki bankacılık 

uygulamaları, ticari engelleri kaldırıcı, ayırıcı kuralla

rı yönetmeliklerle değil, ortak bir bankacılık piyasası 

oluşturarak birleştirici çalışmaları gerektirmiştir(S). 

AT'da mali entegrasyon, iç pazarın oluşturulmasında 

özel yeri olan bir kompartımandır. İç pazar atratejisini 

saptayan 1985 White Paper dökümanında mali entegrasyonun 

özü ve esası belirtilmştir. Mali entegrasyonun özü 

ve esası, sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesine 

dayanmaktadır. 1962'de çıkarılan Konsey direktif ile 

direkt yatırımlarda sermaye hareketlerine serbestlik 

sağlanmıştır. Ancak, mali transferleri de kapsamına 

alacak şekilde bir düzenlemeye gidilmediğinden sermaye 

hareketlerinin sernbestliği bir yanı ile açık kalmıştır. 

1986 ve 1987 yıllarında ise, uzun vadeli ticari transfer

lere, tahvil ihracına ve kısa vadeli finansman araçlarının 

transferlerinin geniş kapsamlı olarak serbestiye kavuşması 

(8) Özcan GU\TEN; AT ve Türkiye'de Bankacılık, Uyumla İlgili Sorunlar, 
TUS!AD yayını no: T/88.12.120, İstanbul,1988, s.12. 
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iç pazarın oluşmasına doğru atılan bir adım teşkil 

edecektir. 

Bir yandan işlemlerin serbestleştirilmesine 

gidilirken diğer yandan da kurumların aynı çatı al tında 

toplanması için yoğun bir çaba gösterilmektedir. 1985 

Whi te Paper dökümanı bu amaca ulaşmak için karşılıklı 

tanıma prensi bini getirmiştir. Belli ölçüde denetim 

standartlarının kabulü karşılıklı tanıma prensibinde 

başarıya ulaşmanın bir şartı olarak görülmektedir. 

Bankacılık alanındaki ortak standartlar balen rekabeti 

tebdi t eden dengesizlikleri ve yanlış kaynak dağılımını 

önleyecek bir nitelikte saptanacaktır. 

AT' nda bankacılık piyasasının oluşturulması 

için ortaya atılan karşılıklı tanıma prensibinin uygulama

ya yansıması Tek Topluluk Lisansı'na geçiş şeklinde 

olacaktır. Topluluk üyesi bütün ülkeler bu lisansı 

geçerli saymakla yükümlüdürler. Tek topluluk Lisansına 

sahip bir üye ülkenin bankası diğer bütün üye ülkelerde 

şube açarak ya da temsilcilik kurarak faaliyetlerini 

sürdürebilecektir. Ayrıca, şube açan ya da temsilcilik 

kuran bir üye ülke bankasının Topluluklardaki faaliyet

lerini kontrol yetkisi o üye ülkenin otoritesine tanınmış

tır. 

Ne varki Tek Topluluk Lisansı'nda beklenen sonucun 

alınabilmesi bazı ön koşulların yerine getirilmesine 

bağlıdır. İşletme prensiplerinde eşitlik sağlanmadan 

bu yola gidilmesi Topluluklarda kaos yaratabilecek 

bir olaydır. Böyle bir olaya neden olmamak için kredi 

kurumlarının faaliyetlerini yönlendirme politikalarını 

birbizaya getirecek ve denetime tabi tutacak ortak 

kuralların geliştirilmesi söz konusudur. 
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Avrupa Komisyonu banka mevzuatının koordinasyonuna 

yönelik olarak bir direktif tasarısı hazırlanmıştır. 

Bu tasarıda kredi kurumlarının yeni bir tanımı yapıldığı 

gibi asgari özkaynak bulundurma yükümlülüğü, bankaların 

sermayesine katılım limitleri ve bankaların sermaye 

şirketlerine katılım sınırları belirlenmektedir. 

Avrupa Komisyonu bankaların işletme prensiplerinde 

eşitliğin sağlanması için ortak kuralların geliştirilmesi

ne adeta kendini adamış durumdadır. Ancak, AT Bankacılık 

Federasyonu bazı noktalarda Komisyonun önerilerini 

yetersiz bulmaktadır. Bankacılık sisteminin kararlılığını 

ve sağlamlığını güven altına alabilmek için ileri adımlar 

atılırken önemli yerlerde gedikler bırakılarak bazı 

fırsatlar kaçırılmıştır. 

Bunlardan bir örnek. ortak kurallara konu teşkil 

edecek olan kredi kurumları için yapılan tanımlama 

ile ilgilidir. İkinci bankacılık koordinasyon direktifinde 

tanımlama dar tutulmuştur. Değişik yollardan halktan 

tasarruf toplayan ya da aynı mali işlemleri sürdüren 

kredi kurumları dışındaki işletmeler de kapsam içine 

alınabilirdi. Bu kapsamda geniş bir tanımlama sonucu 

bankalai ile banka olmayanlar arasında tasarrufların 

korunmasına ilişkin ortak kuralallar açısından eşitlik 

sağlanabilirdi. 

Başka bir örnek, ikinci bankacılık koordinasyon 

direktifinde bankaların ödeme gücü rasyonu için asgari 

oran önerilirken aynı zamanda üye ülkelere daha yüksek 

oranlar koyma serbestisi verilmiştir. Oysa, ulusal 

düzeyde konabilecek daha yüksek rosyonal bankaların 

rekabet koşullarında farklılığa yol açabilecektir. 
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Bir diğer önemli husus, tasarruflar ve getirileri 

üzerinde vergi yükümlülüklerinden doğan farklılıklardır. 

tllkeden ülkeye değişen bu farklılıkların büyük çarpıtlık

ları meydana getirdiği iyi bilinmektedir. Bununla beraber, 

vergilendirmede topluluk "Tek düze" çalışmalarını gündeme 

getirdiğinde üye ülkeler hükümranlık haklarını öne 

sürmekte ve savunmaktadırlar. Bankacılık mevduatında 

tek düzeliğe geçebilme vergilendirme açısındanda çetin 

bir konudur. 

Görüldüğü gibi, bankacılığın entegrasyonu için 

topluluklar kendi içinde de mücadele vermektedir. Toplu

lukların hedefi, üye ülkelerin milli çıkarlarını savunan 

müstahdem mevkilerini söküp atabilmek ve gerçek bir 

iç pazarın yolunu açabilmektir. Avrupa kamu oyunu uyum 

çalışmalarına hazırlama doğrultusunda büyük ilerleme

ler sağlanmıştır. İş adamlarından, işçi ve işveren 

kuruluşlarından ve tüketici kesimlerinden gelen masajlar 

direniş noktalarının ergeç etkisini kaybedeceği merkezin

dedir. 

Hatta, denebilir ki bankacılığın entegrasyonu 

konusu AT'nın ötesinde evrensel boyutlar kazanma eğilimin

dedir. Onlar Grubunun Bankacılık Mevzuatı ve Denetim 

Uygulamaları adını taşıyan Hükümetler Komitesi uyum 

çalışmaları içine girmiştir. Komite belli başlı finansman 

merkezlerini kapsamı içine alacak bir entegrasyonun 

gereğine inanmaktadır. Hükümetler Komitesi hazırladığı 

Raporu ülkelerin bankalar birliklerine gönderilmiştir. 

1988 yılında ulusal otoritelerin yapılan öneriler üzerinde 

belirteceği görüşlerin ortak davranışların belirlemesine 

önemli bir katkıda bulunması beklenmektedir. 
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Bütün bu olup bitenlere göz attıktan sonra 

Türkiye açısından söylenebilecek olan, öncelikle bankacı

lıkta entegrasyonu kendi içimizde sağlayabilmektir. 

Banka, banker, özel finans kurumları gibi kuruluşlar 

arasındaki farklılıklar giderilmelidir. Bankaların 

ve yaptıkları işlemlerin kamu lehine olup olmayışına 

göre yapılan ayrıcalıklar ortadan kaldırılmalıdır. 

Genellikle kurallarını yok edecek noktaya kadar varan 

selektif tedbirler makul sınırları içine sokulmalıdır. 

Bankacılık mesleği ile uğraşanları hemen karakolluk 

edecek duruma getiren denetim mekanizması batılı normlara 

göre yeniden düzenlenmelidir. 

Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk 

Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İcra ve İflas Kanunu 

ve Ceza Kanununun finansman sahasını ilgilendiren hükümle

ri üzerinde yeni düzenlemelere gidilirken görüş ufkumuzu 

geniş tutmaya özen göstermemiz gerekmektedir. 

2.2. AVRUPA TOPLULUGU VE TtlRKİYE'DE BANKACILIK 

14 Nisan 1987'de tam üyelik için başvuran ülkemiz 

için 322 milyon nüfuslu Avrupa Topluluğu (İngiltere, 

Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Belçika, Hollanda, 

Luxsemburg, Danimarka, İspanya, Portekiz, Yunanistan) 

pazarının önemi büyüktür. 

Çünkü Avrupa Topluluğu (AT) ülkelerinin alım 

gücü yüksek olmakla beraber Ortadoğu ve Arap ülkeleri 

pazarından 6 misli daha büyük ve daha istikrarlıdır. 
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AT'a üye olmamız ile beraber işgücü ve sermayemi

zin serbestçe dolaşımı mümkün olabileceği gibi, sanayi 

mamüllerimizin ihracı esnasında karşılaşılan engeller 

kalkmış olacaktır. Bu engeller antidamping ve kotalar 

olup, tarım ürünleri içinde gümrük vergileri referans 

fiyatları ve lisanslardır. 

AT'a üye olmamızın diğer bir avantajı da bünyesinde 

blunan AVRUPA YATIRIM BANKASI'nın gelişmekte olan üye 

ülkelerin madernizasyonu ve yüksek teknoloji üretimi 

için vermekte olduğu kredilerden istifade etmektedir. 

tiye ülkeler bazı gelirlerini AT bütçesine aktarmaktadır

dır. Bu nedenle kamu bütçelerinde bir miktar gelir, 

kaybı olmaktadır ama küçük ve geri kalmış üyeler AT'nun 

çeşitli fonlarından (Tarım destekleme ve yönlendirme 

fonu, Bölgesel kalkınma fonu, Sosyal fon ... ) aldıkları 

yardımlarla ekonomilerinin finansmanı için daha büyük 

kaynaklar elde etmektedirler. 

1.787 

örnek olarak Yunanistan ilk 

milyar ECU'ya karşılık 6.386 

temin etmiştir. 

5 yılda verdiği 

milyar ECU kredi 

Yakın bir gelecekte üye ülkeler tek bir para 

birimi ECU ve tek bir senet AVRUPA TEK SENEDİ sistemlerine 

geçeceklerdir. 

Kişi başına düşen milli gelir ortalamasının 

1047 ECU olduğu Avrupa Topluluğu' nun bu geniş ve zengin 

ortamı içinde katılmamızın sosyal ve ekonomik kalkınma

mıza önemli bir etkisi olacağı gibi refahımızın artmasında 

ve hızlı gelişmemizde katkısı büyük olacaktır. 
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2000'li yıllarda tam üye olacağı tahmin edilen 

ülkemizin bu süre zarfında eksik altyapı yatırımlarını 

tamamlaması gerekmektedir. Bu altyapı yatırımlarımız 

önem sırasına göre Hukuk Eğitim, araştırma geliştirme, 

Bankacılık, Tarım Sanayii, Ulaştırma, Ticaret, Turizm ... 

olarak sıralanabilir. 

AT ülkeleri ile gelişmiş ülkelerin içinde bulunduğu 

ELEKTRONİK ÇAGA ve BİLGİ TOPLUMUNA kavuşabilmemiz için 

eğitim sistemimizin araştırmaya, geliştirmeye yaratıcılığı 

ve teknoloji üretimine ağırlık verecek şekilde yeniden 

düzenlenmesi gerekmektedir. Çünkü bugünün dünyasında 

zengin ülke, yüksek teknolojiyi (HighTech) üreten ve 

satan ülkelerdir. Bizim de bu zengin ülkeler arasına 

katılabilmemiz ve rekabet edebilmemiz ancak teknoloji 

üretmemiz ve satabilmemiz ile mümkün olabilecektir. 

Bunun için 11 Uluslararası Bilim ve Teknoloji 

Enstitüsü" kurarak bilim adamlarımızın yabancı bilim 

adamları ile beraber araştırma, geliştirme ve teknoloji 

üretimini gerçekleştirmeleri sağlanmalıdır. (Örneğin 

Genetic Tech. üretimi ve uygulaması ile birim araziden 

birim hayvandan en yüksek verimin alınması, yüksek 

teknoloji üretimi ve uygulaması ile de birim üretiminden 

en yüksek karın elde edilmesi ... vb gibi). 

Ekonomik olarak da AT üyesi olmayan ve 

dış finans+teknoloji yönünden çok gelişmiş ülkelerin 

(Kanada, Japonya, İsveç, Norveç, İsviçre) uluslararası 

bankaları il özel kuruluşlarımızın ve halkımızın ortak 

olacağı ( INTERNATIONAL CONSORTIUMBANK" lar kurulmalıdır. 
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Kurulacak bu tur bankalar Euro-Pazar da "Lead 

Manager"lik yaparak resmi ve özel kuruluşlarımızın 

Euro Pazardan temin etmek istedikleri Euro-Kredileri 

ve 

en 

ihraç 

uygun 

etmek 

fiyat 

istedikleri Euro Tahvillerin ihracını 

ve şartlarla sağlayabileceklerdir. Bu 

da sanayimizde önemli bir yer tutan paranın maliyetini 

düşürecek ve rekabet gücümüzün artmasına yarayacaktır. 

Banka sanayi yatırımları olarak da özellikle 

"LEASİNG" modeli ile . yüksek teknoloji (Micro;...chip, 

bilgisayar, laser, robot, uydu, askeri füzeler, nükleer 

santral vb. gibi) üretim tesislerini kurulmasını sağlaya

bilecektir. 

Ayrıca banka da "Private" ve 11 Trust 11 tipi hesapla

rın açılması sağlanarak yurt dışındaki ve içindeki 

vatandaşlarımızın yüksek kar getirecek bu tür tesislere 

"Kar ortağı" olmaları da sağlanabilecektir. 

2.3. 1988 YILINA AİT BANKALARIN BİLANÇO VE FAALİYET 

RAPORLARININ İNCELENMESİNDEN ÇIKARILAN SONUÇLAR 

1) Bankaların kendilerini hızlı bir rekabet 

ortamına hazırladıkları, bunda dışa açılan ekonominin 

yanısıra 1992'deki AT tek pazarının etkisi olduğu ve 

klasik bankacılık faaliyetleri dışına çıkılarak, sunulan 

banka hizmetlerinin çeşitlendiği gözleniyor. 

2) Bununla birlikte, bankaların plasman alanlarının 

sınırlı kaldığı, daralan ekonomik yapı nedeniyle para 

satmakta zorlandıkları biliniyor. Dolayısıyla bankaların 
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elinde oldukça büyük fonların biriktiği, . bu 

fonları ferdi kredi sistemi aracılığıyla kullanmak 

istedikleri anlaşılıyor. 

3) Bankaların ellerindeki fonların önemli bir 

kısmını sermaye piyasası işlemlerinde, devlet iç istikraz 

tahvilleri hazine bonoları alımları ve kambiyo işlemlerin

de kullandıkları görülüyor. Bu nedenle karlarının asıl 

kaynağını klasik bankacılık faaliyetleri dışında kalan 

alanlar oluşturuyor. 

4) Bankalar için önemli bir konuda ellerindeki 

gayri menkullarin fazlalığı, Enflasyon nedeniyle sürekli 

değer kazanan gayrimenkullarin bilanço karlarını suni, 

olarak şişirdiği belirtiliyor. 

5) Bankalar için diğer önemli bir gelir kaynağıda 

iştiraklerden elde edilen gelirler. Genellikle bankaların 

kendi iştirakleri ve büyük kuruluşlarla çalışmaları 

banka kaynaklarının geniş bir düzeyde ekonomik birimlere 

yayılmasını önlüyor. 

6) Kaynak temini bakımından bankaların genellikle 

yurtdışı kaynaklara başvurdukları, bunun da nedeninin 

içe göre dışarıda sermayenin daha ucuz olması olduğu 

ileri sürülüyor. 

7) Bankaların gelirleri arasında alınan ücret 

ve komisyonların önemli bir yer tuttuğu, ancak bu ücret 

ve komisyonların yüksekliğinin banka parasının fiyatını 

daha da yükselttiği belirtiliyor. 
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8) 1988 yılında, bir önceki yıla göre 

olacaklartn miktarı azalmış olmakla birlikte, 

de önemini koruyor. Bu alacakların karşılığı 

donmuş 

yine 

olarak 

borçlulardan alınan gayrimenkuller de bankaların gayri 

menkul stoğunu daha da artırmış bulunuyor. Giderleri 

içinde en yüksek payı, tasarruf mevduatına verilen 

faizler ile döviz devdiat hesabına ödenen faizler oluştu

ruyor. Hemen her bankada ortak olan diğer bir özellik 

de, personel giderlerinin son derece yüksek olması. 

Bu da bankaların, otomasyonu tam anlamıyla uygulamalarının 

ve iş veriminin düşük olduğunun bir göstergesi olduğu 

söyleniyor. 

9) Bankaların faiz giderleri arasında İnterbank'tan 

alınan TL'lere ödenen miktarlar da önemli bir yer tutuyor. 

Bu da bankaların döviz TL dengesini iyi yapamadıklarını 

ve kur ayarlamalarından karlı çıkmak için ellerindeki 

TL'leri dövize yatırdıkları gözleniyor. 

2.4. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DEGİŞİKLİKLER 

Tasarrufların, kaynak açığı olan birimlere sevrinde 

rol oynayan iki ana kanal sermaye piyasası ve bankacılık 

kesimidir (9). 

AT'na katılma tartışmalarının yapıldığı şu günler

de, bankacılık kesiminin son sekiz yılda geçirdiği 

değişiklikleri gözönüne sererek neler yapılabileceğini 

ortaya koymaya çalışacağız. 

(9) A2mi. FERl'EKl.1G1L; Yatır.ınıların Firansm:m.Idı. &ınmye PiyaSIBlillll lblü ve Chıni., 
İst. Smıyi nıası Yayını ro: 17, İst.anbJl 1003, s.5. 
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Bankacılık sisteminin, bir ekonomide, fonların 

toplanması, fonların gereksinme duyan kişi ve kuruluşlara 

yönlendirilmesi, kaynakların harekete geçirilmesi, 

kaynak kullanımının etkinleştirlmesi, kısa süreli fonların 

uzun süreli fon şekline dönüştürülmesi gibi önemli 

fonksiyonları vardır (10). 

Bankacılık sisteminin, bir ekonomide, fonların 

toplanması, Liberal ekonominin gereği olarak mal ve 

hizmet piyasalarında ihracata yönelik ve dış rekabete 

açık yeniden yapısallaşmanın uygulamaya konulduğu 1980 

yılından itibaren, Türk mali sektörü içinde ağırlığı 

olan bankacılık kesimi de kabuk değiştirmeye zorlanmış 

ve bunu başarısıyla gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmekte

dir. Dışa açılma politikası ile beraber Bankacılık 

kesimi için her zaman en karlı ve az riskli işlerden 

olan dış ticaret işlemlerinden kazanç sağlamak isteyen 

yabancı bankalar Türkiye'de açtıkları en gelişmiş teknolo

jilerle donatılmış az sayıda şubeleri ile maliyetleri 

sınırlı tutarak ve bağlı oldukları ana bankanın geniş 

iletişim ağından da f aydalanrak ilk yıllarda inanılması 

güç karlar elde etmişlerdir. Yabancı bankaların öncülüğün

de Türk bankacılık sistemi yeni bir rekabet anlayışı 

ve dinamizm kazanarak, teknik çalışma düzeni ve yönetici

lik açısından bir çok yapısal değişiklere uğramış ve 

yeni finans teknikleri ile ürünler sunmaya başlayarak 

dış rekabete ilk açılan sektörlerden birisi olmuştur. 

Böylece ithal iklmesine dayalı sanayileşmenin uygulandığı 

planlı dönemlerde geçerli ağırlık veren ihtisas bankacılı

ğına yönelinmiştir. Belirtmek istediğimiz bir husus 

da, ihraca ta iç kaynakların yanı sıra muhabir bankalarla 

(ll) öztin Alili;; ''P.ankaların ı:aetimi ve Uluslararası. Karş:ıl.aştırmı", Ifilıkac:ı.lık 
Kes:imi.nin 'fürldye Ekn::ınisioo Etki.si için:ie, İ'lO yay. lb: lffil-16' İstanhll, 1004' 
s. f:ö-ro. 
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etkin ve verimli işbirliği sonucu sendikasyon kredileri 

ile de önemli kaynak yaratılmaya başlanmış olmasıdır. 

Kısaca, dışa Tam açık bir ekonomide bankalar sistemi 

kapalı ekonomidekine ek olarak doğrudan ekonominin 

açıklığı ile ilgili pek çok işlevde karar-sorumluluk 

ve yetki-yürütme ajanıdır (11). 

Bu arada 1989 yılından itibaren menkul kıymetler 

piyasasında bankacılık kesiminde olduğu gibi dünya 

standartlarına yaklaşım yönünde değişiklikler olacağı 

ve piyasa yeni Ürünler ve yeni teknikler gireceğini 

tahmin edilmektedir. Böylece, finans piyasasında banka 

kaynaklarının en önemli alternatif olan menkul kıymetler 

alanında, özelleştirme ve dışa açılma çabaları, proje 

sendikasyonları, birleştirmeler ve acquistions (hisse 

senetlerinin elde edilerek şirket satın alınması7 işlemle

rinin ve d9layısıyla yatırım danışmanlığının önem kazanma

sı beklenebilir (12). Dış ticaret finansmanı alanında 

kar marjları daralan 

finans piyasasındaki 

yabancı 

bilgi 

bankaların, uluslararası 

birikimlerini Ttirkiye'de 

uygulamaya koyacakları ve yeni ürünlerle faaliyetlerini 

bu alanda yoğunlaştıracakları düşünülebilir. Son dönemde, 

ülkemizde kalkınma ve yatırım Bankalarının kurulduğu, 

yabancı bankaların ise hızla şebu açtıkları gözlenmekte- . 

dir (13). 

( 11) Gül ten Kazgan; "Türk Ekonomisinin Dışa Açılması ve Bankalar 
Sistemi", İ. tl. İktisat Fakültesi Bankacılık Enstitüsü Dergisi, 
c.1, Sa:l, İstanbul 1981, s.61-76. 

(12) Levent VARLIK; Tacir Bankacılık, Türkiye İş Bankası Yayını 
İstanbul 1987, s.28. 

(13) Mehmet HANÇERLİ; "Türk Bankacılık Sistemindeki Son Gelişmeler11 , 
Türk Ekonomisi ve Dış Ticaretindeki Son Gelişmeler İçinde, 
Hazine ve Dış Tic. Müsteşarlığı Yayını, Ankara 1990, s.27-56. 
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Gelişmiş ülkelerdeki ekonomik gelişmeler, söz 

konusu ülkelerin 2000'li yıllarda sanayi ötesi ve iletişim 

toplulukları olmaya hazırlandıklarını ortaya koymaktadır. 

Böyle bir ortamda, milli gelirin çok büyük bir kısmının 

hizmet sektörü katma değerinden oluşacağı ve kaliteli 

hizmet üretmenin ön plana geçeceği açıktır. 

Türkiye de bu gelişmelerin dışında değildir 

ve yurt içinde şubeler arası, uluslararası bankalarda 

1989'dan itibaren SWIFT ile elektronik iletişim ağını 

büyük ölçüde gerçekleştirmiş olan bankacılık kesiminde 

bilgisayar destekli bankacılık hizmetleri ve turizm 

sektörüne yönelik faaliyetler giderek artacaktır. Şirket

ler ve satıcı firmalar düzeyinde bilgisayar kullanımı 

ile otomasyona geçilmesi sonucu, firmalarla bankalar 

arasında elektronik iletişim ağı kurulmasıyla gelişmiş 

ülkelerde gözlendiği gibi plastik para dediğimiz kredi 

kartı kullanımı giderek yaygınlaşacaktır. Bu gelişmeden 

gerek bankalar gerek tüketiciler faydalanacaklardır. 

Tüketiciler, gelirlerinin cari harcamalar ayıracakları 

bölümünü, bankalarda vadesiz mevduat olarak tutmakla, 

fonların günlük olarak değerlendirme imkanı bulabilecek~ 

leri gibi, cüzi bir komisyon karşılığında zorunlu ödemele

rini bankalar kanalıyla gerçekleştirerek, 21. yüzyılda 

daha da önem kazanacak zamanda tasarruf sağlayabilecek

lerdir. Bankacılık kesimi ise toplam içinde vadesiz 

mevduatın payının artmasıyla fon maliyetlerini düşürebi

lecektir. 

Bu arada otomasyona geçmenin sağladığı imkanlar 

önümüzdeki yıllarda change büroları açılması ve ATM'lerin 

yaygınlaştırılmasıyla, bankalar turizme yönelik faaliyet

lerini yoğunlaştıracak ve sundukları bu ve buna benzer 
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olanaklarla toplumda konvertibilitenin daha kolay benim

senmesine ve yaygınlaşmasına yardımcı olabilecektir. 

Özetle AT'na girmeye hazırlanan 

çağdaş yatırımlarla maliyetlerini azaltma 
bu dönende, 

yoluna giden 

bankacılık kesimi gerekli esnekliği göstererek kendisine 

düşen görevi yerine getirmeye çalışmaktadır Nitekim, 

1989 ve 1990 yılları, bankalar açısından uluslararası 

kuruluşların (Dünya Bankası gibi) ve AET normlarının 

issteme enpoze edilmeye çalışıldığı bir geçiş dönemi 

olmuştur (14). 

2.5. TtlRK BANKACILIK SİSTEMİNDE SON GELİŞMELER 

Mali piyasalarımızda yaşanan hızlı gelişmeler 

sürerken bankacılık sektörümüz çeşitli sorunlara çözüm 

getirmek amacıyla kendi içinde işbirliği arayışları 

başarıyla devam etmektedir. 

1992 yılı Şubat ayında bütün testleri tamamlanmış 

olarak faaliyete geçmesi planlanan Elektronik Fon Transf e

ri (EFT) Projesinin önemli bir aşaması daha geride 

bırakıldı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), katılımcı 

bankaların kullanacakları bilgisayar donanım ve yazılımla

rıyla ilgili anlaşmayı geçtiğimiz günlerde imzaladık. 

Hızla yaygınlaşan kredi kartları uygulamasında 

karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak amacıyla, onüç 

bankanın ortaklığı ile kurulması kararlaştırılan bankalar 

arası kart merkezi (BKM. A. Ş.) 'nin faliyete geçebilmesi 

için son prüzler şu günlerde ortadan kalkmış bulunuyor. 

(14) Qnk "YC:NAK;"Bmkacılık &:ktörUrrle OO'a Eakış", Para ve &:ınm.}'10· Piyasısı 
~ İç:i.n:E, Cb3k um, İst.anl:ll1, s. 27-28. 
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BKM A. Ş. önümüzdeki aylarda faaliyete geçerek sektörün 

hizmetine girmiş olacak. 

Tüketici kredileri ve kredi kartları ile başlayan 

tüketiciye yönelik perakende bankacılık hizmetlerinde 

artış sürüyor. Haziran sonu itibariyle kullanımdaki 

kredi kartı sayısı 430 bini aşmış bulunuyor. Tüketici 

kredileri ise Mart sonu itibariyle bir trilyon TL'ye 

ulaştır. TBB' nce yürütülen bilgi bankası kurulması 

çalışmalarında önemli aşamalar sağlanmış durumda. Ayrıca, 

tüketicinin bilgilendirilmesi için bankacılık sektörünce 

sürdürülen çalışmalar sonuçlandırılmış, Tüketici Kredileri 

ve Kredi kartları veren bankaların uyacakları standartlar 

iki yeni meslek tanzim kararı ile saptanmış bulunuyor. 

Dileğimiz, konunun geniş kapsamlı bir yaklaşımla ele 

alınarak tüketiciye hizmet veren tüm kuruluşlarında 

tüketicinin bilgilendirilmesi konusunda uyacakları 

standartların saptanmasıdır. 

Altı bankamızca önemli şube ve merkezleri yerleşti

rilmiş 642 Adet Otomatik Vezne Makinası (A.T.M.) ile 

tasarruf sahiphlerine çeşitli bankacılık hizmete lir 

sunuluyor. Yıl sonuna kadar A.T.M. hizmeti sunan bankala

rımızın sayısı lO'a ve kullanımdaki makina adedinin 

800 'e ulaşacağı hesaplanıyor. Bir bankamız tarafından 

800 işyerinde İSatış Noktası Terminallari (P.O.S.) 

kurulmuş bulunuyor. Sektörün A. T. M. ve P. o. S. 'ler için 

yaptığı yatırım 100 Milyar TL' yi geçti. Bu hizmetlerin 

yurt çapında sunulabilmesi onbinlerce makina ve bir 

trilyonu aşkın yatırım gerekti~iyor. Teknolojide yaşanan 

sürekli gelişme ve değişim ucuzluk sağlarken henüz 

çok yeni sayılacak maki na ve techiza tın da hizmet dışı 

kalması ve yeni teknoloji ile rekabet edememesi gibi 
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sorunlarıda beraberinde getiriyor. Bankalarımızında 

bu hizmetlerde, yatırımdan önemli tasarruflar sağlamak 

amacıyla işbirliği arayışlarına girmeleri olası görülüyor. 

1990 yılı içerisinde başta hisse senetleri olmak 

üzere yatırımcılara sunulan menkul kıymet arzında büyük 

bir artış gözlenen Sermaye Piyasasında işlem h~cminin 

yüzde doksanından fazlası bankalar tarafından gerçekleş

tirilmektedir. Bu piyasaların saığlıklı bir şekilde 

gelişmesinin önem ve yararına inanan bankacılık sektörü, 

menkul kıymetler için saklama, takas, kayıt ve işlem 

gibi konularda en etkin hizmetin nasıl verilebileceğini 

ve bu amaca yönelik iş birliklerinin araştırması içine 

girdi. Bankalar Birliğinin koordinasyonunda bu amaçlı 

ilk toplantı Sermaye Piyasasında aktif 28 bankanın 

katılımıyla gerçekleştirildi. Bu konudaki çalışmalar 

devam etmektedir. 

Menkul Kıymetler Borsası' nın uzun vadede en 

sağlıklı ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için 

gerekli her türlü alt yapı oluşturma çabalarına Bankacılık 

Sektörü katkıda bulunmaya hazırdır. Önümüzdeki ay ve 

yıllar için Borsa'nın gereksinim duyduğu gelişme ve 

yenilikler bir zaman tablosu ve bir hareket planı içinde 

ele alınırsa, sektör hem olası gelişmelere katkıda 

bulunmak için kendi içinde ve dışında gerekli iş birlik

lerini geliştirme imkanı bulacaktır. 

Bu işbirliklerinin geliştirilmesi ve beklentileri, 

dışa açılması hızla gelişen iş dünyamıza, tüketici, 

üretici ve tasarruf sahiplerimize, yatırımcılarımıza 

yeni piyasalar ve hizmet türleri sunulabilmesi için 

de gerekli. Oluşumundan ekonomimiz için sayısız yararlar 

sağlanabilecek zirai ürün ve ham maddeler gibi emtia, 

faiz ve döviz için gelecek ve opsiyon piyasaları ve 
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sermaye piyasasının büyük derinlik ve genişleme imkanı 

sağlayacak menkul kıymetleştirme borsa deneyimimi başarıy

la sürdürülmesine büyük ölçüde bağlı. 

Türk bankacılık sisteminin son yıllarda üstlendiği 

en önemli görevlerden biri de, dışa açılan bir ekonomik 

gelişme sürecinde, dış ticaret kesimine . bilgi aktarmak 

danışmanlık yapmaktır (15). İhtisas bankacılığının 

gelişmesi, bu görevin yerine getirilmesini kolaylaştırmış

tır. 

Yeni ürün ve hizmetler için yeni yasal düzenlemeler 

yanında mevcut yasal altyapının da, bazı değişimlere 

uğraması gündeme gelecektir. Aslında mali piyasalarda 

son yıllarda yaşanan reforma uyum sağlamada, mevzuattaki 

birçok yeni ydüzenleme ve gelişmelere rağmen hukuk 

sisteminin yetersiz kaldığı ve bununda büyük verim 

kayıplarına neden olduğu bir gerçek. Bu eksikliklerin 

giderilmesi de yeni piyasaların kurulması da kolay 

olmayıp zaman alan çok boyut! u çalışmaları gerektirir. 

Sistemlerin aksamadan çalıştığı mali piyasaların çok 

gelişmiş olduğu ülkelerdeki ilgili yasaların da incelen

mesini içererek kapsamlı çalışmaları yalnızca devletten 

beklemek en azından haksızlıktır. Hem kurulu piyasaların 

vermli çalışmasında engel oluşturan mevcut mevzuatı 

ele alacak hem de mali piyasa ve mali hizmetler için 

yyasal altyapı çalışmalarına katkıda bulunacak gerektiğin

de yurt dışından da uzmanlarca takviye edilecek bir 

hukukçular komitesinin, ilgili meslek ve kamu kuruluşla

rımca oluşturularak çalışmalarının başlaması mali piyasa

larla ilgili tüm kesimler için sayısız yararlar sağlaya

bilir. 
(15) Oztin AKtil'.;; "İhraaı.tın FJ.mnsm.nınja Bınka.ların IMJ.an:hk1arı Temiklerdeid 

S::n Galişreler'', 'llirki.~'de Dış Ticaretin F:i.mIBmnmh BmKa Sist.ani., için:ie, 
'lUı:ktrade Yayını ınrl/2, İstınıhll, lffil, s.47-54. 
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Sermaye piyasasında gözlemlenen olgulardan biri, 

bankaların bu alandaki egemenliğidir. Sistemin ilk 

kuruluş aşamalarında, piyasanın bankaların kortrolüne 

girmesi istenmemişse de, bu kaçınılmaz şekilde gündeme 

gelmiştir (16). 

25.1. 4 ŞUBAT KARARLARI 

Bankaların Türk Mali Sistemi içindeki ağırlıkları 

bilinmektedir. Bu olgunun giderek artmasının önemli 

sonuçları bulunmaktadır. Bunların en 

Bankacılık Sistemi ile ilgili olarak 

önemlisi, Türk 

alınacak yasal 

ve idari kararların, özel olarak mali sistem, genel

de ise, tüm ekonomi üzerinde oldukça etkili olacağı

dır (17). 

Bu kararlara gelinme sürecinin başlangıcı olarak 

1986 yılı gösterilebilir. Şöyleki o yıl petrol fiyatların

daki önemli düşüş Türkiye gibi büyük ölçüde petrol 

ithal eden ülkeler için bir olanak doğdu. Nitekim o 

yıl Türkiye, 1.5 milyar dolar civarında bir tasarruf 

sağladı. Diğer yandan, OECD ülkelerinde fiyat hareketle

rindeki yavaşlamalar da dikkate alındığında, Türkiye 

bu fiyat düşmelerinden enflasyonu indirme yönünde değil 

de büyüme yönünde kullanıldı. 1986 yılı sonunda yaşanan 

ara seçim bu büyüme stratejisinin seçiminde en önemli 

etkendi. Daha sonra 1987 yılında yaşanan refarandum 

ve genel seçim, 1986 yılında başlatılan "enflasyon 

biraz yükselsin zarar yok, ama bizhızlı büyüyelim, 

Türkiye'yi 

1987 yılı 

şantiye haline getirelim" mantığı içerisinde 

sonuna kadar gelindi. Bu süreç içerisinde 

(16) 'Ilils.ı ÇİillR, Murat ÇİZAKÇA; 'llirk Finans Kesimin1e S:mınlar ve Reform Chriıeri, 
iID yayını' :tb: 'Um/7, İstanb.ll um' s.'Jl. 

(17) Turx:ay ARIUN; 'illı:klye'de Bınkac:ı.lık, Tekin Yay.ırmi, İstanb.ll, ınD, s.fil. 
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şu olgu ortaya çıktı: Türkiye Ekonomisi'nde 1980'de 

bu yana sözü edilen yapı değişikliği aslında pek gerçek-

leşmemişti. 

kndi içinde 

ekonominin 

Türkiye Ekonomisi henüz kendi kaynaklarını 

üreterek ve aşırı enflasyona yol açmadan 

dengelerini koruyarak hızlı büyüyemiyordu. 

Büyümeyi zorladığınız zaman enflasyon alıp başını gidiyor

du. 

1984 yılından itibaren uygulanan iç borçlanma 

şekli (yeni çıkartılan kir ortaklığı senetleri, tahviller), 

yüksek faiz ve vadelerinin kısa olması ekonomiye büyük 

bir yük getirdi. Bunun daha da ilerisinde bunların 

adeta para arzının bir kalemi gibi bankaların pörtf öyle

rinde önemli bir yer işgal etmesinde izin verildi. 

Dolayısıyla da devlet tahvilleri, hazine bonoları para 

arzının adeta bir kalemi haline getirdi. 

Altyapı yatırımlarının enflasyonist etkileri 

olduğu gözardı edildi. Bunun ötesinde bu yatırımların 

sınıflandırılmasında özellikle prodüktif olmayan yatırım

lara ağırlık verildi. Ayrıca kamu fonlarının önemli 

bir bölümünün konut sektörünün teşviki için kullanıldı. 

Bu etkenlerin tümü birleşerek enflasyonist etkiyi artı

rıcı rol oynadı. 

Bu durumun böyle gidemeyeceği, Türkiye'nin %8'lere 

varan büyüme hızını sürdüremeyeceği ortaya çıkmaya 

başladı. Çünkü ekonominin dengeleri bozulmuştu. Enflasyon 

ve dış borçlar ve iç borçlar kartopu gibi büyüyordu. 
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Bozulan ekonominin dengelerinin yanısıra 4 Şubat 

Kararları'na gelinme sürecinde 1988'in başlarında konver

tibliteye geçileceği yolundaki beyanlar ve buna ek 

olarak Merkez Bankası'nın yıl sonunda çok ağır dış 

borç ödemeleri gerçekleştirmek için, bankaların ellerinde-

.ki döviz stokunun da mümkün mertebe kendine çekme amacıyla 

önlemler alması olarak görülebilir. Bu üç durum bir 

araya getirildiğinde yıl sonunda ve bu yılın başında 

yaşanan dengesizlik tablosunun nedenleri ortaya çıkar: 

1) Dengeleri bozulan bir ekonomi (enflasyon 

tırmanıyor, ithalat talebinde aşırı bir artış söz konusu 

vb) 2) Merkez Bankası büyük dış borç ödemeleri yapacağı 

için kurun ayarlanmasında yavaş davranması. 3) Konver

tiblite olasılığının ortaya atılması (dövizin spekülatif 

yönünün de olacağı düşünülürse konvertiblite sonunda 

büyük kazançlar elde etme olasılığının ortaya çıkması 

durumu). 

Bu olumsuz tablo sonucunda; Türk Lirası'ndan 

önemli bir kaçış oldu. Dövize olan talep gittikçe artı. 

Bu istem yalnızca ithalat istemindeki yükselmenin yanısıra 

bundan daha da önemlisi spekülatif kazançlardan ve 

bankaların döviz istemlerinden kaynaklandı. 

251.1. 4 Şubat Kararları'nın İçeriği 

a) Tüm mevduat faiz oranları yükseltildi. b)Mevduat 

munzam karşılıkları %14'ten %16'ya yükseltildi. c)Disponi

bilite oranı: 23'ten %27'ye yükseltildi. d) Erken gelen 

ihracat dövizi ödüllendirildi. e) İthalat teminat oranları 
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tedricen düşürülmek kaydıyla %15'e yükseltildi. f)İhracat 

dövizini 6 ay sonra Türkiye' ye sokan ihracatçı 3 yıla 

kadar ihracat ve ithalattan men cezası ile cezalandırılır 

ilkesi getirildi. g) Bankaların merkez şubeleri için 

açacakları her 

kaynak tutarı 

şube için bulundurmaları 

2.6 milyardan 5 milyara 

251.2 Bu Kararların Amacı 

gereken öz 

yükseltildi. 

Bu kararların ilk amacı Türk Lirası' nın kaçışını 

önlemekti. Mümkün mertebe Türk Lirası'nı kıtlaştırarak 

biraz değerlendirmek ve bankalara doğru yönelmesini 

sağlamaktı. Bu bağlamda dövize olan aşırı istemi kırmak, 

ithalatı caydırmak ve diğer bir amacı da dövizi riormal 

kanallardan Türkiye'ye sokmaktı. 

251.3. Ekonomiye Etkisi 

Ekonomide alınan bu kararlar yukarıda da belirtil

diği gibi ekonominin bir "darboğaz"dan geçtiği ya da 

"bıçak sırtı"na yatırıldığı bir ortamda alındı. 

Mevduat munzam karşılıklarının, dis ponibite 

oranlarının ve mevduat faizlerinin yükseltilmesi bankala

rın kullanabilecekleri mevduatı sınırlarken mevduatın 

paçal (karışım) maliyetinide yükseltti. Bunun sonucunda 

ise kredi maliyetini de artırdığı için ise kredi faiz 

oranlarının yükselmesine neden oldu. 

Bu kararlarda ilginç olan nokta özellikle mevduat 

faizlerinde kendini göstermektir. Şöyleki vadesiz mevduata 

verilen faizin %10'dan %36'ya çıkarılması bankalara 
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gereksik önemli yükler getirmiştir. Bu çıkarsayımı 

şöyle açarsak; korumsal açıdan vadesiz mevduata yüksek 

faiz vermenin anlamı yoktur. Çünkü vadesiz mevduat 

kişilerin ve firmaların daha çok işlem güdüsü ile tuttuk

ları likit~de fazlalıklarıdır. Bu bağlamda düşünürsek 

vadesiz mevduat faiz değişmelerine karşı duyarlı değildir. 

Bu uygulama gereksiz şekilde bankaların fon maliyetini 

yükseltmiştir. Genelleştirirsek mevduat munzam karşılık 

oranlarının ve disponibilite oranlarının yükseltilmesi 

de bankaların kullanabilecekleri parayı sınırlamıştır. 

Bu iki etki biraraya gelince bankaların fon maliyeti 

yükselmiş ve bunun suçununda ise yukarda da söylendiği 

gibi kredi faiz oranlarının yukarıya çekilmesini zorunlu 

kılmıştır. 

Ekonominin üzerinde oluşan bu faiz yükünün faktör

lerini incelersek; a) Bankalar yönünden 1) Genel gider

lerin yüksekliği 2) Geri dönmeyen krediler 3) Aktifte 

yer alan verimsiz sabitleşmiş aktifler. b) Kamunun 

sorumluluğunda olan faktörler: 1) Mevduat munzam karşılık

ları ile disponibiliteler 2) Kredilerden alınan vergi 

ve fonlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sayılan 

faktörler de kısa dönemde bir iyileşme ortaya çıkmaması 

durumunda paranın paçal maliyeti düşmeyeceğinden kredi 

faiz oranlarının da aşağıya çekilmeyeceği ortaya çıkmak

tadır. Ekonomik açıdan sorun bu noktada düğümlenmek

tedir. Şöyleki bu yüksek faizlerle iş çevreleri ne 

kadar daha iş yapabileceklerdir? Bu soru ekonominin 

geleceğini de belirleyeceği kanısındayım. Çünkü genellikle 

üretici kesim kredi ile iş yapan bir kesim konumundadır. 
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Bu kararların ekonomide olumsuz sonucu enflasyonla 

birlikte yaşanmaya başlandığında ise, staflasyon olgusunu 

ortaya çıkarmaktadır. Şöyleki, ı. bölümde belirtildiği 

gibi Türkiye Ekonomisi bir enflasyon sürecine girmiş

tir., devam etmektedir. Yani o olumsuz tablo ortadan 

kalkmamıştır. Buna bir de üretimde durgunluk eklenince 

stagflasyon olgusu ekonomide oluşmaya başlayacaktır 

ki bugün Türkiye Ekonomisi'nin geldiği durum bunu göster

mektedir. Bugünlerde başlayan iflas zinciri bunun en 

belirgin örneğini oluşturmaktadır. Diğer önemli bir 

olgu da yüksek faiz oranları hem üretimin durmasına 

neden olurken diğer yandan enflasyonu 

tedir. Bu olumsuz tabloya bir de dış 

da körüklemek

borç ödemeleri 

eklenince Tablo daha da karamsarlaşmaktadır. 

4 Şubat Kararları gibi kısa dönemli olması düşünü

len istikrar önlemleri ekonomide ancak bir kaç ay uygula

nabilir. Bu olgu iş çevrelerinde de yaygınlık kazanmış

tır. Bu kararların kısa dönemli olması beklenirken 

uzun dönemli uygulamaları iş çevrelerini rahatsız etmiş

tir. Çünkü özel sektör maliyetlerini artırmış ve dolayı

sıyla özel sektör karlarının sıkışmasına neden olmaya 

başlamıştır. Bu durumda, sonuç olarakJ ekonomide bir 

daralmanın olması enflasyon sürerken kaçınılmazdır. 

4 Şubat Kararları'nın ana amaçlarına baktığımızda 

bu amaçların kısa dönemli olması nedeniyle amacına 

ulaşmıştır. Ancak uzun dönemde ekonomide bir durgunluğa 

neden olduğundan olumsuz sonuçları da ortaya çıkmaya 

başlanmıştır. 
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4 Şubat 1988 kararları Türkiye ekonomisinin 

basitten karmaşığa doğru giderken tarihsel çizgideki 

zorunlu duraklardan birisi olmuştur. Tekrarların tekrarımı 

derken tarihsel çizgiye kısaca değinmek isteriz. 

Türkiye ekonomisinde bu tip kararların alındığı 

4 önemli tarih gözükmektedir. 04/08/1958 kararları, 

10/08/1970 kararları, 24/01/1980 kararları, 04/02/1988 

kararları. 

Bu dört kararın temel ve ortak noktasını, ekonomi

nin bu kararların alınmasından önce takriben beş veya 

altı yıl boyunca iç tasarruf eğilimleri (Sermaye birikim) 

bir yana itilerek reel kaynaklar sağlanmadan iç ve 
dış borçlanmalar yolu ile hızlandırılması oluşturmak

tadır. 

Doğal olarak bu kaynaklardan yetersiz geriye 

dönüş olduğundan özellikle nüfus artışının kalite ve 

miktar olarak talebi de buna eklenince sürekli bir 

ek finansman ihtiyacı doğmaktadır. 

Sermaye birikimini nasıl sağlamamız gerektiğini 

ve asgari borçlanma ile gerek devlet bazında gerekse 

özel sektör bazında neler yapılabileceğini bu dar çevçeve

de inceleme durumundayız. öncelikli soru şudur; Ekonomik 

düzeni yoran nedir? 

a) Toplumun her kesiminden talep edilen ve istihdam 

içinde gerekli yatırımların sağlam finansman kaynakla

rını kamuda ve özel girişimde sağlıklı yeterliliğe 

ulaşamaması. 
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b) Para-mal-para dönüşümünün zamanlaması üzerindeki 

anlamsız engeller. 

A maddesinde belirttiğimiz_ finansman olanakları 

gerçekten y·ok mudur ki, ülke hemen hemen on yılda bir 

enflasyonla coşup yatırım yapmakta, işler iyi gidiyor 

hevesi ile ve de büyük ölçüde politik nedenlerle kaynağı 

belirsiz ve başkasının kesesinden harcama yapmaktadır. 

İncelenirse görülecektir ki; ülkede sağlam kaynaklar 

vardır, fakat geçmiş iktidarların olsun mevcut iktidarın 

olsun en önemli yetersizlikleri her boyuttaki sermayeye 

veya tasarruflara gerekli güveni vermemeleridir. Bu 

nedenle; 

1) Yatırım için finansman ihtiyacı ucuz olan 

borçlanma ile karşılanmış ve yine güven eksikliği nedeni 

ile borçlanma durumunda da paranın geriye dönüşünün 

sağlanması için yüksek ve vergi dışı karlara yönelin

miştir. Yüksek karlardan dolayı olşan hasıla ki bunu 

sanayici, esnaf veya tarımsal kesim sağlamış, ekonomiye 

ya vergiler yolu ile yahut da resmi tasarruflar yolu 

ile yeterli biçimde geri dönememektedir. Bunun gözle 

görülüş örneği, yüksek faiz uygulaması olmadığı devirlerde 

şiddetli bir gayrimenkul veya al tın spekülasyonu olması 

ve de çok yüksek karlılığının bir kısmı ile büyüyen 

işletmesinin finansman ihtiyacı için hisse senedi çıkara

rak bazı büyük işletmelerin sermaye toplaması şeklinde 

görmekteyiz. 

Bu arada güvensizlik o kadar büyük boyutlardadır 

ki, yüksek faiz uygulamalarında bile mevduat sertifikaları 

gibi vergi dışı veya kaynağını belli etmeyen olaylar 

mevduat içinde takriben 330 nisbetinde yer bulmamaktadır. 
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Ayrıca güvenilir bir sermaye piyasası olmaması 

ve de kanuni boşluklar parayı daha ürkek hale getirmiş 

bulunmaktadır. Üstelik vergi politikaları her kesimdeki 

kişinin yaşam hakkı harcamalarını hiç gözönüne almadan 

hazırlanmakta ve kazançlar vergi dışında büyük bir 

kişisel savunma payı oluşturur düzeyde tutulmaktadır. 

Dbğal olarak bu kaynaklardan yetersiz geriye 

dönüş olduğundan özellikle nüfus artışının kalite miktar 

olarak talebi de buna eklenince sürekli bir ek finansman 

ihtiyacı doğmaktadır. 

Sonuçta talebi karşılayacak, mal ve hizmetin 

arz seviyesini sağlayabilmek için emisyonla ekonomi 

şişirilmektedir. 

2) Karşılaştırmalı üretim alanlarında, ekonomimizin 

dış ülkelere göre üstünlüğü olan sektörler yerine, 

az üreterek kapalı ithal ikame düzenine sığınan bir 

ekonomi düzeyinde olması, yüksek rantlar sağlanmıştır. 

Bu yüksek rantlar gelir dağılımının bozulmasına 

ekonominin de karşılaştırmalı üstünlük sağlayacağı 

maliyeti düşük üretim biçimleri yerine, pahalı ve sürekli 

bu rantları besleyici duruma gelmesine neden olmaktadır. 

Örneğin: İthalat her kriz durumunda önce al tın 

çağını yaşamakta, olur olmaz kalemler ithal edilmekte, 

iç fiyatların dengesini sağlamak yerine bu ithalat 

genellikle üretimi körleyici şekle büründürülmekte, 

bu olay ayrıca katma değer kaybına yol açtığı gibi 
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rantların yüksekliği nedeni ile ekonominin bunu karşılaya

bilmesi ancak sürekli emisyonla olmaktadır. 

b) Para-mal-para düzeni, mal veya hizmet üretiminde 

yatırılan paranın beklenen optimal sürede geriye dönüş 

formülünü anlatır. Bu alışkanlığın za~ıflaması, üretimde 

kullanılan kapasitenin giderek düşmesine neden olur. 

Bu durum sabit maliyetlerin birim mamul fiyatına daha 

büyük ölçekte yansıması sonucu verir. 

Enflasyon için ilk hızlandırıcı böylelikle ortaya 

çıkar. Halihazır ekonomik düzende paranın üretime tekrar 

kazandırılmasını engelleyen veya gerektiren unsurlar 

arasında vergiler önemli bir rol oynar. Sektör bazında 

satış-tahsilat esnekliğine bakılmadan, KDV ve peşin 

vergiye aşırı yüklenilmesi diğer taraftan bankalarn 

senet kabül kredilerinde uyguladıkları yüksek senet 

deposu düzeni, gümrüklerden özellikle hammaddelerin 

peşin para ile çekilebilmesi ve ağır ardiyeler ekonomiyi 

verginin yanında etkileyen unsurlardır. Şayet ihracat 

isteniyor, üretim isteniyor dolayısı ile istihdam, 

işsizliği önlemek isteniyorsa yukarıda belirttiğim 

şu üç ana faktöre bugünkü şartlar içinde yeni bir yapı 

getirilmelidir. 

Ana hammaddeyi üreten yeterli düzeyde ağır sanayi 

olmadığından aradaki fark ithal yolu ile karşılanmakta

dır. İthalat anında uygulanan gümrük oranları birinci 

el bir pahalılık faktörüdür. Fakat burada asıl sorun 

bu düzenin paraya olan talebi nasıl kışkırttığıdır. 
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1) Sektörler ayıklanır, satış tahsilat kend:iı 

sektörü içindeki eğilimleri açısından incelenir. Tahsila

tın dönüşümü zamanına göre KDV tahsil yol una gidilr,. 

aksi takdirde bugün olduğu gibi bir önceki ap.Iit 30 'u 

veya 31 'de kesmiş olduğumuz fa turanın KDV' sbd biır 

sonraki ayın 25'inde tahsile kalkarsanız, vergi mtiıtellefi

ni bankalara yöneltirsiniz veya açık satış yaıpmaya 

zorlamış olursunz. Çünkü olay üretim zincirind~'ki ilk 

halkanın KDV' yi tahsil durumundan kaynaklanmaktadır~ 

KDV tahsilini, yukarıda belirttiğim zaman dilimi içinde 

üretici çoğunlukla yapamadığından, hesabını maliyet* 

vergi + kar şekli ile de yaparak suni fiyat artışı 

yaratmaktadır. 

2) öte yandan banka kredi sistemlerinde atıl 

bir kapasite mevcuttur. Şöyle ki; Kredi talep etti.ğimizde 

örneğin, 100. 000. 000. -TL size buradan takriben~ 75-80 

milyon kullandırılacaktır. Görünüşte %20-25 eksilme 

vardır, halbuki 100.000.000.-TL senet kredisinın risk 

faktörü nedeni ile ayakta durabilmesi banka açısından 

140.000.000.-TL senet portföyü ile mümkündür. 

Bu durumda iki olayla karşılaşmaktadır. 

40.000.000.-TL satışınız karşılığı oluşmuş senetlerden 

hiçbir nakit girdisi üretime yansımamaktadır. Ayrıca,. 

140.000.000.-TL bir satış hareketinden 80.00D.OOO.-TL 

para elde etmek gibi hem garip hem_ de pahalı ekonomik 

bir sürece girmiş olmaktasınız. Bunun kaybının te·lafisi,. 

ancak munzam fiyat artışları ile olmaktadır. 
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3) Bilindiği üzere toplam ithalatın %80'ini 

hammede %15'ini yatırım malları, %5'ini de cari harcama

lar oluşturur. 

Ana hammaddeyi üreten yeterli düzeyde ağır sanayi 

olmadığından aradaki fark i tbal yolu ile karşılanmakta

dır. 

1thala t an.ında uygulanan gümrük oranları birinci 

el bir pahalılık faktörüdür. Fakat burada asıl sorun 

bu düzenin paraya olan talebi nasıl kışkırttığıdır. 

Her ne kadar ihracat için teşvik olup taksitlendir

me, muafiyet gibi olanaklardan yararlansanız dahi temelde 

akreditif açılmasının bir zamanı vardır. Bu ya tan para 

ile asgariden bunun karşılığının üretime girişi arasında 

üç ay geçecektir. Bu aradaki kur farklarından dolayı 

malın ana para değeri artarak, gümrük 

ardiye ithal anında peşin ödendiği için, 

ek para talebi yaratacaktır. Devamlı bu 

için bankalara yoğun baskı yapılacaktır. 

vergileri ve 

bütün bunlar 

para talebi 

Sonuçta daha üretilmeden hammadde %20-%30 civarın

da pahalılaşmış olacaktır. Buna tedbir olarak, teminat 

maktubu karşılığı gümrüğe gelen hammadde veya yatırım 

malı süratle çekilip üretime sokulursa, gümrük ödemelerin

de 3-4 · aylık bir ödemesiz zaman sağlanırsa ek kredi 

talebi çok büyük ölçüde düşecek böylelikle üretimde 

pahalılanmadan sağlanacaktır. 

üçüncü bir etken olacaktır. 

Aksi takdirde bu olay 
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Sonuç olarak derinlenmesine yapısal kararlar 

yerine ki bunlar genellikle ürkütücü olurlar, mevcut 

oturmuş düzende kolayca çıkabilecek bu tedbirleri yerine 

getirebilirsek, kanımca ytekrarların tekrarından kurtulur 

ve ileriye doğru sağlanacak temeller üzerinde yeni 

yapılaşmalar olanağı kendiliğinden doğabilir. 

4 Şubat Kararaları, ekonominin kısa dönem analizin

de istenilen sonuca hemen hemen ulaşmıştır. Şöyleki 

gayri yresmi piyasa arasındaki kur farkı çok aza inmiş, 

bankalara olan mevduat akış hızında yükselme sağlanmış, 

tır. Ayrıca ithalat döviz girdisinde önemli artışlar 

sağlanmışiır. İthalatta ise çok az da olsa bir yavaşlama 

gözlenmiştir. Ekonominin uzun dönemli analizinde ise, 

bu kararlar ekonomide özellikle özel sektör üretiminde 

bir yavaşlamaya batta büyük holdinglerin üretim kollarımia 

iflaslara neden olmaya başlanmıştır. Diğer bir deyimJ!.e 

stagflasyon olgusunu ortaya çıkarmıştır. 

2.6. TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE SON DURUM 

1980 yılından itibaren uygulanan yeni istikrar 

programları çerçevesinde hızla dışa açılmaya başlayan 

ekonominin geçirdiği değişimden en fazla etkilenen 

sektörlerin başında hiç kuşkusuz bankacılık sektörü 

geliyor. Gerçekten de serbest rekabet felsefesinin 

egemen olduğu ekonomide, bankalar, meydana gelen gelişme

ler ve değişikliklere ayak uydurma çabasını yıllardır 

vermeye çaba harcıyorlar. Bu süreç içinde değişikliklere 

uyum sağlayan bankalar gelişmelerini sürdürürken bunu 

başaramayanların sıkıntılı bir bunalım evresi geçirdik

leri, hatta bir bölümünün tasfiye olma tehlikesini 

yaşadıkları belirtiliyor. 
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Özellikle son beş yıldır Türk bankacılığının 

ekonominin dışa açılmasının da etkisiyle yeni ve değişik 

uygulamalar yapma tercih ve ihtiyacıyla karşı karşıya 

kaldığı görülüyor. Nitekim bankalar öncelikle dış işlem 

ağırlıklı çalışmalara 

sermaye piyasası ve 

doğru yönetiliyor. 

kayarken zamanla 

yatırın bankacılığı 

kaynaklarını 

gibi alanlara 

Öte yandan bir olumlu gelişme olarak ülkede 

yabancı bankaların sayısını hızla artması gösteriliyor. 

Kuşkusuz bu durum, Türk bankalarının daha aktif olmaları

nı sağlarken, aynı zamanda dha rekabetçi olmaya zorluyor. 

Öte yandan, piyasada giderek rekabet mücadelesinin 

artmasıyla, bankeler piyasadan gerekli payı alamayacağı 

ve bu piyasada varlıklarını devam ettirmede zorlanacak

ları için kendilerini hızla yenilemeye yönel ti yor. 

Türk bankaları özellikle bilgi ve teknik donanım açısından 

kendisini geliştirmeye büyük çaba harcamış görünüyor. 

Kuşkusuz yaşanan bu değişim ve gelişim, 1992 

yılında oluşturulacak Avrupa Tek Pazarına uyum sağlamaya 

çalışan Türk Ekonomisinn diğer tüm sektörleri için 

olduğu kadar, bankacılık sektörü içinde kaçınılmaz 

oluyor. 

Nitekim bu gelişmelerin son örneği yakında gerçek

leşen Swift örneğinde yaşanmış bulunuyor. Hızla haber

leşmenin sağlanmasına ve işlemlerin en hızlı bir biçmde 

gerçekleştirilmesine olanak veren Swift sistemine halen 

ülkemizde 32 bankanın katıldığı gözleniyor. Bunun yanında, 

müşterilere mesai sonrasında da mevduat plasmanı hizmetinin 
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sağlanması ve Swap işlemlerinin belirli bir büyUkl üğe 

ulaşmasıda, Türk bankacılığının son yıllarda yaşandığı 

büyük gelişmeler olarak ortaya çıkıyor. 

Öte yandan hemen hemen tüm bankaların manüel 

sistemi terk ederek, hızla bilgisayarlaşma yönünde 

büyük mesafeler katetmeleri de, bankacılık sisteminin 

1992 Avrupa Ortak Pazarına şimdiden hazırlanmakta olduğunu 

ortaya koyuyor. Bankacılık uzmanları halen Türk bankacılı

ğı işlemler ve yetşmş insangücü açısından Avrupa Toplulu

ğu' na uyum sağlayabilecek güç ve performansta olduğu 

kabul ediliyor. 

Son yıllarda, bankacılık sisteminde gözlenen 

bir önemli gelişme de, bankaların klasik uğraşı faaliyet

leri olan mevduat toplama işlemini bırakmalarında görülü

yor. Gerçekten de, mevduat toplama işlmemi artık bankalar 

için cazibesini kaybediyor. Zira, mevduat toplama işlemi 

ucuz bir kaynak olma niteliğini giderek yitiriyor. 

Dolayısıyla pahalı maliyetli paranın satış fiyatı da 

yüksek oluyor. Bu da işin riskini hızla büyütüyor. 

Bankacılık uzmanları, işin riskin azaltmak için ihtisas

laşmaya gidilmesini, kaynakların iyi tanındığı ve bilin

diği alanlara kanalize edilmesini öneriyor. Buna paralel 

olarak sektörde rasyonalitenin hızla geliştiği, artık 

bankaların fayda-maliyet değerlendirmesi yaparken, 

kolay kolay yatırımlara yönelmedikleri ve adımlarını 

sağlam atmaya çaba harcadıkları gözlenmektedir. İşte 

bu aşamada, şartların zorlaması da dikkate alınarak, 

fon kaynaklarının daha kolay hlase edilebireceği faaliyet

ler ön plana geçmektedir. Bu alanlardan biri de hiç 

şüphesiz kredi kartları faaliyetleridir. 
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Bu arada sektörde gözlenen bir diğer önemli 

gelşme de, bankaların etkinlik ve rasyonalite yönünde 

hareket ederek şube sayısını artırma yerine, mevcut 

şubelerin rantabl biçimde çalıştırılmasını sağlayacak 

ydüzenlemelere gitmeleri olmaktadır. Şube sayısını 

arttırma politikası, bankalara büyük maliyetler yüklediğin

den bankalar bu yönden de bir tasarrufa yönelmeyi kaçınıl

maz kabul ediyor. Bankaların artan şube sayısına bağlı 

olrak büyüyen masraflarının şube karlılığını arttırmadığı 

anlaşılmıştır. Kuşkusuz şube sayısındaki artış yalnızca 

maliyet yaratmakta, aynı zamanda denetim ve organizasyon 

güçlüğüde getirmektedir. 



III. BÖLllM 

TtlRKİYE'DE KREDİ KARTLARI 
UYGULAMASI 

/ 
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3.1. DllNYADAKİ GELİŞME 

İlk kredi kartı uygulaması ABD'de perakende 

satış yapmalarıyla oluşmaya başlamış, daha sonra bu 

tür mağzaların bir mağazalar zinciri haline gelmesi 

ve sayılarının artmaları ile müşterilerine zincirin 

diğer halkalarından da hitap edeblme ve satışların 

tek bir merkezde toplanması düşüncesi kredi kartlarının 

ilk uygulamalarını oluşturmuştur. 

Ancak bugünkü anlamda kredi kartına geçiş aşamasına 

1900'lü yıllarda Western Union'un müşterilerini tanımlamak 

amacıyla kabartma kartlar kullanılmasıyla geçilmiştir. 

1940' lı yıllarda, finans kuruluşları da bu akıma 

ayak uydurmaya başlamışlar ve Flatbush Natıonal Bank 

mağazalarda kabul gören ilk kredi kartını tedavüle 

çıkarmıştır. 

Gelişimin doğal bir süreci olarak 1950 yılında 

Dıners Clup New York 'da otel ve restorantlarında kabul 

edeceği bir kredi kartı çıkararak bu konudaki en etkili 

alışveriş bedelini ödemeyi garanti etmesyle de Travel 

and Entertaınment Cards denilen seyahat ve eğlence 

kartları uygulamasını da başlatmıştır. Daha sonra da 

bu sektörde 1958 yılında American Express, 1959'da 

Carte Blanche girmiştir. 

Gelişim süreci 1966 yılında Banc of Americanın 

kartlarının diğer bankalar tarafından kullanılması 

için lisans verilmesi ile bir açıdan noktalanmış, bu 



-86-

lisanslar daha sonra Visa adı altında toplanmış ve 

bu uygulama ise kredi kartlarının dünya çapında yaygınlaş

masını sağlamıştır. 

Bunların yanında son aylarda sıkıca bahsedilen 

özellikle Japonya' da yaygın bir kullanım alanı bulunan 

önceden ödemeli "Anti-Kredi kartı'' uygulaması da özellikle 

ABD' de ilgi uyandırmaya başlamıştır. Burada sistem 

önce ödeyip, sonra tüketme esasına göre oluşturulmuş

tur. Bilindiği gibi kredi kartı uygulamasında önce 

tüketip, sonra ödeme esası mevcuttur. 

3.2. TURKİYE'DE KREDİ KARTLARININ GELİŞMESİ 

Ülkemizde ise yukarıda bahsedilen kredi kartlarının 

yanında Türk parası üzerinden işlem gören yurtiçi kredi 

kartları ve yabancı para üzerinden işlem gören kredi 

kartları olmak üzere 2 ana başlıkta gruplandırabilecek 

kredi kartları mevcuttur. 

Gelişmiş batılı ülkelerd son derece yaygın kulla

nılması ve ülkemizde de son yıllarda kullanım yaygın

lığı kazanması, turizm patlaması diye tabir edilen 

son yıllarda yabancı turistlerin ülkemizi ziyaretlerinde 

ayni yöntemle harcama yapma isteklerine olumlu etkileri 

olmakta hatta yabancı pra üzerinden işlem gören kredi 

kartlarıyla yurtdışında ülkemiz insanının yaptığı harcama

ların 6-7 kart fazlasıyla yabancıların Türkiye'de harcama 

yaptıkları tahmin edilmektedir. 

Kredi kartı uygulamasında kartı çıkaran, üye 

işyerine kart sahiplerinin harcamalarını ödemeyi garanti 
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eden sorumlu kuruluş (A) kart sahibine mal veya hizmeti 

kredi kartının ibrazı ve "Slip" olarak adlandırılan 

makbuzun imzalanması ve bu imzanın kartın arka yüzündeki 

imza ile kontrolü karşılığı teslim eden üye işyeri 

(B) ve harcama tutarını sorum1u kuruluşa aralarında 

düzenlenen sözleşme koşullarına uygun olarak ödemekle 

yükümlü kart sahibi (C) olmak üzere üç taraf bulunmakta

dır. Bu aşamada ülkemizde kredi kartının hukuki dayanağına 

bakmakta yarar vardır. 

Hukukumuzda Kredi Kartı Sözleşmesi diye herhangi 

bir sözleşme türüne rastlanılmamaktadır. Ancak Borçlar 

Kanunu' nun 399. maddesinde düzenlenen "İtibar Mektubu" 

hükümleri kredi kartı uygulaması ile yakınlık arz etmek

tedir. 

Sözkonusu maddeye 

veya havale hükümlerine 

gönderilen en yüksek bir 

göre 

tabi 

sınır 

itibar mektubu vekalet 

olup, onunla kendisine 

tespitine gerek duymak-

sızın talep edeceği miktarda para ve benzeri bir şeyin 

belirli bir kimseye teslimi (C), kendisine gönderi

len (B) ve mektup sahibi (A) olmak üzere üç taraf sözkonu

sudur. 

Yukarıda belirtilen hükümden anlaşılabileceği 

gibi kredi kartı uygulaması itibar mektubu ile paralellik 

arzetmektedir. 

32.1. TURKİYE'DE KREDİ KARTI KULLANIMI 

Şu sıralarda 400 civarında olan plastik kartın 

Türkiye'de kullanım miktarının bir kaç yıl içinde 2 

milyon kadar kişinin kullanacağı 4-5 milyona yükseleceği 
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tahmin edilmektedir. 1990 yılı hedefi ise, 500 bin 

kişiyi kart sahibi yapmaktır (18). 

Burada sistemin bir bütün olarak verimliliğine 

bakarak yararlı olacaktır. Bankalarca kart ihtiyacı 

için çok büyük yatırımlar gerekmez. Bu operasyon için 

gerekli kadro, bilgi işlem programı gibi yatırımlar 

büyük boyutta değildir. Ama banka işyeri ödemesi yapmaya 

ve Visa, Master Card gibi kuruluşlarla elektronik takas 

işlemlerine girince iş değişir, zira bu işlemleri yapabil

mek için özel donanım ve yabancı kart sistemlerince 

belirlenmiş programlar gerekli olup belli bir yatırım 

zorunlu kılar. Batı ülkelerinde bankalar genelde kart 

verme işlemini üstlenmekte, kart projesi için bu konuda 

uzman şirket veya bankalardan hizmet almaktadır. Böylece 

sistemler bir çok banka ytarafından ortaklaşa kullanıl

makta, kaynaklar gereksiz yatırımlar yerine başka alanlara 

yönlendirilmektedir. Türkiye'de ise bunun tersi bir 

durum mevcut, bankalar, bir ~ekabet ortamında kendi 

kart press merkezlerini kurmakta, her bankra aynı işi 

yapan programları yurt dışından büyük maliyetlere katlana

rak kendi olanakları ile üretmektedir. Yurt dışından 

alınan programlar genelde sistemlere yüklendiği gün 

çalışmamakta, ortama uydurulması için bir takım değişik

likler gerekmekte, bu da maliyetleri daha da yükseltmek

tedir. 

örneğin, Avrupa ülkelerinde bir çok banka Eurocard/ 

Master Card kredi kartı ihraç eder, fakat işyeri ödemeleri 

ve press hizmeti bankaların ortak olduğu tek bir kuruluş 

tarafından yürütülür. (Aurocard-Avstira gibi) 

(18) R:şit ım:x:llU; ''Kı:W:i Kartları Sistl3ııi, Mili ıenıntıa ~", Ilinya 
Gızetesi, 19. 1. llro. 
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Türkiye' de ciroları Avrupa Ülkelerindeki çok 

aşağıda olmasına karşın, bugün 12 banka ve bir şirket 

proses merkezi kurulmuş olup, bu kerkezler arasında 

bir ortak çalışma yoktur. Visa kredi kartları içinde 

aynı durum söz konusudur ve bu güne kadar ulaşılan 

noktanın maliyeti hakkında somut bir fikir verir. 

Türkiye'de son yıllarda elektronik bankacılık 

gibi kredi kartı uygulamasındaki hatırı sayılır gelişme

de hem bilgi işlem sistemlerinin gelişmesi, hem de 

PTT'nin yatırımları ile gelişen elektronik data transfer 

olanakları ile sağlanmıştır. Teknik ilerledikçe kart 

sisteminde güvenlik artacaktır. Zira kredi kartı, sahibi 

tarafından (veya başkası tarafından taklit edilerek) 

imzalanarak satış faturası para yerine geçen bir alettir 

ve sahte işleme açıktır. Kart üzerine "embass" denilen 

kabartma yazımının gelecekte terk edileceğini ve kartların 

sadece manyetik bilgi içereceğini düşünebiliriz. Bunun 

gerçekleşmesi için manyetik kart okuyucularının her 

iş yerine konabilecek kadar yaygınlaşması ve ucuza 

mal edilmesi gerekir, bu da Türkiye' den önce kart sayı 

ve sistemleri doyuma ulaşmış olan bazı Batı ülkelerinde 

olabilir. Aynı tknolojinin Türkiye'de rantabl olarak 

uygulanabilmesi için, kart sayı ve cirolarını Batı 

ülkeleri seviyesine gelmesi gerekir ki, bu da başka 

ekonomik şartlara, berşeyden önce Türkiye'de yaşayanların 

kazanç ve harcama güçlerinin şimdikinden kat kat üstün 

duruma gelmesine bağlıdır. 

sayısı 

Türkiye'de kredi kartlarını 

hergeçen gün artmaktadır. 

civarında bulunmaktadır. Bunlar, 

kabul eden 

Şimdi sayılan 

işyeri 

8 bin 

daha çok, seyahat, 
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giyim, restaurant gibi turistik alanda faaliyet gösteren 

kuruluşlardır (19). 

3.3. TURKİYE'DE KREDİ KARTI TÜRLERİ 

Bugün Türkiye' de kredi kartı olarak "Credi t 

Cards" masraf kartı "Charge Card" ve· ATM kartı denilen 

3 kart türü kullanılmaktadır. Ancak özellikle kredi 

kartı ve masraf kartı kavramlarına açıklık getirilmemiş 

olması nedeniyle her ikiside kredi kartı olarak anıl

maktadır. Bu nedenle söz konusu kavramların açıklanmasında 

yarar görülmektedir. 

33.1. UYGULAMA ALANI OLARAK 

331.1. Kredi Kartı (Credit Cards) 

Kredi kartlarının belli başlı iki işleri vardır. 

Bunlardan birincisi; kartın bir ödeme aracı olarak 

kullanılması,i kinciside kartın aynı zamanda kart hamiline 

belirli bir lkredi kartı sağlanmasıdır. Gerçekten de 

bu tür kredi kartı hamilleri aylık borç bakiyelerinin 

belirli bir 

geri kalan 

tutarın örneğin %20-25' ini 

tutarı taksitler halinde 

ödedikten sonra 

ödeyebilirler. 

Bu durumda son ödme tarihine kadar olan süre için herhangi 

bir faiz uygulaması yoktur, ancak son ödeme tarihinden 

sonraki dönem için taksitlendirilen tutara faiz tahakkuk 

ettirilir. 

Bu tür kredi kartı Ziraat Bankası, İş Bankası, 

Yapı Kredi Bankası ile Garanti Bankası tarafından çıkarıl

maktadır. Bu kartlarda kart hamili istendiği takdirde 

kartı aldığı banka şubelerinden nakit çekme imkanınada 

sahiptir. 
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331.2. Masraf Kartı (Charge Card) 

Bu tür kartlarda kredilendirme olanağı yoktur. 

Kart hamili yaptığı alış verişlerin veya harcamaların 

bedelinin tamamını kendisine gönderilen ekstrede belirti

len son ödeme tarihinde ödemek zorundadır. Kısacası 

kart hamili harcamalarına taksitlendirme imkanına sahip 

değildir. Ancak bazı bankalar bu tür kartlarda da nakit 

ödeme imkanı sağlamaktadırlar. Diğer özellikleri kredi 

kartıyla aynıdır. 

331.3. ATM Kartı (Borç Kartı) 

Bu tür kartlarda kart hamili hesabındaki para 

kadar harcamada bulunabilir. Yani harcama yapması veya 

nakit çekmesi, hesabında bulunan miktarla sınırlıdır. 

Bu kartlar daha çok otomatik para veznelerinden (ATM) 

para çekmek için kullanılır, gerçek anlamda kredi kartı 

değildir. 

Diğer bir ayırımda, 

Kredi kartları çıkaran kurum esas alınarak; 

-Banka kredi kartları, 

-Seyahat ve eğlence kartaları, 

-Perakendeci kartlar, olmak üzere üç ana grupta 

toplanabilir. 

332.1. Banka Kredi Kartları 

Kart sahiplerinin harcama tutarları harcama 

tarihinden sonra belirlenen süreye kadar ödemeleri 

halinde herhangi bir faiz talep edilmemekte, bu sürenin 

aşılması durmunda faiz tahsil edilmektedir. 



-92-

332.2. Seyahat ve Eğlence Kartları 

Bu tür kredi kartlarında önce belirlenmiş bir 

kredi limiti olmadıği gibi, kart sahiplerinin belirlenen 

süreden sonra ödeme yaparak kredi kullanma olanağı 

da mevcut değildir. 

332.3. Perakende Kredi Kartları 

Perakende satış yapan mağazalar veya mağaza 

grupları tarafından çıkarılan kartlardır. 

Hangi banka, hangi kredi kartlarını veriyor? 

Kredi Kartlarının Dağılımı 

American Ekspress 

Akbank 

Dışbank 

Ege bank 

İş Bankası 

Koç-Amerikan Bank 

Visa Euro[Master Prestige 

Emlak Es bank Pamukbank 

Garanti Garanti 

İktisat Halk 

İmar İktisat 

Vakıfbank Pamuk bank 

İş Bankası Tütün bank 

Yapı Kredi Uluslararası 

Osmanlı Yapı Kredi 

Töbank Anadolu Kredi Kartları 

Tütünbank 

Ziraat 

Akbank 

Anadolu Kredi Kartları 

Tan-Tur 

Diners 

Seb..ır Dirnrs 

İşlebreleri 

~-
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Türkiye'de de hızla yaygınlaşan ve zamanla cebimiz

deki nakit (cash) paranın yerini alacak olan kredi 

kartlarını hemen hemen bütün bankalar veriyor. Kredi 

kartı almak isteyenlerden her banka kendine özgün koşullar 

istyor, ancak yine de kart hamillerinin aylık gelirleri

nin asgari 1 milyon lira olması gerekiyor. Kartla yapılan 

harcamaların bankaya geri ödenmesi, bazı bankalarda 

ortalama bir ayda gerçekleştiği saptanmış olup, buna 

uygun olarak ortalama aylık 37 faizle taksit yapılabili

yor. Buna paralel olarak da üye işyerlerinde ortalama 

aylık 37 civarında tahsil komisyonu alınmaktadır. 

Türkiye' de aynı kredi kartları, değişik bankalar 

tarafından değişik fiyatlarla pazarlanmaktadır. Bu, 

Türkiye kredi kartları pazarında, rekabetin başlamasının 

bir sonucu olarak görülebilir (20). 

Bankalar kredi kartlarını şu koşullarda vermekte-

dir; 

a) İktisat Bankası: 

Visa, Euro 

harcama limiti 4 

Card ve Master Card veriyor. Aylık 

milyon lira olarak belirlenmiş ama 

esas olarak kişinin kredi bili tesi harcama limitini 

de sınırlıyor. Yurtdışında harcama limiti haftada 

6 bin ~ ödeme gecikince aylık %9.5 faiz uygulanıyor. 

b) Emlak Bankası: 

Yalnızca Visa kartı veriyor. Ödemeler peşin 

yapılıyor. Kişinin geliri aylık harcama limitini belirli

yor. Ödeme gecikmelerinde yasal kredi faizleri uygulanı

yor, Yurt dışında geçerli olan kart verilirken, döviz 

hesabı aranmıyorsa da tercih nedeni oluyor. 

(ZJ) Qmın AUI.l.G;''Kraü Kartları, Kişi Mi~ ve tlJ.ke Ekı:n:ıni.s:i Bllann.rdın Yasrr 
S:ığlar'', rro Gtzet:esi, Sayı 1582, ro.10.lfH), Zl .10.llm 
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c) Ziraat Bankası: 

Euro/Master ve Visa kartı veriyor ve her ikisinde 

de aynı koşulları uyguluyor. Yurt içinde geçerli olan 

kartların harcama limiti, kart sahibinin aylık geliri 

ile orantılı olarak (genellikle maaşın 1.5 misli tutarın

da) belirleniyor. 

Yurt dışında kullanılan kartlara sahip olabilmek 

için kişinin bankada en az 5 bin dolarlık bir hesabının 

bulunması gerekiyor. Aylık harcama limiti ise 10 bin 

dolar. Ödeme gecikince, yurtiçi harcamalar için aylık 

%7.77 ve yurtdışı harcamalarında ise %1.5 faiz uygulanı

yor. 

Ayrıca son zamanlarda Ziraat Başak Kart ve Ziraat 

Kredi Kartı uygulaması başlattı. 

d) Akbank: 

Visa, Euro/Master ve American Express kartları 

veriyor. Ödemeler taksitle değil peşin yapılıyor, Visa 

ve Euro/Master kartın gerek yurtiçi, gerekse yurt dışı 

koşulları birbirinin aynı Yurt içinde geçerli olan 

kartların aylık harcama limiti 1 ila 5 milyon lira 

arasında değişiyor. Yurtdışında kullanılan kartlar, 

yıllık gelir seviyesi en az 26 milyon lira olan kişilere 

verliyor. Aylık harcama limiti 1000 dolardan başlıyor. 

American Express kartta ödemeler dolar üzerinden yapılıyor. 

e) Dışbank 

Visa ve American Express kart veriyor. Visa 

kartın harcama limitleri banka şumesi tarafından American 

Express kartın harcama limitini ise merkezi Londra'da 

olan klüp karar veriyor. Bu kartta ödemeler dolar üzerin

den oluyor. Ödeme gecikince banka %6 faiz uyguluyor. 



-95-

f) İş Bankası 

Visa kartı veriyor, Yurt içi Visa'nın aylık 

harcama limiti en az 1 milyon TL, yurtdışı kullanıllarda 

ise en az 1.000 dolar. 

g) Pamukbank 

Yurt dışında geçerli olari Euro/Master Kart ile 

yurt içinde ve Kıbrısta geçerli Prestij kartı ve Shell 

kartı veriyor. Bu kartların limitleri banka şubesi 

tarafından belirleniyor. 

Shell kartı daha çok tüzel kişiler, kamu kuruluşla

rı ve pazarlama kuruluşları ve pazarlama şirketleri 

tarafından kullanılıyor. Arabanın benzin ihtiyaçlarından, 

yıkama, yağlama ve tamir gibi tüm bakımı Shell istas

yonlarında yapılıyor. 

h) Osmanlı Bankası 

Yalnızca Visa kart veriyor. Yurt içinde kullanılan 

Visa'nın aylık harcama limiti 1 ila 10 milyon lira 

arasında değişiyor. Yurtdışında geçerli olan kartın 

harcama limiti ayda 15 bin dolara kadar çıkıyor. 

i) Yapı Kredi Bankası 

Visa kartı ile Euro/Master kart veriyor. Bu 

iki kartın verilmesi ve ödeme koşulları birbirinin 

aynı Yurt içinde kullanılan kartlarda harcama limiti 

kişinin aylık geliri tutarında oluyor. Yurtdışında 

geçerli olan kartlara sahip olabilmek için kişinin 

döviz tevdiat hesabının olması gerekiyor. Ödeme gecikirse 

aylık 37.77 faiz uygulanıyor. 
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j) Tütünbank 

Euro/Master kart veriyor. Yurtiçinde kullanılan 

Euro/Master kartın aylık harcama limiti 7.5 milyon 

lira aynı kartın yurtdışı kullanımında ise haftalık 

harcama limiti 6.500 dolar. 

k) Vakıfbank 

Visa ile Euro/Master kart veriyor. Her iki kartın 

alımında ve kullanımında aynı koşullar geçerlidir. 

Kart sahibinin aylık harcama limiti şube tarafından 

saptanıyor. Ödemenin gecikmesi durumunda aylık %6 faiz 

uygulanıyor. 

Bankalar bu kredi kartlarının dışında seçkin 

müşterilerine Gold ve Premier adı altında kredi kartları 

veriyorlar. Bu kartların harcama limitleri, genellikle 

klasik kartların iki katı kadar oluyor. 

Bankalardlan kredi kartı alabilmesinin ortak 

ana koşulları, 

-18 yaşından büyük olma, 

-Bankanın onun adına yapacağı ödemeleri zamanında 

ve tam olarak ödeme gücüne ve morali tesine sahip olma, 

olarak belirlenmiştir. 

3.4. BANKA HUKUKU AÇISINDAN KREDİ KARTI 

Kart hamili ile kredi kartını çıkaran kuruluş 

arasında imzalanan üyelik sözleşmesinin aynı zamanda 

bir kredi sözleşmesi niteliği de taşıdığı ileri sürülebi

lir mi? Bunun için öncelikle kredi kavramının açıklanması-
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nı, sonra da hamil ile kredi kartı kuruluşu arasındaki 

ilişkinin bu yönden bir kez daha değerlendirilmesini 

zorunlu kılmaktadır. 

34.1.GENEL OLARAK KREDİ KAVRAMI 

Ekonomik yönden kredi, hazır bi~ satın alma 

gücünün kullanılmasından belirli bir süreyle diğer 

kişi lehine vazgeçilmesi ya da bu gücün ona terkedilmesi 

şeklinde tanımlanabilir (21). Burada, kredi verenin 

borcunu hemen hemen yerine getirmesine karşılık, kredi 

borcunu belli bir süre sonra fakat gelecekte ifa etmekte

dir. 

Bankalar tarafından kullandırılan krediler başlıca 

iki büyük kısma ayrılabilir. Bunların birincisi, bankala

rın likit araçları belirli bir süre ile kendi adlarına 

ve hesaplarına ya da kendi adlarına, fakat başkası 

hesabına kullanılmak üzere bir başkasına terketmeleridir. 

İkincisinin de bankalar müşterilerinin lehine belirli 

şarta bağlı olan ya da olmayan ödme yükümlülüklerini 

üstlenirler. Bu nedenledir ki, kredinin yazılı bir 

tanımının verilmediği Türk hukukunda da bankanın edimi 

yönünden krediler nakdi ve gayrinakdi olmak üzere bir 

sınıflandırmaya tabi tutulabilir. 

Kredi açma sözleşmesi, krediyi verenin, krediyi 

alana, belirli bir sınıra kadar belirli ya da belirsiz 

bir zaman süreci içinde belli şartlarla krediyi çeşitli 

kredi türleri halinde kullandırmayı, diğer tarafında 

aldığını, faiz komisyon ve diğr yasal ve sözleşmesel 

(21.) tJmı 'JECİNAT.P; Bmka Hukurrurı FS3sları, İstanb.ü ~, ·S.E. 
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giderlerle birlikte geri ödemeyi taahhüt ettiği ve 

çerçeve nitelik taşıyan bir sözleşme olarak tanımlanabi

lir. 

Kredi bir bankacılık işlemidir. Nitekim Bankalar 

Kanunu 13. maddesinde "Bu kanun veya özel kanunlarına 

göre yetkili olanlar dışında hiç bir gerçek veya tüzel 

kişi, aslen veya fer' an meslek edinerek mevduat kabul 

edemeyeceğini ve bankacılık işlemleri yapamayacağı 

gibi ticaret Unvanları ve her türlü belgeleri ile ilan 

ve reklamlarında banka kelimesini ya da mevduat kabul 

ettikleri veya bankacılık işlemleri ile uğraştıkları 

izlenimini yaratacak hiçbir kelime veya tabiri kullan, 

mazlar" diyerek bankacılık işlemlerinin sadece bankalar 

tarafından yapılmasına izin vermiş, ayrıca bu yasanın 

80. maddesinde yer alan ceza teddidi ile yaptırıma 

bağlanmıştır. 

34.2. KREDİ KARTININ KREDİ KAVRAMI IŞIGI ALTINDA 

İNCELENMESİ 

342.1. Sistemin Genel İşleyişi Yönünden 

Kart hamilinin üye işyerinden alış-veriş yaptığı 

tarih ile kredi kartını çıkaran kuruluşa bu harcamanın 

bedelini ödediği tarih arasında belirli bir zaman aralığı 

vardır. Aynı şekilde soruna üye işyeri açısından bakıldı

ğında, onun da malı satarak teslim ettikten sonra satış 

bedelini tahsil ettiği tabidir. Nihayet kredi kartını 

çıkaran kurumun üye işyerine yaptığı ödemenin geçici 
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bir nitelik taşıdığı ve onun kısa bir süre sonra bu 

tutarı kart hamilinden talep edec~ği ortadadır. 

İşte bütün bu verilere dayanılarak acaba kart 

hamilinin bir kredi kullandığından söz edilebilir mi? 

edilebilirse burada krediyi açan kimdir. 

Kredi kartı sisteminde bir kredi açma olgusunun 

bulunmadığı aşağıdaki gerekçelerle kanıtlanabilir.: 

Herşeyden önce kredi alan, kullandığı paranın 

ya da karşı tarafın yüklendiği risk karşılığında başta 

faiz olmak üzere, komisyon vs. gibi bir ödemede bulunduğu 

halde, kart hamili kredi kartını çıkaran kuruluşa bu 

tür bir ödeme yapmamaktadır. tlyelik aidatı adı al tında 

verilen paranın ise kartın kullanılması ile ilgisi, 

daha doğrusu yapılan harcama ile herhangi bir orantısı 

yoktur. Oysa faiz, komisyon vs. fiilen kullanılan kredi 

ile belirli bir orantıda tahsil edilir. Kredi kartı 

hamili ise, isterse kartını hiç kullanmayacak olsun, 

yine de aidatı ödemek zorundadır. Bilindiği üzere kredi 

bir gerçek ya da tüzel kişinin kendi malvarlığı ile 

karşılayamadığı bir sa tın alma gücünün sağlanması amacı 

ile kullanılır, oysa kredi sisteminde bu tür bir uygulama

ya kesinlikle yer yoktur. Kredi kartının amacı hamile 

onurr sahip olmadığı bir satın alma gücünü sağlamak 

değil, aksine mal varlığı durumunun el verdiği bu gücü 

yanında para taşımaya zorunlu olmaksızın kullanabilmesi 

için gerekli ortam ve koşulları yaratmaktadır. Harcamanın 

yapıldığı an ile ödeme tarihinin farklı olması ise, 

ekonomik bir zorunluluk değil, sistemin işleyişinin 
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doğal bir sonucudur. Her ne kadar kart hamilinin bazı 

durumlarda o anki malvarlığı durumunun elvermediği 

bir harcamayı kart aracılığı ile yapabileceği, bu nedenle 

de harcama tarihi ile harcama bedelini ödediği tarih 

arasında kredi kullanmış olduğu ileri sürülebilirse 

de, özellikle hamilin kredi kartını çıkaran kuruluşa 

herhangi bir faiz, komisyon vb. harcaması ile orantılı 

bir kullanma karşılığını ödemek zorunda olmaması, burada 

bir kredilendirmenin varlığının kabul edilemeyeceğini 

göstermektedir. 

Bunun yanısıra satın alma gücünün kullanılma 

süresinin uzun ya da kısa olmasının kredilendirme olgusu 

ile ilgili bulunmamaktadır. 

Şöyle ki, bir kredi sözleşmesinin varlığından 

sözedebilmek için tarafların amacının bu doğrultuda 

olması gerekir. Oysa en azından kredi kartını çıkaran 

kuruluş yönünden hamile kredi kullandırmak amacının 

bulunduğu söylenemez. Kartı çıkaran kuruluşun amacı 

sistem sayesinde komisyon elde etmek,. yani üye işyerinden 

sağladığı hizmet karşılığında harcama tutarının belli 

bir payını almaktır. Sonra kart hamili açısından harcama 

belgesi karşılığının ne zaman ödeneceği belli değildir. 

Bir üye işyeri, belgeyi kredi kartı kuruluşundan ne 

zaman tahsil ederse, kredi kartı kuruluşu da hamile 

o zaman hesap özetini gönderip, kendisinden ödeme yapması

nı isteyecektir. Ne varki, uygulamada ödeme süresinin 

giderek kısaltılmakta oluşu, kredi kartını sadece hamili, 

yanında nakit taşıma zorunluluğundan kurtarmaya yönelik 

bir araç olmaya doğru götürmektedir. 
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342.2. Kredi Kartı Kuruluşunun Kart Hamiline 

Harcamasını Taksitle Ödemek Olanağını 

Vermesi Açısından 

Burada dikkat 

kredinin aylık hesap 

bunun sadece kartı 

arasındaki karşılık 

edilmesi gereken husus, açılan 

bakiyesi ile ilgili olduğu ve 

çıkaran kuruluş ile kart hamili 

ilişkisini kapsadığıdır. Kredi 

kartını çıkaran kuruluşun hamile aylık hesap özetinde 

gösterilen borcunu taksitle ödemek olanağını vermesi 

doğrudan doğruya sistemin işleyişi ile ilgili değildir. 

Burada kredi kartını çıkaran kuruluş alacağını ertelemek

te, daha doğrusu taksitlendirmektedir. Hiç kuşkusuz 

bu durumda kart hamilinin kredi kartını çıkaran kuruma 

belirli bir faiz ödemesi gerekecektir. Ne varki, hamilin 

ancak taksitle ödemek seçeneğini tercih etmesi halinde 

faiz ödemekle yükümlü olması, buna karşılık olağan 

diye nitelendirebileceğimiz harcama belgesi tutarlarını 

ödeme günü olarak bildirilen günde · yatırması durumunda 

böyle bir yükümlülüğün sözkonusu olmaması da, faiz 

il kredi kartı sisteminin doğrudan ya da dolaylı hiç 

bir bağlantısının bulunmadığını göstermektedir. 

342.3. Kredi Kartı. Kuruluşunun Hamile Para Çekme 

Olanağını Vermesi Açısından 

Kredi kartının ibrazı karşılığında nakit alabilmek 

bir ödünç para verme işlemidir. 

Ödünç para alabilme olanağını tanıyan kredi 

kartı kuruluşu esasen bir banka ise, burada Bankalar 

Kanununun 45'e tabi bir açık krediden sözedilebilecektir. 

Vi<D (1. 
~ek6§w0ti.m JCurula 
Do~'lMJOD Me:rkieaJ 
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Bu durumda üyelik sözleşmesi esasen bir yazılı kredi 

sözleşmesi nitel iğini taşıyacak ve kredi kartını veren 

bnka ilgiliden, Bankalar Kanununun 46. maddesinin öngördü

ğü hesap durumu belgelerin almak zorunluluğunda olacağı 

gibi, burada genel kredi sınırlarını düzenleyen Bankalar 

Kanununun 38. maddesi de uygulama alanı bulacaktır. 

Buna karşılık hamile kartın ibrazı halinde nakit 

alma olanağı tanıyan kredi kartı kuruluşun bir banka 

değil ise, bu kuruluşun verdiği para karşılığında faiz 

tahsil edip etmediğine bakmak gerekir. 

Kredi kartı kuruluşu hamilin çektiği paraya 

karşılık herhangi bir faiz almıyorsa, bunu Borçlar 

Kanununun 306. maddesine tabi bir karz yani ödünç sözleş

mesi olarak ni telendirebilriz. Burada, ödünç alan faiz 

şeklinde bir karşı edimde bulunmamaktadır. Tıpkı mal 

sa tın alıp, harcama belgesini imzalamasında olduğu 

gibi, bu kez aldığı parayı hesap özetinde belirtilen 

tarihte geri ödeyecektir. Burda kredi kartı kuruluşu 

faizden para kazanmak amacı ile ödünç para işleri ile 

uğraşan durumunda değildir. Aksine kredi kartını çıkaran 

kuruluşun hamile sağladığı nakit çekebilme olanağının 

karşılığında faiz alması durumunda kredi kartı kuruluşu 

OPVİ KHK uyarınca tefecilik yapmış sayılır. 

Kredi işlemlerinin bankacılık işlemi olupturduğu 

hususunda, Türk hukuku açısından bir şüphe bulunmamakta 

dır. Ancak, kredi kartı çakır laması işlemi de yalnızca 

bankalarca yerine getirilebilecek bir bankacılık işlemi 

olarak nitelendirilemez (22). 

(2'2) Sera RE:istı.JT; 3182 &yılı Bınkalar Kanumı ~, Ankara~, s.oo. 
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3.5. KIYMETLİ EVRAK HUKUKU YÖNÜNDEN KREDİ KARTI 

35.1. KREDİ KARTININ HUKUKİ NİTELİGİ 

TTK. m. 557'ye göre: "Kıymetli evrak öyle senetler

dir ki, bunlarda mündemiç olan hak senetten ayrı ola

rak dermeyen ed~lemediği gibi, başkalarına da devredile

mez" Acaba kredi kartı bu genel tanımın kapsamına giren 

bir kıymetli evrak olarak nitelendirilebilir mi? 

Kıymetli evrakın varlığından sözedilebilmek 

için bir kere ortada bir senet bulunmalıdır. En dar 

anlamı ile senedi, üzerinde belirli bir düşünceyi açıkla

mak amacı ile yazılmış bir cisim olarak tanımlamak 

mümkündür. Fakat TTK m. 557'de senet deyimi, tüm senetleri 

değil sadece borç senetlerini ifade etmek üzere kullanıl

mıştır. Nitekim TTK m. 558'de kıymetli evrakın borçlusun

dan söz edilmiş olmasında bunun en belirgin kanıtıdır. 

Kredi kartının bir varsayım olarak kağıt üstüne de 

basılabilmesi olanaklıdr. Buna rağmen bu evrakta TTK 

m. 557 ve 558. anlamında bir borçlunun bulunmadığı 

muhakkaktır. Kredi kartı sadece hamilin, kredi kartı 

sstemini oluşturan kuruluş tarafından üye işyerlerinden 

nakit ödemeksizin alış-veriş yapabileceğini gösteren 

bir belgeden ibarettir (23). 

İkinci olarak kıymetli evrakta bir hak tecessüm 

ettirildiği halde kredi kartı bu niteliklerden yoksundur. 

Nitekim kredi kartı, hamiline bir alacak hakkı, hissedar

lıktan doğan bir hak ya da eşya hukukuna özgü bir hak 

sağlamaz. 

(23) öıner TEOMAN; a.g.e., s.221. 
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Kıymetli evrakta borçlu ancak senedin ibrazı 

karşılığında ödeme yaptığı takdirde evrakı geri almak 

durumunda olduğu halde, üye işyeri hamilden kartını 

harcama belgesini düzenleyebilmek için geçici bir süre 

alır ve hemen sonra kendisine iade eder. 

Kıymetli evrakın bir diğer özelliğide hakkın 

devri için senedin devrinin zorunlu olmasıdır. Oysa 

kredi kartı hamili, kartı bizzat kullanmak durumundadır. 

Başka bir deyişle, kredi kartının ya da bundan kaynaklan

ması sözkonusu olabilecek hakkın devri mümkün değildir. 

Sonuç olarak kredi kartı, hamilin sistemden yararlanmak, 

yani üye işyerlerinden nakit ödemeksizin alış-veriş 

yapmaya yetkili olduğunu gösteren bir teşhis senedi 

olarak nitelendirilebilir. 

35.2. HARCAMA BELGESİNİN HUKUKİ NİTELİGİ 

Harcama belgesini imzalayan kart hamili bu işlem 

ile üye işyerine ve kredi kartını çıkaran kuruluşa 

karşı iki ayrı irade açıklamasında bulunmuş olur. Gerçek

ten, hamil herşeyden önce üye işyerine karşı belgede 

belirtilen tutarda bir malı ondan aldığını ya da kendisine 

bir hizmet sağlandığını, bu nedenle de borçlandığını 

açıklarken, öte yandan kredi kartını çıkaran kuruluşa 

da borçlandığı tutarı üye işyerine ödemesi için talimat 

verir. Harcama belgesi de bir kıymetli evrak değildir. 

Devir yeteneğinden yoksundur. 

Harcama belgesi sadece üye işyerinin mal yada 

hizmet bedelini talep hakkını ileri sürmesini kolaylaş-
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tırmak amacı ile düzenlenen bir kanıtlama 

ibarettir. Bilindiği üzere, bir ödeme aracı 

ifa uğruna kabul edilir. Aynı kural BK m. 

aracından 

olan çek 

114 F. 2 

hükmü uyarınca ilke olarak poliçeler yönünden de geçerli

dir. İşte tıpkı çekte ödeme durumunda olduğu gibi, 

burada da üye işyeri sattığı mal ya da sunduğu hizmet 

karşılığında paranın yerine maddi bir varlığa sahip 

bulunan bir ikame değeri elde etmektedir ki, bu da 

kart hamili tarafından imzalanan harcına belgesidir. 

Hernekadar harcama belgesini bi~ kıymetli- ··-evrak 

olarak nitelendirmek mümkün olmadığı için burada üye 

işyerinin isteminin hakkın senede sıkı bir biçimde 

bağlı bulunduğu ve yine hakkın senetsiz ileri sürülme

diği bir kıymetli evraka bağlanmadığı tartışmasız ise 

de, üye işyerinin harcama belgesi sayesinde kart hamilinin 

kredi kartını çıkaran kuruma yönelttiği bir ödeme talima

tına kavuştuğu da açıktır. 

Sonuç olarak üye işyeri ile kartı çıkaran kurum 

arasında üçüncü kişi durumunda olan kart hamili yararına 

yapılan bir sözleşme uyarınca, üye işyerinin kredi 

kartını ifa uğruna edim olarak kabul etmek yükümlülüğü 

al tına girdiğini, fakat bu sayede kredi kartı hamilinin 

de üye işyerine karşı kartını para yerine ödeme aracı 

olarak kullanmak konusunda bir talep hakkı elde ettiğini 

belirtmek gerekir. 

Borçlu alacaklısına, yine onun onayına dayanarak 

asıl edimi değil, fakat alacaklının asıl edimi elde 

etmesini sağlayan başka bir şey ifa ederki, bu da asıl 

edimi hedef tutan bir şeyle ifa "ifa uğruna edim" diye 

adlandırılır. Gerçekten üye işyeri kendisine mal sattığı 
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bir kredi kartı hamilinin imzalamış bulunduğu harcama 

belgesi aracılığı ile öncelikle kredi kartı kurumuna 

başvurarak ve asıl edimi ifa etmek amacı ile verilen 

bu belgeye alacağını tahsil ederse borç sona ermiş 

olacaktır. 

3.6. KURUM-HAMİL ARASINDAKİ KREDİ KARTLARI SÖZLEŞMESİNDE 

TARAFLARIN HAKLARI VE BORÇLARI 

36.1 KREDİ KARTINI ÇIKARAN KURUM AÇISINDAN 

361.1. Giriş Ödentisi-Yıllık Ödenti Almak 

Kredi kartını çıkaran kuruluş kart hamilinden 

sisteme ilk kez dahil olurken bir giriş ödentisi, daha 

sonraki dönemlerde de bir yıllık ödenti alır. Yıllık 

ödentinin uygulamada kart yenileme bedeli adı altın 

tahsil edildiği de gözlemlenmektedir. 

Ödenti tutarı sözleşmede belirli bir tutar olarak 

belirlenmekle birlikte, kredi kartını çıkaran kurum 

genellikle izleyen yıllarda bunu artırmak hakkını saklı 

tutar. 

Kredi kartını çıkaran kurumun sisteminin işleyişi 

ile ilgili harcamalarının bir bölümünü karşılamak amacı 

ile tahsil ettiği ödentinin kartın fiilen kullanılması 

ile ilgili yoktur. Değişik bir söyleyişle, hamil geçmiş 

dönemde kartını kullanmamış olsa dahi kendisine gönderilen 

kartı kabul ettiği takdirde, yıllık ödentiyi ödemek 

zorunluluğundadır. Nitekim kredi kartı kurumunun ödentiyi 

peşin olarak yani ilk kez sözleşmenin yapılması sırasında, 
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yenileme durumunda da kartı gönderdikten hemen sonra 

tahsil etmesi de bunu doğrular. 

Yıllık ödenti hamile gönderilen ilk hesap özetinde 

gösterilir ve harcamalar için öngörülen olağan süre 

içinde ödenmesi talep edilir. Doğal olarak hamilin 

bu konuda bir harcama belgesi imzalamış olması gerek

mez (24). 

361.2. Üye İşyerine Harcama Belgesi Tutarlarını 

Ödemek 

Kredi kartını çıkaran kurum gerek üye işyeri 

ile yaptığı gerek kart hamili ile imzaladığı sözleşme 

uyarınca, hamilin kredi kartı aracılığı ile yaptığı 

harcamaları üye işyerine ödemek zorundadır. 

Kredi kartı kuruluşunun daha önce üye işyeri 

ile olan ilişkisi yönünden üzerinde ayrıntıları ile 

durduğumuz bu yükümlülüğünün uygulama alanı bulabilmesi, 

hamilin herhangi bir üye işyerinde kredi kartını .kullanmış 

ve harcama belgesini imzalamış olmasına bağlıdır. 

Kredi kartı hamilinin harcama belgesini imzalaması, 

kredi kartı kurumuna karşı aralarında mevcut bulunan 

işgörme sözleşmesi uyarınca ·verilen bir ödeme talimatı 

niteliğindedir .. 

öte yandan şu hususu da ekleyelim ki, kart hamili

nin bu talimatını henüz yerine getirilmeden, yani kredi 

kartını çıkaran kuruluş harcama belgesi tutarını üye 

işyerine ödemeden önce dahi geri alması mümkün değildir. 
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Bu durum geri talep etme, bu talebe riayet etmeyenleri 

üye işyerlerine yapacağı duyuru ile tedavülden kaldırmak 

veya vadelerinde bu kartı yenilememe gibi hususlarda 

peşinen yetkildir. Bu nedenle, KART SAHİBİ, BANKA'dan 

herhangi bir hak, alacak veya tazminat talebinde buluna

maz." Ulkemizde balen faaliyet gösteren diğer bazı 

kredi. kartı kuruluşlarının üyelik sözleşmelernde de 

buna benzer maddeler vardır. 

Hiç kuşkusuz, kredi kartını çıkaran kuruluş 

kart hamilinin kişisel ve mali durumunu, özellikle 

harcama belgesi tutarlarını zamanında ödeyip ödemediğini, 

bildirdiği malvarlığı durumuna oranla aşırı bir borçlanma 

eğiliminde olup olmadığını inceliyebilir ve gerekli 

görüyorsa kendisinden kartı iade etmesini isteyebilir. 

Ne varki, burada objektif olarak haklı diye nitelendiri

lebilecek bir sebep varolmalıdır. Kanımızca kredi kartını 

çıkaran kuruluş, vazgeçilemeyecek yderecede zorunlu 

olmadığı sürece, önce hamile belirli bir süre vererek 

kartını geri vermesini istemeli ve ancak bu talep yerine 

getirilmediği takdirde hamili yasaklanmış kartlara 

ilişkin listeye dahil etmelidir. Değişik bir söyleyişle, 

hamilin kartı iade edebilme olasılığı gözönünde tutularak, 

olanaklar oranında yasaklanmış kartlara ilişkin listede 

dyuru yapılmasına bir son önlem olarak başvurmaya çaba 

gösterilmelidir. 

Bu durumda kredi kartını çıkaran kuruluşun üyelik 

sözleşmesinden kaynaklanan temel yükümlülüğü olan hamile 

kredi kartı aracılığı ile ödeme yapabilme koşullarını 

yaratmak olanağı ortadan kalkmıştır. Bundan böyle her 
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üye işyeri ilgili listeye baktığında kartın yasaklandığını 

görecek ve bunun aracılığı ile ödeme yapılmasını kabul 

etmeyecektir. 

Son olarak şu hususa da işaret edelim ki, geçerli 

ve haklı bir gerekçeye dayanan yasaklamanın varlığına 

rağmen kartı geri vermemekte direnen hamil hakkında 

kendisini kartı iadeye zorlayan bir dava açılması düşünü

lebilirse de, esasen yasaklama kararı burada HUMK. 

m. 101 is. uyarınca mahkemece verilecek ihtiyati tedbir 

kararının işlevini gördüğünden, dava açılmasının, yasak

lanmış kart listelerine bakmayan tiye işyerlerini yene 

de korumak dışında, başka bir çıkara hizmet ettiği 

söylenemeyecektir. 

36.2. KART HAMİLİ YÖNÜNDEN 

362.1. Harcama Belgesi Tutarını Ödemek 

Kredi kartını çıkaran kuruluş ile arasındaki 

üyelik sözleşmesinin kart hamiline yüklediği en önemli 

borç, imzaladığı harcama belgesi tutarlarını ödemektir. 

Kart hamilinin bu borcu dayanağını kredi kartını çıkaran 

kuruluşun üye işyerine yaptığı ödemede bulur. Öte yandan 

kart hamili ile kredi kartını çıkaran kuruluş arasındaki 

hukuki ilişki bir hizmet sözleşmesi olarak nitelendirildi

ğine göre, burada BK. m. 394. f. 1 'in uygulama alanı 

bulması ve kredi kartı kuruluşuna işin görülmesi nedeniyle 

yaptığı masrafların tazmin edilmesi gerekir. 

Kanımca özellikle kredi kartını bankaların çıkarma

sı durumunda üyelik sözleşmelerinde sıkça rastlanılan 
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ilgili bir şubede hesap açtırmak ve bu hesapta harcamalara 

yetecek kadar para bulundurma zorunluluğunu öngören 

hükümler de, kart hamilinin kredi kartını çıkaran kuruluşa 

avans niteliğinde bir ödeme yapmakla yükümlü olması 

şeklinde yorumlanamaz. Herşeyden önce açtırılan mevduatın 

sahibinin kart hamili olduğu kuşkusuzdur. Sonra kredi 

kartı hamili bu hesapta dilediği gibi tasarruf edebilir 

ve belirli bir tutarı sürkli olarak bulundurmakla yüküm1ü 

kılınamaz. Kredi kartı hamilinin hesabına bloke kaydının 

konulması . ile ancak onun muvafakati ile mümkün olabilir. 

Sonuç olarak bankada hesap açtırmış olsa dahi 

kredi kartı hamilinin ancak kendisine harcama belgelirinin 

son ödeme günü olarak bildirilen tarihte karşılığı 

bulundurmakla yükümlü olduğu söylenebilir. Kanımca 

kredi kartı ssteminin güven temeline dayalı olduğu 

ve kredi kartını çıkaran kuruluşun kişisel ve mali 

durumu hakkında araştırma yaptırıp olumlu bir görüşe 

ulaşmadığı kişilere kart vermeyeceği, öte yandan hesapta 

belirli bir paranın blokede ttulmasının ise mevcut 

rekabet koşulları nedeni ile bunu zorunlu kılan sisteme 

ilgiyi azaltacağı kuşkusuzdur. 

Kredi kartı hamili harcama belgesi tutarlarını 

üyelik sözleşmesinde belirtilen ya da daha doğrusu 

kendisine gönderilen hesap özetinde son ödeme tarihi 

olan gösterilen günde kredi kartını çıkaran kuruluşa 

ödemek zorunluluğundadır. Bu ödeme doğrudan doğruya 

kredi kartı kurumunun tahsile yetkili vernesine yapılabi

liceği gibi, kurumun gösterdiği banka hesaplarına para 

yatırmak (havale göndermek) suretiyle de olabilir. 
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Bankaların kredi kartını bizzat çıkardıkları durumlarda 

kart hamilinin ilgili şbede bir hesabı bulunduğundan, 

harcama belgesi tutarları bu hesaba yatırılır ya da 

esasen ödeme gününde o kadar para hesapta mevcut olduğu 

için, kredi kartını çıkaran bankadaha önce üyelik sözleş

mesi uyarınca kendisine tanınan virman ve tahsil yetkisini 

kullanarak hesaptan parayı çeker. 

Kredi kartı hamili yaptığı harcamalar için bir 

faiz ödemek zorunluluğunda değildir. Değişik bir söyleyiş

le hamil imzaladığı harcama belgesinde yeralan tutarı 

ödemekle borcundan kurtulur. Kredi kartını çıkaran 

kuruluş sistemin işletilmesi için yaptığı masrafları 

hamilden aldığı ödenti ve üye işyerinden tahsil ettiği 

komisyon ve/veya ödentilerden karşılar. Kanımızca kredi 

kartını çıkaran kuruluş hesap özetini üye işyerleri

nin harcama belgelirini kendisine ibraz ettiği tarihlere 

göre düzenler. Bu nedenle kart hamili unutulan ya da 

geç ibraz edildiği için kendisine daha sonra bildirilen 

bir harcama tutarını, daha sonraki harcamaları ödediğini 

ileri sürerek ödemekten kaçınamaz. 

Kredi kartı hamilinin faiz ödemekle yükümlü 

olduğu istisnai bir durum karşımıza harcama belgesi 

tutarlarının taksitle 

olmasında çırmaktadır. 

ödenmesi olanağının tanınmış 

Gerçekten, . bazı kredi kartı 

kuruluşları hamile, harcama belgelerini ister def'aten, 

isterse taksitle ödemek olanağını vermektedirler. Anılan 

son varsayımda . hamil 

kararlaştırılan faizi 

kredi kartını çıkaran kuruluşa 

de ayrıca ödemekle yükümlüdür. 
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Buna karşılık hamil harcama belgelerinin tutarını 

zamanında yatırmazsa, gecikme (temerrüt) faizi ödemek 

zorunda kalacaktır. Kanımızca burada hamilin borcunun 

vadebelirli olduğundan, temerrüt durumu ayrıca bir 

ihtarname keşide etmeye gerek kalmaksızın kendiliğinden 

ortaya çıkar (BK. m. 107~ bent 3) ve bu durumda temerrüt 

faizi de işlemeye başlar. 

tlyelik sözleşmesinde temerrüt faizinin oranı 

gösterilmemişse, kanımızca ticari işlerde geçerli olan 

yasal temerrüt faizinin yürümesi gerekir, çünkü kredi 

kartını çıkaran kuruluş yönünden ticari bir nitelik 

taşıyan kredi kartı ilişkisinin, kart hamili yönünden 

de bir ticari iş oluşturduğundan kuşku duyulamaz. 

Taraflar isterlerse üyelik sözleşmesinde temerrüt 

faizi oranını da açıkça kararlaştırabilirler. Bu takdirde 

sözleşmesel temerrüt faizi talep olunabilir. 

362.2. Kartın Kaybolduğunu ya da Çalındığını 

Bildirmek 

Kredi kartı hamili kartı bizzat kullanmak zorunlu

luğundadır. Kaldı ki, kart esasen bir kıymetli evrak 

sayılmadığı ve devir yeteneğinden yoksun bulunduğu 

için, hamil onu bir üçüncü kişiye devredemeyecektir. 

Sözünü ettiğimiz zorunluluk, hiç kuşkusuz, kartın geçici 

olarak ödünç verilmesini de kapsar. Kartı kullanacak 

kişi, harcama belgesini ancak gerçek hamilin imzasını 

taklit ederek imzalayabilecektir ki, hamilin bu duruma 

rıza göstermiş olması, mecut geçersizliği ortadan kaldır

mayacaktır (25). 

(25) ö. 'IKMAN; a.g.e., s.174. 
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Öte yandan hamil kartını özenle saklamak ve 

bunu kaybettiği ya da çaldırdığı takdirde kredi kartını 

çıkaran kurumu derhal haberdar etmekle yükümlüdür. 

Daha önce de belirttiğimiz üzere, kartın üzerinde gerçek 

hamilin imzasının yeralması, bunu bulan ya da çalan 

kişiye, imzayı taklit etmek suretiyle kartı kötüye 

kullanma olanağını vermektedir. İşte bu nedenledir 

ki, hamil kartın kötüye kullanılmaması iç~n gerekli 

tüm önlemleri almak ve bu arada kaybetme ya da çalınma 

olgusundan kartı çıkaran kuruluşa da bilgi vermekle 

yükümlü tutulmuştur. Aksine bu yükümlülüğü yerine getirme

yen hamil ortaya çıkan zararı tazmin etmek zorundadır. 

Öğretide bu yükümlülük "bizzat katlanma yükümlülü

ğü" olarak adlandırılmaktadır. 

Türk uygulamasında bir parasal sorumluluk sınırlan

dırması getirilmemiş, hatta bazı sistemlerde hamilin 

her türlü zararı karşılaması öngörülmüştür. 

Kredi kartının kötüye kullanılmasından ilk planda 

üye işyerinin sorumlu tutulabilecektir. Çünkü üye işyeri 

hamilin harcama belgesindeki imzası ile kart üzerindeki 

imzasını karşılaştırmak ve bir uyumsuzluk saptarsa, 

kredi kartını ödeme aracı olarak kabul etmemek zorunlulu

ğunda olduğu blinmektedir. Giderek üye işyeri hamilden 

herhangi bir biçimde kuşkulandığı zaman kendisinden 

bir hüviyet ibraz etmesini de isteyebilir. İşte üye 

işyerinin meşru olmayan hamilin yaptığı harcamadan 

doğrudan doğruya sorumlu tutulabilmesi için üye işyeri 

ysözleşmesinin kendisine yüklediği bu denetim görevini 

yerine getirmemiş olması gerekir. Kredi kartının üzerinde

ki imza ile kartı kötüye kullanan kişinin harcama belgesi 

i .-.: 
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üzerine attığı imzanın açıkça uyumsuz olması ya da 

kartı ibraz eden kişinin dış görünümü itibariyle böyle 

yüksek tutarda bir harcamayı yapamayacağının ortada 

olmasına karşılık, üye işyerinin hüviyet araştırmaksızın 

kartı kabul yettiğinin kanıtlanması buna örnek olarak 
gösterilebilir. 

362.3. Kredi Kartını Çıkaran Kuruma, Uye İşyeri 

ile Arasındaki İlişkiden Kaynaklanan 

Def'i ve İtirazları İleri Sürmemek 

Kredi kartını çıkaran kuruluş, kendi kişisel 

çıkarlarının dışında, üye işyeri ile kart hamili arasında 

bir denge unsuru oluşturmak, yani sisteme katılan diğer 

ik tarafın menfaatlerini de karşılıklı olarak koruyup, 

gözetmekle yükümlüdür. Ancak bu sayede kredi kartını 

çıkaran kuruluşun taraflar arasındaki bağımsız konumu 

korunmuş ve sistemin birlkte getirdiği riskler dengeli 

bir biçimde paylaştırılmış olur. 

Ne var ki, buradaki en önemli riziko, sistemin 

iyi işlememesi, başka bir ifade ile ödemelerin zamanında 

ve güvenli bir şekilde yapılamamasıdır. Buna karşılık 

kart hamilinin üye işyeri ile arasındaki ilişkiden 

kaynaklanan def'i ya da itirazlarını kredi kartını 

çıkaran kuruluşa karşı da ileri sürebileceği ve bu 

sonuncusunun da yine aynı gerekçeler ile üye işyerine 

harcama belgesi tutarını ödemekten kaçınabileceği kabul 

edilecek olursa, sistemin bünyesi gereği bağımsız olması 

gereken kredi kartı kuruluşunun bu niteliği ortadan 

kalkacaktır. 
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Kanımızca da kart hamili üye işyeri ile arasındaki 

ilişkiden kaynaklanan def'i ya da itirazları kredi 

kartını çıkaran kuruluşa karşı ileri süremez. Hatta 

hamilin bu konuda bir dava açması ya da üye işyerine 

yapılacak ödemeyi durdurabilmek amacı ile bir ihtiyatı 

tedbir ykararı alabilmesine dahi cevaz verilmemek gerekir. 

Her ne kadar örneğin TTK. m. 711. f. 3 keşideciye çekin 

kendisinin ya da üçüncü bir kimsenin elinden rızası 

olmaksızın çıktığını iddia ettiği durumlarda, muhatabı 

ödemekten yasaklayabileceğini öngörmüşse de, bizce 

burada benzer bir olanağa yerverilmemelidir. Kaldı 

ki, TTK.nun yasaklamayı sadece çekin rıza dışında keşide

cinin elinden çıkması hali ile sınırlandırdığı da kuşku

suzdur. 

362.4 Diğer Yükümlülükler 

Mevcut üyelik sözleşmelerinin incelenmesinden 

hamillerin yukarıda değindiğimiz harcama belgesi tutarla

rını ödemek, kartı bizzat kullanmak, kaybedilmesinden 

kredi kartı kuruluşunu haberdar yetmek ve def'ileri 

ileri sürmemek yükümleri dışında, nakit geri ödemeleri 

kabul etmemek, adres, isim, soyadı değişikliklerini, 

mali ve medeni durumdaki yenilikleri bildirmek ya da 

kartı belirli koşulların gerçekleşmesi halinde iade 

etmek gibi diğer bazı yükümlülüklere de tabi kılındığı 

gözlemlenmektedir. 

Tıpkı üye işyeri açısından belirttiğimiz gibi 

hamilin de kredi kartını çıkaran kuruluşa sadakat göster

mek zorunda olduğu söylenemez. Bir kimsenin sayğınlığının 

sahip olduğu kredi kartı sayısı ile orantılı olarak 
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artığı ileri sürülen bir ortamda, hiç bir kredi kartı 

kuruluşu h~mili sadece kendi sistemine bağlı kalmaya 

zorlayamaz. Esasen ticari işletmelerin çeşitli nedenlerle 

bir ya da iki kredi kartı sistemine dahil oldukları 

gözönüne alınırsa, hamilin ülkesinde mevcut tüm kredi 

kartlarına sahip bulunduğu takdirde bu aracı paranın 

yerine ikame etmiş olabileceği anlaşılacaktır. 

Kanımızca kredi kartını çıkaran kuruluş hamilin 

somut bir üye işyerinde başka bir kartı kullandığını 

tesbi t etse dahi, bu nedenle hamile herhangi bir hukuki 

yaptırım uygulayamaz. 

Buna karşılık belirlenmesi çok güç olmakla birlikte 

hamilin üye işyeri ile anlaşarak, örneğin kartı ibraz 

etmesi halinde üye işyerinin kredi kartını çıkaran 

kuruluşa ödemek zorunda olduğu komisyonu, nakit ödeme 

yapması halinde bedelden indirmesi ya da bunu paylaşmayı 

önermesi geçerli değildir. Bu varsayımda kredi kartı 

kuruluşu sisteme sürdürebilmesini olanaklı kılan en 

belirgin kaynak olan komisyondan yoksun bırakıldığı 

ve ·mali yönden zarara uğratıldığı için, ilişkiye haklı 

nedenlerle derhal son verebilir. Hiç kuşkusuz, bu yaptırım 

, sadece hamile değil, üye işyerine de uygulanabilir. 

Yapılacak değerlendirmede gerek kart hamilinin gerek 

üye işyerinin kartı kullanmak konusunda bir yükümlü

lük taşımadıkları, aksine kartın sağladığı olanaklardan 

yararlanmanın onlar için bir seçenekten ibaret bulun

duğu gözden uzak tutulmamalıdır. 
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Kredi kartını çıkaran kuruluşun bir banka olması 

durumunda hamilin bir mevduat hesabı açtırmak, birden 

fazla hesabı varsa bankaya virman yetkisi vermek gibi 

bazı yükümlülükleri daha olabilir. Sistemin işleyebilmesi 

için yerine getirilmesi zorunlu olan bu tür yükümlülük

lerin nitelik ve kapsamlarına burada değinmeyi gerekli 

görmüyoruz. 

3.7. KREDİ KARTI KURUMU İLE UYE İŞYERİ ARASINDAKİ 

SÖZLEŞMEDE TARAFLARIN HAKLARI VE BORÇLARI 

37.1 KREDİ KARTINI ÇIKARAN KURUM AÇISINDAN 

371.1. Borçlar 

3711 .1. Harcama Belgesi Tutarlarını Ödemek Borcu 

a) Koşulları 

Daha önceki açiklamalarımız sırasında kredi 

kartını çıkaran kurumun üye işyerine karşı olan temel 

yükümlülüğünün kendisine ibraz edilen harcama belgeleri 

tutarlarını ödemek olduğunu belirtmiş ve bu yükümlülüğün 

öğretide ileri sürülen görüşlerden hiç birisi tarafından 

yeterince aydınlığa kavuşturulamadığına değinerek, 

bunun bağımsız bir borç oluşturduğu sonucuna varmıştır. 

Bu başlık altında harcama belgesi tutarlarını ödemek 

borcunun içeriği ve koşulları üzerinde duracağız. 

Herşeyden önce şunu ifade edelim ki, kredi kartını 

çıkaran kurumun bu borcunun doğabilmesi için, üye işyeri

nin hamilin kartını geçerliliği yönünden incelemiş 
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ve harcama belgesini usulüne uygun olarak doldurup, 

imzalatmış bulunması gerekir. tlye işyerinin bu tür 

yükümlülüklerini aşağıda ayrıca inceleyecğimiz için 

burada sadece sorunu kredi kartı kurumu yönünden irdele

mekle yetinceğiz. 

Gerçekten, kredi kartını çıkaran kurum üye işyerine 

karşı sadece harcama belgelerinin ibraz edilmesi durumunda 

ödeme yapmak zorunluluğundadır. Oye işyeri kart hamilinin 

alış-veriş yaptığı sırada elinde harcama belgesinin 

kalmadığını ileri süremez ve örneğin üzerini kart hamiline 

de imzalatmış bulunduğu başka bir belge karşılığında 

kendisine ödeme yapılmasını talep edemez. Her ne kadar 

kredi kartını çıkaran kurum, sistemin işleyişinin gerekli 

kıldığı tüm araç ve gereçleri üye işyerlerine vermekle 

yükümlü ise de, kanımızca üye işyeri de bunları sağlamak 

konusunda çaba göstermeli ve salt harcama belgelerinin 

tükenmiş olması nedeniyle bir hamilin kredi kartını 

kabul etmemek durumunda kalmamalıdır. 

öte yandan kredi kartını çıkaran kurumun sadece 

kart hamilinin imzasını içerek harcama belgelerini 

ödemekle yükümlü olduğu kuşkusuzdur, çünkü ancak bu 

sayede kart hamilinin kredi kartını çıkaran kuruma 

bu tutarı ödemek konusunda bir talimat verdiği kabul 

edilebilir. 

Nihayet 

yükümlülüğünün 

kredi kartını çıkaran kurumun anılan 

doğabilmesi için, harcama belgesinin 

kendisine ibraz edilmiş olması gerekir. Her ne kadar 

harcama belgeleri TTK. m. 557 anlamında bir kıymetli 
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evrak değil ise de bunların bir teşhis ya da ibraz 

senedi olarak nitelendirilecekleri de söylenemez. 

Hemen belirtelim, üye işyerinin kredi kartı 

kurumuna harcama belgelerini ibraz etmesi, kabulü gerekti

ren bir ;icap olarak görülemez. Bu üye işyeri ile kredi 

kartı kurumu arasında daha önce yapılan ve sürekli 

bir nitelik taşıyan üçüncü kişi yararına ifa uğruna 

edim sözleşmesinin doğal bir sonucudur. öte yandan 

açıkladığımız hukuki durum kredi kartını çıkaran kurum 

ile kart hamili arasında yapılan sözleşmenin hukuki 

niteliğine de uygundur. 

b) Zamanı 

Kredi kartı kurumunun harcama belgeleri tutarlarını 

ödemek borcu anılan belgelerin kendisine ibrazı anında 

muaccel olur. Ne var ki, olayların büyük bir çoğunluğunda 

kurum üye işyeri ile yaptığı sözleşmeye koyduğu açık 

hüküm sayesinde bu borcun ifasını bir süre ertelemek 

yoluna gitmektedir. Kaldı ki, uygulamada üye işyerlerinin 

harcama belgelerini hangi dönemlerde ibraz edecekleri 

de açıkça kararlaştırılmaktadır. 

Bu durumda üye işyeri sözleşmede de kararlaştırılan 

ibraz süresini gecirmişse artık alacağını alabilmek 

için sadece kart hamiline başvurabilecektir. 

c) Kapsamı ve Özellikle Harcama Limiti Sorunu 

Kredi kartını çıkaran kurum, kendisine ibraz 

edilen geçerli harcama belgelerinin toplam tutarından, 
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aşağıda değineceğimiz komisyonunu indirdikten sonra, 

üye işyerine ödeme yapacaktır. Ne var ki, bazen kredi 

kartı kurumu kart hamilinin belirli bir meblağı aşan 

harcamalarını ancak kendisinden onay alınmış bulunması 

koşulu ile ödemeyi taahhüt etmiş değişik bir söyleyişle 

kart hamillerinin yapabileceği harcamalara bir limit 

(sınır). getirerek, bunu üye iş yerlerine de bildirmiş 

ve hamilin daha yüksek bir tutarda mal almayı istemesi 

halinde, üye işyerini kart aracılığı ile yapılacak 

bu ödemeyi kabul etmezden önce kendisine başvurarak 

limiti aşan harcama konusunda izin almakla yükümlü 

kılmış olabilir. tlye işyerinin kredi kartını kabul 

etme ya da kart hamilinin öngörülen limitlere uymak 

yükümlülüğü başlığı altında da ele alınabilecek olan 

bu sorun kısaca harcama limitleri ve limitin aşılmak 

istenmesi durumunda izin almak (otorizasyon) olarak 

da nitelendirilebilir. 

Kart Hamilinin Harcamalarına Sınır Getirmenin 

Gerekçesi 

Daha önce de belirttiğimiz üzere üç taraflı 

kredi kartı sisteminin işleyişinin doğal bir sonucu 

olarak kredi kartını çıkaran kurum ancak üye işyerine 

ödeme yaptıktan belirli bir süre sonra kart hamiline 

hesap özetini göndermekte ve kendisine yapılan harcamaya 

ilişkin borcun ifasını istemektedir. Kart hamili harcama

larını karşılayan bir parayı kredi kzrtı kurumu nezdinde 

ya da bir bankada onun emrine blokede tutmak zorunluluğun

da olmadığı, öte yandan herhangi bir nedenle borcunu 

ifa etmemesi ve/veya edememesi olanaklı bulunduğundan, 

ona sınırsız harcama yetkisi tanımak kredi kartı kurumunun 

esasen mevcut olan riskini daha da artırabilecektir. 
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Görüldüğü gibi kart hamilinin harcamalarına 

sınır getirilmesinin amacı, hamilin kredi kartını maddi 

ödeme gücünün dışında kullanmasını dolayısı ile altından 

kalkamayacağı bir borç altına girmesini önlemek, öte 

yandan da kredi kartını çıkaran kur:umun riskini olanaklar 

oranında sınırlandırmaktır. Değişik bir söyleyişle, 

harcama limiti kredi kartı hamilinin güvenirliğini 

ve ödemelerine bağlılığını (kredi değerliliğini) koruyup 

korumadığını denetlemekte etkin bir araçtır. 

Kredi kartını çıkaran kurum her üye işyerine 

bir kart hamiline kredi kartı karşılığında sa ta bileceği 

malın ya da sunacağı hizmetin üst sınırını bildirir 

ve bunun aşılması halinde onay alınmasını zorunlu kılar. 

Harcama limitleri üye işyerinin faaliyet konusuna ya 

da bulundukları yere göre arklı bir biçimde saptanmış 

bulunabilir. Harcama limitleri genellikle günlük olarak 

belirlenir. Böylece kredi kartını çıkaran kurum limiti 

aşması söz konusu olan hamilin aylık ödemeliğini zamanında 

yerine getirip getirmediğini, onun ne gibi gelirlere 

sahip olduğunu, mesleğini vs. mevcut veriler içinde 

arayıp bulduktan sonra, duruma gör harcama limitini 

aşma iznini verir ya da reddeder. 

3711.2. Sistemin İşleyişi ile İlgili Araç ve 

Gereçleri Sağlamak 

Kredi kartını çıkaran kurumun ikinci yükümlülüğü 

üye işyerine sistemin işleyişi ile ilgili araç ve gereçle

ri sağlamaktır. Bu nedenle kredi kartı kurumu üye işyerine 

başta impriter aygıtı olmak üzere, yeteri sayıda harcama 

belgesini vermek, ayrıca işyerinin vitrinine kredi 

kartının kabul edildiğini göstermek amacı ile asılan 

yapışkanlı tanıtıcı amblemleri vb. teslim etmekle yükümlü

dür. Imprinter'in bir defa verilmesine karşılık, özellikle 

harcama belgeleri zaman içinde tükeneceğinden, kredi 

kartını çıkaran.kurum üye işyerinin bu konudaki talepleri

ni zamanında yerine getirmelidir. 



-122-

3711. 3. Kart Hamilinin Kredi Değerliliğini Denetlemek 

Kredi kartını çıkaran kurum gerek kartın ilk 

kez düzenlenmesi sırasında gerek daha sonra kart hamilinin 

kredi değerliliğini denetlemek zorunluluğundadır. Her 

ne kadar bu yükümlülüğün ilk bakışta doğrudan doğruya 

kredi kartını çıkaran kurumun kendi kşisel sorumluluğunu 

ilgilendirdiği ve aksine davranması halinde dahi harcama 

belgesi tutarını nasıl olsa üye işyerine ödemek zorunlulu

ğunda olduğu ileri sürülebilirse de, kanımızca özellikle 

limit aşımı iznini alamamasına rağmen kart hamiline 

mal satan ya da hizmet sunan işyerinin buna bizzat 

katlanacağı olgusu gözönünde tutalrak, adı geçen denetimin 

üye işyerine de yansıması olduğu sonucuna varılmalıdır. 

Gerçekten, kredi kartını çıkaran kurum, kredi değerlili

ğini yitiren bir hamil ile arasındaki ilişkiye son 

vermeli ve kredi kartını geri almadığı durumlarda hiç 

olmazsa yasaklama olgusunu ilgili listelerde yayınlayarak, 

üye işyerinin bunu öğrenmesini dolayısı ile de kartı 

kabul ederek zarara uğramamasını sağlamalıdır. 

Kredi kartını çıkaran kurum kendisinden kart 

talep eden kişinin mali durumunu başta çalıştığı yer 

olmak üzere, hesabının bulunduğu bankalardan, kefil 

olarak gösterdiği kişilerden vs. araştırarak bir sonuca 

varır ve bu arada kendi istihbarat elemanlarından yararla

nır. 

Kartın kullanılma süreci içinde de yapılan denetle~ 

meden, hamilin ödemelerini zamanında yaptığı anlaşılırsa, 

kartı gelecek dönem için yenilebilecek, aksi takdirde 

ya sözleşme ilişkisine daha önce son verilerek, bu 

listelerle üye işyerlerine duyurulacak ya da hamilin 

yeni kart istemi yerine getirilmeyecektir. 



-123-

3711.4. Kayıp-Çalıntı ve Yasaklanmış Kartların 

Listesini Göndermek 

Kredi kartını çıkaran kurum bunun dışında kart 

hamilleri tarafından kendisine kaybedildiği ya da çaldı~ 

rıldığı bildirilen kartlar ile ödemelerini zamanında 

yerine getirmediği için bizzat kensince kullanilması · 

yasaklanan kartlara ilişkin bir listeyi düzenleyerek 

tüm üye işyerlerine göndermek zorunluluğundadır. Bu 

listelere "kayıp-çalıntı ve yasaklanmış kart listeleri" 

ya da "kara listeler" denilir. 

Bir kez daha vurgulayalım ki, üye işyerleri 

limit aşımı izni almak söz konusu olsun ya da olmasın, 

ilke olarak her kart ibrazında listeleri kontrol zorunlu

luğundadırlar. 

371.2. Haklar 

3712.1. Giriş Ödentisi-Yıllık Ödenti 

Bazı kredi kartı kurumları üye işyerlerinden 

sisteme ilk kez girerken ya da sonra her faaliyet yılında 

belirli bir ödenti talep etmektedirler. Uygulamada 

çok sık rastlanmayan bu ödenti tutarının kredi kartını 

çıkaran kurum ile yapılan işin hacmini bağlandığı, 

yani iş hacmi fazlalaştıkça ödentinin düşürüldüğü bazen 

de bir işletmenin her şubesi açısından ek bir ödenti 

talep edildiği gözlemlenmektedir. 

Kart hamilinin aksine üye işyerinden herhangi 

bir ödenti istemeyen kart kuruluşları çoğunluktadır. 
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3712.2. Diğer Harcamalar 

Kredi kartı sisteminin ilk uygulamasında kartı 

çıkaran kuruluşlar üye işyerlerinden imprinter'in ya 

da bastırdıkları harcama belgelerinin bedellerini de 

istemişlerdir. Bugün bu tür düzenlemeler rastalanılmakta~ 

dır. 

3712.3. Komisyon 

Kredi kartını çıkaran kurumun üye işyeri ile 

yaptığı sözleşmeden kaynaklanan en önemli hakkı komisyon 

istemektedir. Gerçekten, üye işyeri kart hamillerinden 

topladığı harcama belgelerini ibraz ettiğinde, kredi 

kartını çıkaran kurum kendisine bunların toplam itibari 

değerini ödemez ve bunun belirli bir tutarını kendisinde 

alıkoyar. Bu tutar harcama belgeleri toplamının önceden 

yüzde olarak belirlenen bir bölümüdür. 

Acaba kredi kartı kurumunun tahsil ettiği bu 

komisyon hukuken faiz olarak nitelendirilebilir mi? 

Bilindiği üzere faiz, yoksun kalınan belirli bir paranın 

medeni semeresidir. Oysa soruna bu açıdan bakıldığında 

kredi kartını çıkaran kurumun üye işyerine belirli 

bir süre için para kullandırmasının söz konusu olamayacağı 

anlaşılacaktır. Çünkü üye işyeri esasen peşin para 

karşılığında satacağı bir malı kredi kartını ödeme 

aracı kabul ederek satmakla bir yandan bizzat kendisi 

parasını bir süre için kullanmaktan yoksun kalmakta, 

öte yandan da bu işlem nedeniyle komisyon ödemek zorunlu

luğu nedeniyle parasını tam olarak tahsil edememektedir. 
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Kanımızca da 

bir 

komisyon kredi kartı kurumunun 

bedelidir. Bu nedenle de zaten 

açıkça kararlaştırılmamış olsaydı 

gördüğü 

TTK. m. 

hizmetin 

22 uyarınca 

dahi bunun ödenmesi gerekecekti. Nihayet komisyon önceden 

saptanan bir tutar olmadığı ve yapılan işlem ile orantılı 

olarak tahsil edildiği için de bunun ücret olma niteliği 

daha kolay açıklanabilir. Gerçekten, kredi kartı kurumu 

faaliyetini başarı ile yürüttüğü ve daha çok kişi üye 

işyerinden alışveriş yapacak, bu yda cironun, dolayısı 

ile kazancın artması sonucunu doğuracaktır. İşte kredi 

kartı kurumu üye işyerinin kazancındaki artıştaki payı 

komisyon aracılığı ile almaktadır. 

Kredi kartını çıkaran kurumun komisyonu tahsil 

yöntemine gelince: bilindiği üzere, kredi kartı kurumu 

üye işyerinden komisyonu ayrıca tahsil etmemekte, aksine 

o bu tutarı üye işyerine ödemesi gereken harcama belgele

rinin toplam tutarından indirerek, ona eksik ödeme 

yapmaktadır. 

Son olarak şu hususu da belirtelim ki, üye işyeri 

sözleşmesinin feshedilmiş bulunmasına rağmen, kredi 

kartı kurumu . ilişki tasfiye edilinceye, yani bu üye 

işyerine ait son harcama belgesini ödeyinceye kadar 

komisyon tahsil etmek hakkını korur. 

3712.4. Ödenen Harcama Belgesinin İçerdiği Tutarı 

İstinaen Geri İstemek 

Kredi kartını çıkaran kuruluş bazı hallerde 

üye işyerine ödediği harcama belgesi tutarını istinaen 

geri isteyebilir. Nitekim uygulamada kredi kartını 

çıkaran kuruluşların üye işyerinin kusurundan kaynaklana-
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bilecek bu tür aksaklıklara sözleşmede örnekler verdikleri 

ve gerek daha önce yapmadıkları işlemleri kabul etmemek 

hakkını saklı tuttukları gözlemlenmektedir. 

Herşeyden önce şunu belirtelim ki, hamilin kredi 

kartını çıkaran kuruma harcama belgesi tutarını ödememiş 

ya da eksik ödemiş olması, geri istemeye gerekçe oluştura

maz. Bu durumda sistemin doğası gereği risk kredi kartını 

çıkaran kuruluşlara kalır. 

Buna karşılık tıpkı üye işyerinin denetimdeki 

kusurundan kaynaklanan aksaklıklarda olduğu gibi, hamil 

ile arasındaki bedel ilişkisinden doğan bazı def' ilerin 

ileri sürülmesi ya da örneğin ayıp ihbarında bulunulmuş 

olması halinde, üye işyerinin aldığı tutarı iade etme 

yükümlülüğü vardır. 

Kredi kartını çıkaran kurum,· geri isteme hakkını 

doğumu halinde, genellikle takas def 'ini kullanarak 

üye işyerinin sonraki dönemde ibraz ettiği harcama 

belgeleri tutarından bunu indirecektir. 

bu varsayımda üye işyerinin doğrudan 

başvurmak hakkı saklıdır. 

37.2. tlYE İŞYERİ AÇISINDAN 

372.1. Genel Olarak 

Hiç kuşkusuz, 

doğruya hamile 

Daha önceki açıklamalarımız sırasında üye işyeri 

ile kredi kartı çıkaran kurm arasında bir karşılıklı 

sözleşmenin bulunduğuna değinmiş ve üye işyerinin temel 

yükümlülüğünü kart hamilinden para ile ödeme yapmasını 
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istemeyip, imzalanan harcama belgelerini ifa uğruna 

edim olarak kabul etmenin oluşturduğunu vurgulamıştık. 

Hiç kuşkusuz, karşılıklı sözleşmelerde taraflardan 

birisinin hakkı olarak nitelendirilen bir husus, diğeri 

yönünden bir borç olarak ortaya çıktığından, burada 

örneğin üye işyerinin kredi kartını kabul etmek, komisyon 

ödemek, kayıp çalıntı ve yasaklanmış kartlara ilişkin 

listeleri kontrol etmek gibi yükümlülükleri ya da kredi 

ykartını çıkaran kurumdan harcama belgesini istemek 

gibi hakları üstünde bir kez daha durmayacağız. 

372.2. Kredi 

Etmek 
Kartının Geçerliliğini Kontrol 

tlye işyeri kredi kartını ödeme aracı olarak 

kabul etmeden önce bunun geçerli olup olmadığını incelemek 

zorunluluğundadır. Sözü edilen kontrol yükümlülüğü 

bir yandan üye işyerinin kredi kartını çıkaran kuruluşa 

karşı harcama belgelerinin ödnmesini istemek hakkını 

ileri sürebilmesinin önkoşulunu ve dayanağını oluşturur, 

öte yandan da kredi kartını çıkaran kuruluşun menfaatle

rinin güven altına alınmasını sağlar. 

Gerçekten, üye işyeri kendisine ibraz edilen 

kartın dış görünüm yönünden sağlıklı olup olmadığını 

inceleyecek ve özellikle geçerlik süresinin dolup dolma

dığını araştıracaktır. Çünkü kredi kartını çıkaran 

kuruluş müşteriye kullanım süresi biten kartını yenile

diğini, hatta bunu gönderdiğini bildirmiş olsa dahi, 

hamil eski kartını artık kullanmak yetkisine sahip 
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değildir. Hatta kanımızca burada limit aşımı iznine 

benzer bir biçimde üye işyeri kredi kartını çıkaran 

kuruluştan eski kartı kabul etmek konusunda bir izin 

alması da düşünülemez. tiye işyeri geçerlilik süresi 

dolan bir kartı kesinlikle reddetmelidir, aksi takdirde 

limit içindeki bir harcamayı dahi kredi kartını çıkaran 

kuruluştan talep edemez. 

Bunun yanı sıra üye işyeri kartın kayıp-çalıntı. 

ve yasaklanmış kartlara ilşkin listelerde yer alıp 

almadığını da araştırmak ve anılan listelerde kartın 

numarasına rastlaması halinde, kartı geri çevirmekle 

yükümlüdür. Nihayet üye işyeri hamilin kredi kartının 

üstündeki imzası ile harcama belgesinin üstündeki imzasını 

karşılaştırmak zorunluluğundadır. tiye işyerinin kartı 

kabul eden elemanının bir grafoloji uzmanı kadar deneyimli 

olması beklenemez. 

Kredi kartı uygulamada genellikle kasa görevlileri 

tarafından kabul edildiği, bu kişiler de hukuken BK. 

m. 453, f. 3 anlamında bir ticari vekil (::::mağaza satış 

görevlisi) olarak nitelendirilecekleri için, burada 

BK. m. 390 f .l'e uygun bir özenin gösterilmesinin yeterli 

olacağı görüşündeyiz. 

Ne var ki, kanımızca üye işyeri sözünü ettiğimiz 

bu incelemelere rağmen, hamilden herhangi bir şekilde 

kuşkulanmışsa, kendisinden kredi kartının gerçek hamili 

olduğunu kanıtlamaya yarayacak resimli bir hüviyet 

ibraz etmesini de isteyebilecektir. tiye işyeri sözleşme

lerinin çoğunda öngörülen ve ayrıca kredi kartını çıkaran 
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kurumun hamil ile yaptığı üyelik sözleşmelerinde de 

hamil yönünden bir yükümlülük olarak tekrarlanan bu 

hüviyet ibraz etme zorunluluğu kredi kartları ile yapılan 

ödemelerde imznın çok kolay taklit edilebilmesi nedeniyle 

getirilmiştir. Gerçekten, hamilin yitirdiği bir çek 

karnesini bulan bir kişinin, çek yaprağını sanki gerçek 

keşideciymiş gibi imzalayıp çeki kötüye kullanabilmesi 

için mutlaka karnenin sahibinin imzasının nasıl olduğunu 

bilmesi gerektiği ve ilgisiz bir imza atılması halinde, 

sahtekarlığın çok daha kolay anlaşılması mümkün olduğu 

halde, kredi kartının üzerinde gerçek kart hamilinin 

imzasının bulunduğu, diyelim kartı çalmış .bir kişinin 

esasen elinde mevcut bulunan örnekten yararlanarak 

· imzayı rahatlıkla taklit edebileceği anlaşılır. 

372.3. Yan Yükümlülükler 

Üye işyerinin yukarıda değindiğimiz temel yükümlü

lükleri dışında,y bazı yan yükümlülükleri daha olabilir. 

Burada öncelikle aydınlığa kavuşturulması gereken 

husus, üye işyerinin kendisi ile ilk kez kredi kartını 

kabul konsunda bir sözleşme yaptığı kredi kartı kurumuna 

karşı bir bağlılık (sadakat) yükümünün bulunup bulunmadı

ğıdır. Değişik bir söyleyişle, acaba bir işyeri önce 

kendisini herhangi bir kredi kartı sistemine dahil 

eden bir sözleşme imzalayıp, daha sonra ikinci ya da 

·üçüncü bir sisteme girebilir ve bu kartları da ödeme 

aracı olarak kabul etmek borcunu üstlenebilir mi? Kanımız

ca bu soruya verilecek cevap olumludur,· nit~kim uygulama 

da bu · yöndedir. Büyük işletmelerde ülkede, hakka ülkede 
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pazarlanmamakla beraber, yabancıların çok sık tercih 

ettikleri başka Devletlerde geçerli olan kartların 

hemen hemen tümünün kabul gördüğü bilinin bir gerçektir. 

Ne var ki, yine kanımızca bir işletmenin, ilk 

kez üye işyeri sözleşmesi imzaladığı bir kredi kartı 

kurumuna karşı sözleşmesel bir bağlılık (sadakat) yükümlü

lüğü altına girmesi olanaklıdır. Fakat bu tür bir sınır

landırmaya uygulamada sık rastlanmayacağı söylenebilir 

ve belki sadece kredi kartını çıkaran k:uruluşla organik 

bir bağı olan işletmeler bunun dışında tutulabilir. 

Bununla beraber acaba üye işyeri birden fazla 

kredi kartının hamilin olduğunu anladığı ya da sorarak 

öğrendiği bir müşterisini belirli bir kredi kartını 

ibraz etmesi konusunda yönlendirebilir, örneğin bir 

kurumun çıkardığı kartı tercih ettiklerini söyleyebilir 

mi? Açıktır ki, eğer her iki kredi kartı kurumunun 

komsyon oranları aynı ise ya da harcama belgelerini 

ödeme tarihleri birbsirinden farklılık göstermiyorsa, 

üye işyeri için hangi kartın ibraz edildiği hiçbir 

önem taşımayacaktır. Buna karşılık üye işyerinin bir 

tacir olarak kişisel menfaaatini gözöününde tutacağı 

ve kendisine daha iyi olanaklar sağlayan kart sistemini 

tercih edeceği söylenebilecektir. Kanımızca bu sorun 

ilk planda kredi kartı sistemlerinin rekabeti ile ilgili 

görülebilirse de, üye işyerini belirli bir kartı sürekli 

olarak kabule zorlamanın mümkün bulunmadığı da unutulmama

lıdır. TTK. m. 20 f .2 uyarınca basiretli bir tacir 

gibi davranmakla yükümlü olan üye işyeri, bir kredi 

kartı sistemine dahil olmazdan önce onun sağladığı 

olanakları diğerleri ile karşılaştırmalı ve ancak olumlu 

bir sonuca varırsa üye işyeri sözleşmesini imzalamalıdır. 
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Aynı şekilde kredi kartını çıkaran kurumun uygulaması 

kendisi için çekilmez hale gelen üye işyeri, sözleşmeyi 

haklı sebeple feshetmek olanağına da sahip bulunduğu 

için öncelikle bu yolu denemelidir. 

Sonuç olarak, sözleşme ile açıkça kararlaştırılan 

istisnai durumlar bir yana belirli bir kredi kartı 

kurumuna karşı sadakat göstermekle yükümlü bulunmayan 

üye işyerinin, o sisteme dahil olmaya devam ettiği 

sürece kartı kabul etmek ve bunun yanı sıra hamili 

belirli bir kartı ibraza yöneltmek zorunda olduğunu 

söyleyebiliriz. 

Bunun dışında üye 

sinden, kredi kartını 

kartı .sistemine dahil 

işyeri sözleşmelerinin incelenme

kabul eden işletmelerin, kred 

olduklarını belirten çeşitli 

tanıtım araçlarını asmak, hamilin limitine açıklamamak 

ve limit aşımı iznini gizli olarak almak, sistem ile 

ilgili belgeleri saklamak işletme konusunun ya da işletme-

nin sahibinin değiştirilmesinden kredi kartını 

kuruma iletmek gibi yükümlülükler sınırlayıcı 

irade özerkliği çerçevesinde bunlara yenileri 

bilir. 

çıkaran 

olmayıp, 

eklene-

3.8. KREDİ KARTINI ÇIKARAN KURUM İLE KART HAMİLİ 

ARASINDAKİ SÖZLEŞME İLİŞKİSİ 

38.1. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE NİTELENDİRİLMESİ 

381.1. Kurulması 

Bundan önceki açıklamalarımız sırasında bir 

çok kez belirttiğimiz üzere, kredi kartı hamilinin 
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bu sıfatı elde edebilmesi, kredi kartını çıkaran kurum 

ile bir üyelik sözleşmesi imzalamasına bağlıdır. tlyelik 

sözleşmesinin metni de, tıpkı üye işyeri sözleşmesi" 

gibi, kredi kartı kurumu tarafından hazırlanır. 

Sisteme dahil olmak ve kredi kartı almak isteyen 

bir kişi, kredi kartını çıkaran kurum tarafından bastırıl

mış bulunan bir istem (talep) formunu doldurur ve burada 

mali ve medeni durumu ya da iş ilişkileri hakkında 

kendisine yöneltilen soruları cevaplandırır. Talep 

formunu alan kredi kartı kuruluşu başvuru sahibi tarafın

dan verilen bilgilerin doğruluğunu araştırarak, elde 

ettiği sonuca göre ona kredi kartını verip vermemeyi 

kararlaştırır. 

Kanımızca burada aydınlığa kavuşturulması gereken 

en önemli husus, hamil ile kredi kartını çıkaran kuruluş 

arasındaki sözleşmenin ne zaman kurulmuş sayılacağı 

ve özellikle kartı çıkaran kuruluşun tek yanlı olarak 

belirlediği genel işlem şartlarının hangi andan itibaren 

yürürlüğe gireceğidir. 

Hiç kuşkusuz, talep formu ile üyelik sözleşmesi 

metninin birlikte bulunduğu ve başvuru sahibinin heri 

ki belgeyi de imzalayarak kredi kartını çıkaran kuruluşa 

göndermesinin zorunlu bulunduğu durumlarda ortaya büyük 

bir sorun çıkmaz ve kuruluş başvuruyu kabul ettiğini 

bildirip kartı ilgiliye göndermesi durumunda sözleşme~ 

nin kurulduğu söylenebilir. Kanımızca hamilin kartın 

üzerindeki ilgili yeri imzalaması, üyelik sıfatının 

kazanılması açısından zorunlu olmayıp, bu daha önce 

elde edilen kart hamili sıfatından kaynaklanan bir 

yükümlülük, başka bir söyleyişle, kredi kartını kullana

bilmenin bir önkoşuludur. Bu nedenleledir ki, bizce 

kendisine gönderilen kartı imzalamayan bir kişi dahi, 
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bunun yitirilmesi halinde, kredi kartını özenle korumayan 

bir hamil olarak üçüncü kişilerin kötüye kullanmalarından 

sorumlu tutulabileceği gibi, yine kart hamili olarak 

kartını yitirdiğini kredi kartını çıkaran kuruma bildirmek 

zorunluluğundadır. 

Acaba kredi kartını çıkaran kurum daha sonra 

tek yanlı olarak üyelik sözleşmesinde yeralan herhangi 

bir koşulu, diyelim imzalanan harcama belgelerinin 

karşılıklarının ödenmesi gereken süreyi, ödenmeme durumun

da işlemesi öngörülen faizin oranını vbz. değiştirebilir 

mi? Gerçekten, uygulamada kredi kartını çıkaran kurum

ların bu hakkı saklı tuttukları gözlemlenmektedir. 

Bunun gibi yeni bir icap niteliğini taşıyan sözleşm.enin 

değiştirilmiş metnine karşı, kart hamilinin itiraz 

etmemesi ya da kartı kullanmayı sürdürmesinin kabul 

anlamına geleceği yolunda hükümlere üyelik sözleşmesinde 

yer verildiğine rastlanılmaktadır. 

Bu nedenle kredi kartını çıkaran kurumun üyelik 

sözleşmesini tek taraflı olarak değiştirmek hakıkını 

saklı tuttuğu durumlarda dahi somut bir değişikliğin 

ancak kart hamiline bildirilmesi ve onun buna karşı 

herhangi bir itiraz ileri sürmemesi koşulu ile yürürlüğe 

gireceğini kabul etmek gerekir. 

Kredi kartını çıkaran kuruluş ile kart hamili 

arasındaki sözleşmenin de karşılıklı bir nitelik taşıdığı 

ve sürekli bir ilişk meydana getirdiği muhakkaktır. 
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381.2. Nitelendirilmesi 

3812.1. Genel Olarak 

Kredi kartını çıkaran kuruluş ile kart hamili 

arasındaki sözleşkme ilişkisinin nitelendirilebilmesi 

için öncelikle tarafların bu ilişkiye girerken izledikleri 

amaç gözönüne alınmalı ve karşılıklı olarak sahip bulun

dukları haklar ile borçlar ortaya konulup, bunlar içinde 

temel bir işlev taşıyanı belirlenmelidir. 

Gerçekten, soruna kart hamili açısından bakıldığın

da, bunun sisteme kredi kartının evrensel alandaki 

kullanım kolaylığından yararlanmak amacı ile dahil 

olduğu anlaşılacaktır. Ne var ki, paranın ve hatta 

bir ölçüye kadar çekin aksine, kredi kartının ancak 

üye işyeri sıfatını taşıyan ticari işletmelerde kabul 

gördüğü kuşkusuzdur. İşte bu nedenledir ki, kredi kartı 

hamili olanaklar oranında fazla sayıda ticari işletmede 

kartını kullanmak isteyecek ve ancak bu takdirde giriş 

ödentisi de vererek aldığı kartın kendisine bir yarar 

sağladığına inanabilecektir. Anılan gerekçe ile kredi 

kartını çıkaran kurumun kart hamiline karşı temel yükümlü

ğünün, yapılan harcamaları üye işyerine ödemekten çok, 

bu tür harcamaların yapılması için gerekli ortamı ya 

da koşulları yaratmak olduğu söylenebilir. 

Kredi kartını çıkaran kurum bu temel yükümlülüğünü 

yerine getirebilmek için, sisteme dahil olacak yeni 

işletmeler bulmak ve bunlarla üye işyeri sözleşmeleri 

imzalayarak müşterilerinden nakit ödeme yapmalarını 

istemekten vazgeçirip, kredi kartını ödeme aracı olarak 

kabul etmelerini sağlamak ve nihayet sistemi benimseyen 

üye işyerlerinin de ayrılmalarını engellemek için gerekli 

önlemleri almakla yükümlüdür. 
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Hiç kuşkusuz, kredi kartını çıkaran kurum, üye 

işyerine karşı hamilin yaptığı harcamaları ödeme yükümlü

lüğü altına girer. Ne var ki, onun temel görevi, yukarıda 

da ifade ettiğimiz üzere, kart hamilinin kredi kartını 

olanaklar. oranında fazla kullanması için gerekli ortamı 

yaratmaktadır. 

3812. 2. Kredi Kartını Çıkaran Kurumun Temel 

Yükümlülüğü Yönünden 

Kredi kartını çıkaran kurumun temel yükümlülüğü 

kart hamiline peşin para ödemek zorunda kalmaksızın 

mal ya da hizmet sa tın alabileceği çok sayıda ticari 

işletmeyi sisteme dahil ederek, ona kartını sık kullana

bilmek için elverişli ortamı yaratmak olduğuna göre, 

acaba buna dayanarak oluşturan sözleşmenin hukuki niteliği 

nedir? 

Kanımızca kredi kartını çıkaran kurum ile kart 

hamili arasındaki sözleşmenin konusu bir işgörme olan 

istisna sözleşmesi olarak nitelendirilip nitelendirileme

yeceği incelenirken, istisna sözleşmesinn özelliğinden 

hareket edilmelidir. 

Bilindiği gibi, BK. m. 355 is. de düzenlenen 

istisna sözleşmesi bir işgörme sözleşmesi olmakla birlik

te, bu sözleşmede önemli olan, çalışmanın ya da yapılan 

faaliyetin kendisinden çok, bu çalışmadan ortaya çıkan 

ve objektif olarak gözlenmesi mümkün bulunan sonuçtur. 

Ne var ki, maddi olmayan bir sonuç, ancak mahiyeti 

bakımından bir çalışma sonucu olarak vaad edilebilmeye 

elverişli olduğu takdirde bir istisna sözleşmesinin 

konusu oluşturabilir. 
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Soruna bu açıdan bakıldığında kredi kartını 

çıkaran kurumun belirli bir sonucu ortaya çıkarmayı 

garanti etmediği anlaşılacaktır. Gerçekten, kredi kartını 

çıkaran kurum sistemi geliştirme ya da destekleme yükümlü

lüğü uyarınca kart hamiline kartın kullanılabileceği 

işletme sayısını artırmaya çaba göstermek borcu al tına 

girmiştir, fakat bu hiçbir zaman kredi kartının tüm 

ticari işletmelerde geçerli olacağı, hatta Uye işyeri 

durumundaki işletmelerde dahi kabul edileceğini garanti 

etmek anlamına gelmez. Bu nedenlerle sözleşmenin kredi 

kartını çıkaran kuruluşun temel yükümlülüğü yönünden 

bir istisna sözleşmesi olarak nitelendirilmesi mümkün 

değildir. Nitekim üye işyerlerinin bağımsız bir niteliğe 

sahip bulunduklarını gözönüne alan kredi kartı kurumları

nın hamil ile yaptıkları sözleşmelere üye işyerlerinde 

kredi kartının kabul edilmemesinden sorumlu olacaklarını 

öngören hükümler koymamaları da bunun diğer bir kanıtıdır. 

Önemle ekleyelim, herhangi bir garanti vermemekle 

beraber, kredi kartının üye işyerlerinde kabul görmesini 

sağlamak için çaba göstermekle yükümlü bulunan ve örneğin 

aksine davranması halinde üye işyeri sözleşmesini feshede

ceğini açıklayarak bunun yaptırımını da belirleyen 

kredi kartı kurumunun borcu, istisnadan çok hizmet 

sözleşmesinin tanımına ve niteliklerine uygun düşmektedir. 

Nitekim öğretide de kredi çıkaran kurumun gördüğü işin 

bir hizmet sözleşmesine dayandığı belirtilmektedir. 

Gerçekten, uygulamada bazen kredi kartını çıkaran 

kurum kart hamillerine özel olarak imal ya da örneğin 
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yurt dışından ithal ettiği hediyelik eşya, giysi, kravat, 

çanta ya da içki gibi bazı eşyaları doğrudan doğruya 

satış bürosu aracılığı ile sattığı ya da kendisinin 

geziler ydüzenlediğine rastlanmaktadır. Kanımızca kredi 

kartını çıkaran kurumun temel yükümlülüğü üç taraflı 

sistem çerçevesi içinde kart hamillerine nakit ödemeksizin 

alış-veriş yapabilecekleri üye işyerleri ile bağlantı 

kurup, sözleşmeler imzalamak olduğuna göre, bu gibi 

kurumun bizzat satıcı olduğu durumlarda gerçek bir 

kredi kartı uygulamasından sözetmek mümkün değildir. 

Nitekim anılan varsayımda bir harcama belgesinin imzalan

madığı ve kredi kartını çıkaran kurumun hamile sattığı 

malın faturasını gönderdiği ve sonra bunu aylık ya 

da 15' er günlük hesap özeti ile tahsil yoluna gittiği 

gözönüne alınırsa, vardığımız sonucun haklılığı anlaşılır. 

Buna karşılık kredi kartını çıkaran kurum örneğin 

yayınladığı dergide bazı ürünler ve bunların nereden 

satın alınabileceği hakkında bilgi verebilir. Kurumun 

malı bizzat satmadığı bu durumda ilişki alıcı (kart 

hamili) ile satıcı arasında kurulur. Hiç kuşkusuz, 

satıcı aynı zamanda bir üye işyeri ise ve hamil alış-veri

şinde kredi kartını kullanmak yoluna giderse, ortaya 

olağan bir kredi kartı ilişkisi çıkacaktır. 

Nihayet kredi kartı hamilinin kartı ile doğrudan 

doğruya para da alabildiği hallerde kredi kartı kurumu 

ile hamil arasında iki taraflı bir ilişkinin · bulunduğu 

söylenebilir. 
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3.9. KREDİ KARTI HAMİLİ İLE ÜYE İŞYERİ ARASINDAKİ 

SÖZLEŞME İLİŞKİSİ 

39.1. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE BEDELİN ÖDENMESİN

DEKİ ÖZELLİK 

Kredi kartı hamili ile üye işyeri arasındaki 

sözleşmenin kurulması inceleme konumuz yönünden herhangi 

bir özellik göstermez. Hamil üye işyerinden bir taşınır 

sa tın alıyorsa, satım sözleşmesi, sunulan bir hizmetten 

yararlanıyorsa, duruma göre hizmet ya da istisna sözleşme

si, bazen de bir kira sözleşmesi mevcut bulunabilir. 

Taraflar, icap ve kabul sonucunda oluşan sözleşme

nin kendilerine yüklediği edimleri yerine getirmek, 

yani taahhüt ettikleri şeyi vermek ya da üstlendikleri 

işi yapmak zorunluluğundadırlar. Kredi kartı uygulamasında 

borcun konusunun bir kaçınmadan, başka bir söyleyişle 

yapmama taahhüdünden ibaret olması düşünülemez. 

Örneğin bir satım sözleşmesinde satıcının edimi, 

sattığı şeyin mülkiyetini alıcıya geçirmektir. Satıcının 

edimini yerine getirmiş, yani borcunu ifa etmiş sayılabil~ 

mesi için, sattığı şeyin zilyedliğini ve sonuç olarak 

mülkiyetini karşı tarafa geçirmiş olması grekir. Alıcının 

edimi ise satış bedelini ödemektir. 

Şimdi bu örneği gerek alıcının gerek satıcının 

herhangi bir kredi kartı sistemine dahil olduklarını 

varsayarak bir kez daha ele alacak olursak, kredi kartı 

hamilinin üye işyeri sıfatını taşıyan bir mağazadan 

giysi satın alması ydurumunda, karşılıklı icap ve kabul 

açıklamaları sonucunda ortaya çıkan bu satım sözleşmesi 
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uyarınca, mağaza sahibi giysinin zilyedliğini ve dolayısı 

ile mülkiyetini alıcıya geçirmek, alıcı da üye işyeri 

ile arasındaki bedel ilişkisinden kaynaklanan borcu 

olarak satış bdelini ödemekle yükümlüdür. Önemle belirte

lim, tarafların kredi kartı sisteminde yeralmaları 

satıcının edimini ifa biçiminde herhangi bir değişiklik 

yaratmamakta, ·o yine üzerinde anlaşılan elbiseyi temsille 

yükümlü kalmaya devam etmektedir. Buna karşılık alıcı 

satış bedelini ilke olarak BK. m. 83, f. 1 uyarınca 

Türk parası ile ödemek zorunluluğunda olduğu halde 

kredi kartı sisteminde yeralmış bulunmak onu bu zorunlu

luktan kurtarmakta ve kendisine satış bedelini kredi 

kartını ibraz edip, imzalayacağı harcama belgesi aracılığı 

ile ödeme olanağını vermektedir. Bu olanağın kendisine 

üye işyeri ile ,kredi kartını çıkaran kuruluş orasında 

imzalanan sözleşme uyarınca tanındığına ve üye işyerinin 

sattığı mal karşılığında bedelin nakit olarak ödenmesi 

vazgeçip, hamil tarafından imzalanan harclama belge

lerini ifa uğruna edim olarak kabul etmek borcu al tına 

girdiğini daha önce değinmiştik. 

Açıklamalarımızdan da anlaşılabileceği üzere, 

burada sadece kart hamili olan alıcının satış bedelini 

ödemek borcunu ifa şeklinde bir değişiklik meydana 

gelmektedir. 

39.2. KREDİ KARTI SİSTEMİNE DAHİL OLMANIN TARAFLARA 

YÜKLEDİGİ BORÇLAR 

392.1. llYE İŞYERİNİN NAKİT ÖDEME YAPILMASINI 

İSTEMEK YERİNE KREDİ KARTINI KABUL ETMEK 

ZORUNLULUGU 

3921.1. Genel Olarak Kapsamı 

Herşeyden önce şunu belirtelim ki, üye işyeri 
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ile kart hamili arasındaki sözleşme ilişkisinin içine 

kredi kartı sistemine ilişkin öğeyi dahil edip etmemek 

tamamen kart hamilinin isteğine bağlıdır. Değilik bir 

söyleyişle, giysi satan bir üye işyerinden alış-veriş 

yapan kart hamili, aldığı eşyanın bedelini mutlaka 

kredi kartı aracılığı ile ödemek zorunluluğunda olmayıp, 

o dilerse nakden ya da çekle ödeme yapabilir, isterse 

kart hamili olduğunu açıklayarak kartını ibraz edebilir. 

Bu söylediklerimizden de anlaşılabileceği üzere, kart 

hamili yönünden kredi kartı sistemini devreye ysokup 

sokmamak sadece bir seçenekten ibarettir. Esasen vitrinine 

astığı bir amblem ya da mağazasında yaptığı çeşitli 

duyurularla kredi kartını kabul edeceğini açıklayan 

ya da kredi kartını çıkaran kuruluşça Unvanına, işletme 

adına, adres ve telefonuna ilgili listelerde yer verilen 

üye işyerinin aksine, alış-veriş yapan bir kimsenin 

kart hamili olup olmadığını dış görünümünü itibariyle 

anlamak mümkün değildir . Müşteri ancak kendi isteği 

ile ödemeyi kart aracılığı ile yapacağını açıkladıktan 

sonradır ki, üye işyeri bunu kabul etmek zorunluluğunda 

kalacaktır. 

Öte yandan, üye işyeri tüm kart hamillerine 

eşit davranmak ve geçerlilik, limit aşımı vbz. konularda 

yapacağı inceleme ve alacağı izinler saklı kalmak koşulu 

ile kendisine ibraz edilen tüm · kredi kartlarını kabul 

etmek zorunluluğundadır. Nihayet üye işyerinin kredi 

kartını kabul zorunluluğunun zaman yönünden, örneğin 

gündüz-gece ya da olağan satış dönemi-indirimli satışı 

ayrımı yapılarak da herhangi bir sınırlandırmaya uğratıla

mayacağını eklemek isteriz. 
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3921.2. Yükümlülüğe Aykırılık Oluşturan Haller 

39212.1. tlye İşyerinin Nakit Ödeme İstemesi 

tlye işyerinin acele nakit paraya ihtiyacı Olması, 

kredi kartını çıkaran kuruma bundan böyle komisyon 

ödemeyi istememesi gibi çeşitli nedenlerle hamilin 

kredi kartı aracığılı ile yapmak istediği ödemeyi reddet

mesi mümkündür. 

Kanımızca sorunun iyiniyet ya da teamül gibi 

saptanması her zaman kolay olmayan kavram ve ilkelere 

bağlanması, doğası gereği basitliği gerektiren kredi 

kartı uygulamasını güçleştirecek ve uyuşmazlıkların 

artmasına neden olacaktır. Bu nedenle biz belirli bir 

üye işyerindeki satış koşullarını pazarlık yapmak suretiy

le kendi lehine değiştiren, yani satış bedelini indiren 

bir kişinin, tam. ödeme aşamasında kart hamili olduğunu 

açıklamasının üye işyerine karşı dürüst davranmamak 

anlamına gelebileceği kanısındayız. Başka bir söyleyişle, 

hamil bizce ancak daha sözleşmenin kurulması evresinde 

ödemeyi kredi kartı aracılığı ile yapacağını açıklamış 

ve sonra pazarlık suretiyle satış bedelini bir miktar 

idirme başarısını göstermişse, yine de kartının kabulünü 

isteyebilir. Her ne kadar üye işyerlerinin kredi kartı 

hamillerine tıpkı nakit ödeme yapan müşterilerle eşit 

davranmak yükümlülüğü var ve yine bir üye işyerinin 

kendisi ile pazrlık yapan kimsenin kart hamili olabilece

ğini gözönünde tutması gerektiği söylenebilirse de, 

satış bedelinde indirim yapan üye işyerinin genellikle, 

esasen kendi isteği ile düşürdüğü karından, bir de 

komisyon ödemeyi düşünmediği kabul edilmelidir. 
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39212.2. İndirimli Satış Dönemlerinde Kredi 

Kartının Kabul Edilmesi 

Buna karşılık kanımızca bir üye işyeri indirimli 

satış dönemlerinde (ya da tahliye modeli ile yaptığı 

tasfiye satışları sırasında) de kredi kartını ödeme 

aracı olarak kabul etmek zorunluluğundadır. 

Her ne kadar burada üye işyerinin esasen kAr 

oranından büyük bir indirim yaptığı için artık kredi 

, kartını çıkaran kuruluşa bir de komisyon ödemek istemeye

ceği ileri sürülebilirse de, sistemde kaldığı sürec 

üye işyerinin bunu gözönüne almak zorunda olduğu ve 

indirimli satış döneminde de kart hamiline tıpkı nakit 

ödeyen müşteri gibi davranmakla yükümlük olduğu söylenebi

lir. 

Çeşitli nedenlerle indirimli satış dönemlerinde 

kredi kartını kabul etmeyen bir üye işyerinin, tıpkı 

nakit ödeme yapılmasını istemek durumunda olduğu gibi, 

sözleşmeye aykırı davranmış sayılması gerecektir. 

3921.3 Yükümlülüğe Aykırılığın Yaptırımı 

39213.1. tlye İşyeri Yönünden 

tiye işyerinin kredi kartı aracılığı ile y~pılacak 

ödemeyi reddetmesi sözleşmenin olumlu ihlali niteliğinde

dir. 

Kanımızca üye işyerinin alıcının kredi kartı 

hamili olduğunu öğrenip onunla hiç sözleşme yapmaması 

ya da sözleşme yaptıktan sonra kredi kartı aracılığı 
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ile gerçekleşecek ödemeyi reddetmesi sözleşmenin olumlu 

ihlali niteliğindedir ve üye işyeri bu nedenle doğan 

zararı tazmin etmekle yükümlü olur. 

39213.2. Kredi Kartını Çıkaran Kuruluşun Kartın 

Kabul Edilmemesinden Sorumlu Tutulabilip 

Tutulamayacağı 

tiye işyerinin kredi kartı aracılığı ile yapılacak 

ödemeyi reddetmesi durumunda hamilin sözleşmenin olumlu 

ihlaline dayanarak tazminat isteminde . bulunabileceğine 

yukarıda değinmiştik. Brada üzerinde duracağımız sorun, 

üye işyerinin kartı kabul etmemesi nedeniyle kredi 

kartını çıkaran kuruluşun da sorumlu tutulabilip tutula

mayacağı ve özellikle üyelik sözleşmelerinde yeralan 

sorumsuzluk kayıtlarının geçerli olup olmadığıdır. 

Ulkemizde örneğin Diners Club Üyelik Mukavelesi'nin 

10. maddesinde "Diners Club üyelerinin alışverişlernde 

kredi kartlarını kullanmaları esas olup, alış-veriş 

ve kart kullanmak sırasında karşılayacakları her türde 

güçlükleri ve şikayetlerini derhal Diners Club'a bildire

ceklerdir. Müesseselerle yapmış olduğu anlaşmalar gereğin

ce bu şikayetleri incelemek Diners Club'un görevidir" 

denilerek kart hamilinin sadece bir şikayet hakkı bulun

duğu vurgulanmış ve bu şikayeti inceliyerek üye işyeri 

hakkında uygulanacak yaptırımı saptama konusundaki 

takdir yetkisi kredi kartını çıkaran kuruluşa bırakılmış

tır. 

Prestige Card'ın gerçek kişiler için hazırlanan 

sözleşmesinin 3. maddesinde de kart hamilinin üye işyer

lerinde çek ya da nakit ödemeksizin alış-veriş yapabi

leceği ya da kendisine hizmet sağlanabileceği açıklandık-



-144-

tan sonra "Bu suretle BANKA, KART SAHİBİ' ni üye işyeri 

nezdinde garanti etmiş olur" şeklinde bir hükme yer 

verilmiştir. Kanımızca bu hüküm sadece kredi kartı 

hamilinin ödemesine ilişkin olup, üye işyerinin hamilden 

nakit istemesi durumunda kredi kartını çıkaran kuruluş 

olan bankanın sorumluluğunu düzenlemektedir. 

Kanımızca da kredi kartını çıkaran kuruluş kart 

hamiline karşı kredi kartının kabul edilmemesi nedeniyle 

sorumlu tutulabilir. Kredi kartını çıkaran kuruluşun 

temel yükümlülüğünü kart hamiline sistemden gereği 

gibi yararlanmak için elverişli koşulları yaratmak 

olduğuna, bu da ancak kartın üye işyerlerinde kabulünün 

zorunlu kılınması ile sağlanabileceğine göre, kartı 

çıkaran kuruluş borcunu yerine getirmekte kendisine 

yardım eden üye işyerinin bu davranışından BK. m. 100 

uyarınca sorumludur. Her ne kadar burada BK. m. 100 'ün 

uygulanabilmesi için yapılan işin borçluya ait bir 

iş olması gerektiği, oysa üye işyerinin kendi işini 

gördüğü ileri sürülebilirse de, bizce burada sistemi 

oluşturan ve işletmekle yükümlü bulunan kredi kartı 

kuruluşunun yanı sıra, üye işyerinin yde onun vazgeçilmez 

bir öğesi olduğu unutulmamalıdır. Bunun yanı sıra kart 

hamilinin giriş ödentisi ya da yıllık ödenti adı altında 

bir ücret ödemesi, onun çıkarlarının kredi kartı kurumu 

tarafından korunmasını haklı gösterir. Nihayet kredi 

kartını çıkaran kuruluşun üye işyeri ile kart hamili 

arasındaki uyuşmazlığa neden olan somut olayı bileme, 

yeceği şeklindeki karşıt gerekçe, burada husumet kendisine 

yöneltilen kuruluşun HUMK. m. 49 is. uyarınca üye işy~rine 

davayı ihbar etmesi yolu açık bulunduğu için, bizce 

doyurucu olmaktan uzaktır. 
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392.2. Kart Hamilinin Harcama Belgesinin 

Düzenlenmesine Katılmak Borcu 

3922.1. Kartın İbrazı ve Harcama Belgesinin 

İmzalanması 

tlye işyeri ile olan ilişkisinde kart hamilinin 

temel borcu, harcama belgesinin düzenlenmesine katılmaktan 

ibarettir. 

Gerçekten kredi kartı sisteminden yararlanmak 

isteyen hamil, öncelikle bu sıfatını kanıtlamak üzere 

kartını ibraz etmelidir. Bir üye işyeri, kendisinden 

alış-veriş yapan kişinin gerçekte kart hamili olduğunu 

kişisel gözlemlerine dayanarak bilse dahi, kart ibraz 

edilmeksizin ona bir harcama belgesini imzalatamaz. 

Hiç kuşkusuz, hamil kartın aslını ibraz etmek zorunlu

luğundadır, bu nedenle diyelim bir fotokopinin sunulması 

geçerli değildir. 

Ne var ki, hamilin tek başına kredi kartını 

ibraz etmiş olması da, kredi kartını çıkaran kuruluşun 

ödeme ve üye işyerinin mali teslim borcunu ifa etmesi 

yönünden yeterli görülemez. Hamilin kredi kartını imprin

ter aygıtının içine konulabilmesi için üye işyerini 

yetkilisine teslim etmesi ve onun tarafından düzenlenen 

harcama belgesini imzalaması da zorunludur. Bununla 

beraber, daha önce değindiğimiz üzere, kredi kartını 

çıkaran kuruluşun bizzat satıcı olduğu durumlarda ya 

da üye işyerlerinin telefonla sipariş alarak malı gönder

meyi kabul ettiği hallerde, kart hamilinin harcama 

belgesinin düzenlenmesinde, herhangi bir katkısı olmaz. 
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Çünkü birinci varsayımda bir harcama belgesi düzenlemeye 

gerek yoktur. İkinci varsayımda ise üye işyeri harcama 

belgesini hamilden aldığı bilgilere dayanarak bizzat 

düzenler ve malı teslim ederken kart hamiline imzalatır. 

Kart hamili taraf 1ndan imzalanan harcama belgesi 

kredi kartını çıkaran kuruluşa karşı ilgili tutarın 

üye işyerine ödenmesi konusunda verilen bir talimattır 

ve bundan dönmek mümkün değildir. Harcama belgesinin 

imzalanması ile birlikte kredi kartını çıkaran kurumun 

üye işyerine karşı bağımsız nitelikteki ödeme borcu 

doğmuş olur. 

Bu konudaki açıklamalarımızı bitirmeden önce 

son olarak iki konu üstünde daha durmak istiyoruz. 

Acaba kredi kartı sisteminde imza vazgeçilmez bir ödeme 

mi sahiptir, başka bir söyleyişle bir kimsenin kart 

hamili sıfatını kazanabilmesi için mutlaka imza atabilecek 

durumda mı olması gerekir? Eğer imza gerekli ise, bu 

sadece el ile atılan bir imza mı olacaktır? İkinci 

olarak harcama belgesi bir temsilci aracılığı ile imzala

nabilir mi? 

3922.2. İmzanın Elyazısı ile Olması Zorunluluğu 

Bilindiği üzere TK. m. 668 poliçe üzerinde atılacak 

olan imzaların kesinlikle elyızısı ile olmasını öngör

mekte ve bunun yerine "herhangi bir vasıta veya el 

ile yapılan veyahut tasdik edilmiş olan bir işaret 

yahut resmi bir şahadatname kullanılamayacağı" belirtil

mektedir. 
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Hemen belirtelim, aşağıda değineceğimiz üzere 

biz harcama belgesinin sadece hamil tarafından imzalana, 

bileceği görüşünde olduğumuz için, esasen burada elyazısı 

ile imza atamayacak bir kişinin temsil ettirebilmesini 

düşünemiyoruz. 

Kanımızca TTK. m. 668, f. 1 ve 2 örnekseme yolu 

ile kredi kartı sistemine de uygulanmalıdır. Anılan 

nedenle hamil imzasını ancak elyazısı ile attığı takdirde 

kredi kartını çıkaran kuruluşa geçerli bir ödeme talimatı 

vermiş olarak kabul edilmelidir. Her ne kadar kredi 

kartının arka yüzünde yeralan imza bölümü yerine hamilin 

örneğin mühürünü basabileceği ve üye işyerinin de harcama 

belgesini düzenlerken bunu kullanıp, karşılaştırmasını 

da ona göre yapabileceği ileri sürülebilirse de, güven 

temeline dayalı kredi kartı sisteminde ortaya çıkabilecek 

kötüye kullanmaları önlemek yönünden imzanın elyazısı 

ile olması kabul edilmelidir. 

Amalar ise ancak elyazısı ile imzalarının usulen 

tasdik edilmiş olması durumunda poliçeye imza atabilirler 

(TTK. m. 668, f.3). Tasdik zorunluluğu ile kredi kartı 

sistemindeki sürat ve basitlik ilkelerini bağdaştırmak 

mümkün olmadığı, ayrıca her harcama belgesinin düzenlen

mesi sırasında onay yoluna gitmek düşünülemeyeceği 

için, kanımızca amaların da kredi kartı hamili olmama

larının kabulü daha doğrudur. 

3922.3. Mümessil Aracılığı ile İmza 

"Salahiyet olmaksızın imza" kenar başlığını 

taşıyan TTK. m. 590 uyarınca: "Temsile salahiyetli 

olmadığı halde bir şahsın temsilcisi sıfatiyle bir 

poliçeye imzasını koyan kimse, o poliç~den dolayı bizzat 
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mesul olur ve poliçeyi ödediği takdirde temsil olunanın 

haiz olabileceği haklara sahip olur. Salahiyetini aşan 

temsilci için dahi hüküm böyledir". TTK. daki kıymetli 

evrakta temsile ilişkin yegane kural budur. Bununla 

beraber öğretide bir kambiyo senedinin bir başkasının 

adına ve hesabına imzalanabileceği ve sözü geçen temsil 

yetkisinin yasadan ya da bir sözleşmeden kaynaklana

bileceği tartışmasız bir biçimde kabul edilmektedir. 

Burada üzerinde durmak istediğimiz husus, kredi 

kartının hamilin bir temsilcisi tarafından kullanılabilip, 

kullanılamayacağı ve özellikle harcama belgesinin bu 

kişi tarafından temsilen imzalanabilip irnzalanamayacağı

dır. Açıktır ki, hamilin kredi kartı aracılığı ile 

bedelini ödediği malı kendi adına ve fakat bir üçüncü 

kişi adına ve fakat bir üçüncü kişi hesabına satın 

alması herhangi bir özllik taşımaz. Bu durumda kart 

hamili ile üçüncü kişi arasında BK. m. 416 is. e tabi 

olan bir komisyon sözleşmesi vardır. Ne var ki, harcama 

belgesi kart hamili tarafından imzalandığı için üye 

işyeri imza karşılaştırmasında hiç bir sorunla karşılaş

mayacak, bunun gibi, kredi kartını çıkaran kurum da 

doğal olarak gönderdiği hesap özeti ile sözkonusu harcama

nın karşılığını doğrudan doğruya hamilden talep edecektir. 

392.3. Uye İşyeri İle Kredi Kartını Çıkaran 

Kurum Arasındaki Sözleşme İlişkisinin 

Sona Ermesi 

tlye İşyeri ile kredi kartını çıkaran kurum arasın, 

daki sözleşme ilişkisi ç~şitli nedenlerle sona erebilir. 

Gerçekten, sözleşmede taraflardan herhangi birisine 
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tek yanlı bir feshi ihbar hakkı tanınmış olabileceği 

gibi, tüm sürekli borç ilşkilerinde geçerli olan haklı 

nedenle fesih olanağı burada da vardır. Hiç kuşkusuz, 

taraflar aralarında anlaşarak üye işyeri sözleşmesini 

ortak iradeleri ile yürürlükten kaldırabilecekleri 

gibi, örneğin kredi kartını çıkaran kurumun faaliyetini 

sürdürmeme kararı alması, iflas etmesi ya da tek kişi 

işletmesi niteliğinde olan üye işyerinin sahibinin 

ölmesi ve mirasçıların işletmeye devam etmek istememe, 

leri halinde sözleşme ilişkisi ortadan kalkacaktır. 

3923.1. Sona Erme Nedenleri 

39231.1. Tek Taraflı Fesih Bildirimi İle 

Bilindiği üzere feshin bildirimi (ihbarı7 kira, 

hizmet, adi şirket, ticari mümessillik gibi devamlı 

bir ilişki kuran borç sözleşmelerinde, yasanın öngördüğü 

bir nedenle sözleşme ilişkisinin tek taraflı bir beyanla 

ilerisi için (ex nunc) sona erdirilmesi anlamına ge

lir (26). Kural olarak borçlunun temerrüdü esasına 

dayanan dönmenin aksine, sözleşmeyi bozma yetkisi borçlu

nun temerrüdü dışında kalan haklı sebeplere, giderek 

bazen taraflardan birisinin kişisel takdirine de dayana

bilir (27). 

Herşeyden önce şunu belirtelim ki, sözleşmede 

taraflardan birine ya da her ikisine sözleşmenin tek 

taraflı olarak feshini bildirebilmek hakkı tanınmış 

olabilir. Fesih bildirimi sözleşme ilişkisine, herhangi 

(26) S. TEKİNAY, S. AKMAN, H. BURCUOOLU, A. ALTOP; Borçlar Hukuku 
6. Basım, İstanbul 1988, s. 1290. 

(27) S. TEKİNAY ve DİGERLERİ; a.g.e., s. 1292. 
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bir gerekçe açıklamak zorunluluğunda olmaksızın ve 

karşı tarafın muvafakatini almak gerekmeksizin tek 

taraflı takdir hakkına bağlı olarak son verebilme yetkisi

ni ifade eder. Öte yandan fesih bildirimi, sözleşmede 

aksi öngörülmediği sürece hükümlerini derhal doğurmaya 

başlar. Buna karşılık taraflar üye iş yeri sözleşmesin

de örneğin fesih bildiriminin bildirme tarihinden altı 

ay sonra yetkilerini doğuracağını ya da bildirimin 

ancak bir bilanço yılının sonu itibariyle yapılabileceği 

yolunda düzenlemeler getirmiş olabilir. 

Kanımızca bu sorunun çözümlenmesinde kalkış 

noktası olarak üye işyeri sözleşmesinin belirli süreli 

mi, yoksa belirsiz süreli mi olduğu gözönünde tutulmalı

dır (28). 

tiye işyeri sözleşmesi belirli süreli ise, fesih 

bildirimi uygun bir süre önce yapılmalı ve bunun sözleş

menin sona ermesi öngörülen tarihte hükümlerini doğurması 

kabul edilmelidir. Bununla beraber, aşağıda da değine

ceğimiz üzere, belirli süreli üye işyeri sözleşmelerine; 

henüz süre dolmadan öncede haklı nedenle son verilebilir. 

tlye işyeri sözleşmesi belirsiz ise ve taraflardan 

herhangi birine tek yanlı olarak fesih bildiriminde 

bulunmak olanağı tanınmışsa, bu özel düzenlemenin uygulama 

alanı bulacağı kuşkusuzdur. Ne var ki, kanımızca kredi 

kartı ssteminde ilişkinin yoğunluğu ve özellikle araya 

kart hamili sıfatını taşıyan bir üçüncü kişinin de 

(23) ÖIEr '.IEIJdAN; a.g.e., s.146 
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girmiş bulunduğu olgusu dikkate alınarak, sözleşmeye 

fesih bildiriminin derhal sonuç doğuracağı şeklinde 

bir hükmün konulamayacağı sonucuna varılmalıdır. ~ 

39231.2. Haklı Nedenle Fesih 

Haklı sebep kavramı hukuki temelini MK. m.2'de 

düzenlenen objektif iyiniyet ya da dürüstlük kurallarında 

bulur. Hiç kimseden, devamı kendisi açısından çekilmez 

hale gelen bir hukuki ilişkiyi sürdürmesi beklenemez. 

Nitekim yasakoyucu da, tarafları arasında sürekli bir 

bağ kuran tüm hukuki ilişkilerde, sözleşmeye devamı 

çekilmez hale getiren haklı nedenlerle bu ilişkiye 

son verilmesini kabul etmiş ve bu ilkeyi hemen bütün 

sözleşmelerde açık bir hüküm getirerek düzenlenmiştir. 

Soruna kredi kartı sistemi yönünden bakıldığında 

örnegın kar marjlarının çok düşmüş olması nedeniyle 

artık komisyon ödemek kendisi açısından çekilmez bir 

yük halini alan üye işyerinin sözleşmeyi haklı nedenle 

feshedebileceği kabul edilmelidir. Bunun gibi kredi 

kartını çıkaran kurum da üye işyerinin sunduğu hizmetin 

kalitesinin düşmüş olması durumunda, kart hamillerine 

karşı kredi kartının belirli bir düzeyin üstünde mal 

satan ya da hizmet sunan işyerlerinde geçerli olduğu 

konusunda yarattığı izlenimi zedelememek amacı ile 

ilişkiye haklı nedenle son verebilir (29). 

39231.3. Sözleşmeyi Sona Erdiren Diğer Durumlar 

Buraya kadar yaptığımız açıklamalarda taraflardan 

birinin sözleşmede yeralan hakkına dayanarak tek taraflı 

fesih bildiriminde bulunması ya da sözleşmeyi haklı 

nedenle sona erdirebilmesi olanağı üstünde durmuş bulu

yoruz. 

(29) bıner TEOMAN; a.g.e., s.149. 
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Hiç kuşkusuz taraflar, diğer tarafın sözleşmede 

öngörülen edimlerini zamanında yerine getirmemesi halinde, 

sözleşmeye aykırılık gerekçesine dayanarak da fesih 

haklarını kullanabilirler. Kredi kartını çıkaran kurumun 

harcama belgesi tutarlarını kararlaştırılan dönemlerde 

ödememesi, üye işyerinin sürekli taleplerine rağmen 

yeteri sayıda harcama belgesi göndermemesi, üye işyerinin 

kredi kartını kabulde güçlükler çıkması, giderek bunu 

hiç kabul etmemesi, ya da hamile kredi kartını kullanmaz 

ve peşin para ile ödeme yapacak olursa, kendisine bir 

miktar indirim uygulayacağını söylemesi gibi durumlar, 

sözleşmenin ihlaline örnek olarak gösterilebilir. tlye 

işyeri ile kredi kartını çıkaran kurum arasındaki ilişki 

bir karşılıklı sözleşme niteliğini taşıdığı için, burada 

karşılıklı sözleşmelerin sona erdirilmesine ilişkin 

Borçlar Hukuku kurallarının, diyelim temerrüt hakkındaki 

BK. m. 106'nın uygulanacağı ve tarafların oluşan zararla

rını genel hükümler çerçevesinde tazmin ettirebilecekleri 

doğaldır. 

Bunun dışında kredi kartını çıkaran kurumun 

faaliyetine son vermesi, gerçek kişi tarafından işletilen 

bir üye işyerinin sahibinin ölmesi, medeni hakları 

kullanma ehliyetinin kısıtlanması, tüzel kişi olan 

bir üye işyerinin fesih yada infisah nedenlerinden 

birinin gerçekleşmesi nedeniyle sona ermesi, ya da 

tüzel kişiliğini yitirerek bir başka şirketle birleşmesi 

durumunda da sözleşme ilşkisi sona erer. Kanımızca 

nev'i değiştiren ortaklığın eskisinin devamı olduğunu 

öngören TTK. m. 152 karşısında, diyelim bir kollektif 

şirket olan üye işyerinin anonim ortaklığa dönüştürül

mesi, üye işyeri sözleşmesinin münfesih sayılmasını 

grektirmeyeceği gibi, tarafların hak ve borçlarında 
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ya da bir tarafça diğerine verilen teminatlarda da 

herhangi bir değişiklik meydana getirmez. Bu gibi durum

larda eski sözleşmedeki ticaret Unvanının yenisi ile 

değiştirilmesi ile yetinilir. 

Kanımızca, sözleşmede üye işyerinin malikinin 

değişmesi ya da ölmesi açıkça bir sona erme nedeni 

olarak belirtilmemişse, mirası kabul eden mirasçılar 

ya da BK. m. 179 uyarınca işletmeyi devralan kişi ilke 

olarak sözleşme ile bağlıdır. Ne var ki, anılan durumda 

gerek kredi kartını çıkaran kurum gerek işletmeyi aktif 

ve pasifi ile devralan kişi isterlerse sözleşmeyi haklı 

nedenlerle sona erdirebilirler. 

3923.2. İlişkinin Tasfiyesi 

Kredi kartını çıkaran kurum ile üye işyeri arasın

daki sözleşme ilişksi, yukarıda değindiğimiz nedenlerden 

herhangi birinin gerçekleşmesiyle sona ermekle birlikte, 

ilişkinin tasfiyesi bir süre daha devam eder. 

Gerçekten, örnegın kredi kartını çıkaran kuruluş 

sözleşmede kendisine tanınan tek taraflı fesih bildiri-:

minde bulunmak hakkını kullansa dahi, üye işyerine 

bu tarihe kadar kart hamillerinden ifa uğruna edim 

olarak kabul edilen harcama belgesi tuta~larını ödemekle 

yükümlüdür. Aynı şekilde üye işyerinin komisyon ödeme 

yükümlülüğü fesih bildiriminden önceki tarihi taşıyan 

harcama belgeleri açısından varlığını korur. tlye işyeri 

ayrıca sözleşme sona erdikten sonra başta imprinter 

aygıtı olmak üzere sistemin işleyişi ile ilgili halen 

kullanılabilir durumdaki araç ve gereçleri kredi kartını 

çıkaran kuruma geri vermekle yükümlüdür. 
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Nihayet kredi kartını çıkaran kurum, kart hamilinin 

örneğin malın ayıplı olduğu gerekçesiyle harcama belgesi 

tutarını ödemekten kaçınması halinde, kendisine daha 

önce tediyede bulunduğu üye işyerinden, bu parayı geri 

isteyebilir. 

tiye işyeri tarafından ibraz edilen son harcama 

belgesinin ödenmesinden ya da bunun ıçın gerekli olan 

süre geçirildikten· sonra, kredi kartı kurumunun üye 

işyerine karşı artık herhangi bir yükümlülüğü kalmaz. 

3.10. KREDİ KARTI SİSTEMİNİ SAGLIKLI BİR YAPIDA BAŞARILI 
KILMA KONUSUNDA ÖNERİLER 

Günümüzde kart kullanıcısının artırılabilmesi 

için basın ve TV de kredi kartının tanıtımının yapılması 

kartın amacının ve kullanıcıya sağlayacağı yararların 

anlatılması da kart talebini artıran önemli etkenlerden 

biridir. Bankalar açısından ilk etapta kartlar daha 

elit ve gelir seviyesi yüksek bir guruba verildiğinden 

bu kartlarda oluşabilecek risk azdır. Mevcut rekabet 

koşullarında hedef kitleden sonra verilecek kartlarla 

ilgili olarak daha sıkı eliminasyon yapılması yararlı 

olacaktır. Kart pazarlama faaliyyetlerinde pazar ve 

müşteri analizi, muhtemel riski azaltacak en etkin 

araçtır (30). 

(30) Lale TARCAN; "Kredi Kartları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 
t.tl. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990, s.27. 
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Bankaların kredi kartı sistemini sağlıklı bir 

yapıda karlı olarak başarılı kılmaları için aşağıdaki 

önlemleri almaları ve plan dahilinde uygulamaları yararlı 

olacaktır. 

1) Piyasa Analizi: Nüfusun yoğunlaştığı merkezleri 

saptamak yaş ve gelir dağılımını tesbit etmek, kredi 

kartına karşı tutum ve davranışlarını tesbit etmek, 

kredi kartına karşı tutum ve davranışları belirlemek; 

2) Pazar Bölümlerinin Önceliği: Birinci ve ikinci 

derecede önceliği olan pazarları ayırmak, 

3) Kanuni-Hukuki Analiz: Girişilecek işin büyüklü

ğüne göre oluşabilecek riski saptamak, gerekli önlemleri 

almak; 

4) Rakip Analiz: Kredi kartı tahsis eden mali 

kuruluşları belirleyip gerekli önlemleri almak, 

5) Bankanın Analizi Yapmak: Diğer bankaların 

teknolojik durumlarını saptamak ve gerekli önlemleri 

almak; 

6) Hedefler Saptamak: Kart sayısı, ciro ve alınan 

komisyon oranları ile ilgili kısa ve uzun vadeli dönemsel 

planlar yapmak, 

7) Takip: İş gelişiminin hedeflere göre karşılaş

tırılmasını yapmak. 

Kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte gerek 

kredi kartı kullanıcılarının ve gerekse kart kabul 

eder işyerlerinin daha dikkatli takip edilmesi, sistemin 

disipline edilmesi gereği ortaya çıkmıştır. 

Bankalar bu konuda bir araya gelerek sistemin 

işleyişini düzenleyecek ve bankalara hizmet verecek 

olan Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. 'yi kurmuşlardır. 
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Son derece hızlı gelişme gösteren kredi kartı uygulamasın

da 19909'lı yılları bankalar açısından hareketli zor 

ve yeniden yapılanma sürecini yaşanacağı yıllar olacak

tır (31). 

3.11. BANKALARARASI KART MERKEZİ (BKM) 

İlk olarak 1960'ların sonunda uygulanmaya öaşlanan 

ancak bankaların tüketici finansmanında kullandıkları 

tüketici kredilerinin yanında bir ikinci araç olarak 

1980'lerin ikinci yarısında yaygınlık kazanmaya başlayan 

kredi kartları, yapılan düzenlemelerle sağlam temellere 

oturuyor. 

Yapı itibariyle, yüksek faizle toplanan yüksek 

maliyetli parayı plase etmenin en kolay yollarından 

olan ancak bunun yanında toplumun önemli bir ihtiyacına 

da yanıt veren tüketici kredilerinden ayrılamayacak 

kredi kartları, "bankaların hizmete rekabet etmeye" 

karar vermeleri sonucu, ortak bir merkeze mal edildi. 

Yaklaşık 1. 5 yıl önce Akbank, Vakıflar Bankası ve Yapı 

Kredi Bankası'nın öncülüğünde başlatılan çalışmalar 

geçtiğimiz aylarda tamamlanarak Bankalararası Kart 

Merkezi (BKM) A.Ş. kuruldu. 

Kurulan şirketin bir amacı da, şu ana kadar 

asgari risk unsuruyla yalnız kendi portföylerinin f izi

bili tesini yapan bankaların, bilgi bankasından yararlanma

larını sağlamak. 

Türkiye Bankalar Birliği'nin koordinasyonu altında, 
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13 kamu ve özel ticari bankanın katılımıyla anonim 

şirket statüsünde kurulan ve sermayesi 500 milyon TL 

olan BKM' nin amaçları kredi kartı uygulamasında bulunan 

bankalar arası takas işlemlerini, uluslararası kredi 

kartı kuruluşlar8ı ile iletşimi ve halen her banka 

tarafından ayrı ayrı yürütülen ve bankalararası rekabete 

konu olmayan provizyon gibi işlemleri daha güvenli 

daha hızlı ve daha az maliyetle tek bir merkezden yürütmek. 

Ayrıca sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi açısın

dan mevcut ve muhtemel olanakları araştırmak ve değerlen

dirmek sahtek!rlığı önleyici tedbirler almak, birleşik 

uyarı listesi hazırlamak ve güvenlik yöntemlerini belir

leyerek uygulamak şirketin hedefleri arasında bulunuyor. 

Sistemdeki bankalarla üye işyerleri arasında 

köprü görevini görecek olan BKM' nin ortak hareket etmek 

ile maliyetleri de düşürceğini belirten bankacılık 

çevreleri, yasal mevzuatı bulunmayan ve hızla büyüyerek 

ilgilendirdiği kişi ve kurum adedini çığ gibi artıran 

kredi kartlarının kullanımında tarafların istismarını 

önleyici ve sektörde dominasyon yaratılmasını engelleyici 

kararlar olacağına değiniyorlar. Uzmanlar, şu ana kadar 

sisteme giren bankaların asgari risk unsuruyla yalnız 

kendi portföylerinin fizibilitesini yaptıkları sektörde, 

kurulan şirketin bir amacının da bilgi bankası yaratmak 

olduğunu belirtiyorlar. 

BKM'nin Genel Müdürü Sertaç Çelikyılmaz, teknolojik 

gelişmenin çok hızlı, mevzuat yaratmanın çok yavaş 

olduğunu belirtiyor. Türkiye'de kredi kartı sistemine 

de kısaca değinen Çelikyılmaz, BKM' ni şöyle anlatıyor: 
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"DUriyada, 500-1000 Şubeye sahip perakendeci 

bankaların öncülük ettiği kredi kartı uygulaması, Türki

ye'de az Şubeli bankalar tarafından uygulanmaya başlamış

tır. Dinamik yapıları nedeniyle bu bankaların başlattığı 

uygulama, sonraları çok şubeli bankaların sisteme girme

siyle genişledi. Hacim büyüdü, bunun yanında risk arttı. 

Mevzuat boşlukları da riski büyüttü. 

Yapılan araştırmaların sonuucunda "hizmette 

rekabet" yapmaya karar veren bankalar teknik işlemleri 

ortaklaştırarak 14 ay süren bir çalışmadan sonra Banka

lararası Kart Merkezi'ni kurdular. Bu çalışmalara Akbank, 

Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası öncülük ederken, Bankalar 

Birliği'nin büyük katkısı olmuştur. 

En önemli amaçlarımızdan birisi takas ve provizyon 

işlemlerini geliştirmek. Takas işleminde maliyeti arttıran 

unsurları azaltıyoruz. Şu anda takas oranı da bütün 

bankalar için yüzde 4 olarak belirlendi ve ortak sales 

draft slip (satış belgesi) bastırıldı. Ayrıca çok zaman 

alması ve yine maliyetli olma özelliklerine sahip proviz

yon işlemlerini geliştirmek için de çalışmalar yapıyoruz. 

BKM çatısı altında bir terminalle gerekli provizyonların 

kısa sürede alınmasını sağlayacağız. 

Öte yandan bankalar arasında standardizasyonu 

sağlayacak ve eğitim hizmetleri vereceğiz. Yurtdışından 

Visa ve Eurocard' ın temsilcilerini getirerek seminerler 

koordine edeceğiz. Kıllanımı arttırıcı ve özendirici, 

tüketiciyi bilinçlendirici çalışma ve tanıtımlarda 
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yapılacak. Bu çevç~ve içersinde üye işyerleri için 

"Kredi Kartı Güvenlik Rehberi" adlı bir klavuz çıkarıldı. 

Şu aşamada en çok önem verdiğimiz konu ise sahte

karlık ve dolandırıcılığı önleyici tedbirler almak. 

Yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'de kredi kartı 

ile ilgili sahtekarlık olayları geçen yıla göre yüzde 

30 daha fazla. Önümüzdeki yıl da bu yıla göre aynı 

oranlı bir artış beklenebilir. Bunları önlemek için, 

her bankanın ayrı ayrı düzenlediği uyarı listelerini 

Birleşik Uyarı Listesi (BUL) adı altında topladık. 

Bu liste, periyodik olarak işyerlerine gönderiliyor 

ve kabul edilmesi sakıncalı olan ve risk doğuran kartları 

içeriyor. 

Bunların yanında yasal mevzuatta büyük bir boşluk 

var. Kanunda kıymetli evrak tanımında çek, bono, poliçe, 

senet var, ama satış belgesinin bir· tanımı yok. Ayrıca 

bankalar için sakıncalı bir durum da Bankalar Kanunundan 

kaynaklanıyor. Kanunun 83. maddesi "Sınırların saklanması" 

konusunda yer alıyor ve müşteri hakkındaki bilgilerin 

diğer bankalara verilmesini yasaklıyor. Bu dunumda 

sakıncalı kartları da bildirmek kanunsuz oluyor. Yani 

83. madde sahtekarlık duyurularını ve kısa vadeli çözümle

ri de engelliyor. 

Bir de tabii bilgisayara geçme amac~mız var. 

Burada istediğimiz ve yaptığımız, her bankanın kendi 

yatırımlarını ayrı ayrı gözönüne 

biçimde standardizasyona gitmik. 

uluslararası kart hamillerinin de 

alarak, onlara uygun 

Yurtdışından gelen 

çeşitli hizmetlerden 
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yararlanacağı ATM' leri de 

için Visa ve Eurocard'ın, 

teklifleri de bulunuyor. 

devreye sokacağız. Bunun 

bu sistemleri kurmak için 

Ayrıca bilgisayar sistemi 

konusunda önümüzdeki Şubat ayında yurtdışında önemli 

girişimlerimiz olacak ve iki kesin aday belirleyece

ğiz." 

311.1. BKM'nin Amaç ve Çalışmaları 

Şirketin iştigal konusu kartlı ödeme sistemleri 

ile ilgili olarak, 

x Yurtiçi ve yurtdışı takas ve provizyon işlemleri

ni yürütmek. 

x Yurtiçinde uygulanacak prosedürleri geliştirmek, 

standardizasyonu sağlamaya yönelik kararlar almak, 

bunları yayınlamak ve uygulamalarını takip etmek, 

x Eğitim hizmetlerini düzenlemek. 

Kullanımızı arttırıcı ve teşvik edic.i çalışmalar 

yapmak, reklam faaliyetlerinde bulunmak. 

x Takas hizmetlerinden yararlanan kuruluşlar 

arasında uygulanacak takas komisyonu oranını belirlemek. 

x Şirket ortakları ve şirketten hizmet alan 

diğer gerçek veya tüzel kişiler arasında mahiyette 

hakemlik yapmak. 

x Yurtdışı kuruluş ve komisyonlar ile ilişkiler 

kurmak ve gerektiğinde ortak bankaları bu kuruluşlarda 

temsil etmek. 

x Sahtek~rlığı önleyici tedbirler almak, birleşik 

uyarı listesi yayınlamak, güvenlik yöntemleri tespit 

etmek ve bunları uygulamak. 

olarak özetlenmiştir. 
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Anonim Şirket olarak 13 bankanın iştiraki ile 

kurlan Bankalararası Kart Merkezinin yasal kuruluşuna 

ilşkin bildri Türkiye Ticaret sicili Gazetesinin 24 

Ağustos 1990 tarih, 2595 sayılı nüshasında yayınlan

mıştır. Buna göre: Birinci bölüm temel hükümler başlığı 

altında: 

KURULUŞ: 

Madde !:Aşağıda Unvanları, ikametgahlerı ve tabiyetleri 
yazılı kurucular, aralarında, Türk Ticaret Kanunun 
ani kuruluş hüktimleri dairesinde, işbu anonim 
şirket sözleşmesini düzenlemişlerdir. 

KURUCULAR: 

1.Akbank T .A.Ş. 

2.İktisat Bankası T.A.Ş. 

3.0smanlı Bankası A.Ş. 

4.Pamukbank T.A.Ş. 

5.Türk Dış Ticaret Bank. 
A.Ş. 

6.Türkiye Emlak Bankası 

UYRUGU İKAMETGAHI 

T.C. Meclisi Mebusan cad.65/69 
Fındıklı/İstanbul 

T.C. Büyükdere cad.165 
Zincirlik.uyu/İstanbul 

T .C. Voyvoda cad. 35-37 
Kara.köy/İstanbul 

T.C. Büyükdere cad.82 
Gayrettepe/İstanbul 

T.C. Yıldız Posta cad.54 
Gayrettepe/İstanbul 

T.C. Büyükdere cad.43/45 
Maslak/İstanbul 

7.Türkiye Garanti Bank.A.Ş. T.C. İstiklal cad. 

8. Türkiye Halk Bankası T.C. 
A.Ş. 

9.Türkiye İş Bank.ası A.Ş. T.C. 

!O.Türkiye Tütüncüler T.C. 
Bankası 

Bahçeli hamam sos. 3-5-7 
Mıhçıoğlu ban 
Beyoğlu/İstanbul 

İkiz sok. 1 
Sıbhıye/Ankara 

Atatürk Bulvarı 191 
Kavaklıdere/Ankara 

Yıldızposta cad. no:21 
Gayrettepe/İstanbul 
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11.Türkiye Vakıflar Bankası T.C. Atatürk Bulvarı No: 42 
T.A.O. Kavaklıdere/Ankara 

12.T.C. Ziraat Bankası 

13.Yapı ve Kredi Bankası 
A.Ş. 

T.C. Atatürk Bulvarı no:42 
Ulus/Ankara 

T.C. Büylikdere Cad. tlçyol Mevki 
Maslak/İstanbul 
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UNVAN: 
Madde 2. Şirketin Unvanı 

Şirketin Unvanı "Bankalararası Kart Merkezi A.Ş."dir. 
Bu Unvanlı Anonim Şirket aşağıda "şirket" olarak anılacak
tır. 

MAKSAT VE İŞTİGAL KONUSU: 

Madde 3. !)Şirketin iştigal konusu kartlı ödeme sistemleri 
ile ilgili olarak, 
a) Yurt içi ve yurt dışı takas ve provizyon işlemlerini 
· ·yürütmek. · 
b)Yurt içinde· uygulanacak prosedürleri geliş-

tirmek, standardizasyonu sağlamaya yönelik 
kararlar almak, bunları yayınlamak ve 
uygulamalarını takip etmek. 

c)Eğitim hizmetlerini düzenlemek. 

d) Kullanımı arttırıcı ve teşvik edici çalışmaiar 
yapmak, reklam faaliyetlerinde bulunmak. 

e) Takas hizmetinden 
uygulanacak takas 

yararlanan 
komisyonu 

kuruluşlar arasında 
oranını belirlemek. 

f)Şirket ortakları ve şirketten hizmet alan diğer 
gerçek veya tüzel kişiler arasında iştişarı mahiyette 
hakemlik yapmak. 

g)Yurt dışı kuruluş ve komisyonlar ile ilişkiler 
kurmak ve gerektiğinde ortak bankaları bu kuruluş1 
larda temsil etmek. 

h) Sahtekarlığı önleyici tedbirler almak, birleşik 
uyarı listesi yayınlamak, güvenlik yöntemleri 
tesbit etmek ve bunları uygulamak. 

II)Bu iştigal konusunu gerçekleştirmek için şirket aşağıda
ki iştigal konusu ile ilgili işlemleri yerine getirir. 

1. Faaliyetler ıçın faydalı olan ihtira haklarını 
ve ·reraatıarını lisans, imtiyaz ve telif haklarını, 
marka, sınai ve bedii model, resim ve ticaret 
Unvanlarını, hususi imal ve istihsal usullerini, 
knowhow, good-will' i ve diğer gayri maddi hakları 
iktisap etmek, kiralamak, kullanmak, satmak, kiraya 
vermek, üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanımak 
gibi hukuki tasarruflarda bulunmak: 
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2. Distribütörlük, milli ve milletlerarası mtimessillik 
komisyonculuk, acentalık gibi aracılık faaliyetlerin
de bulunmak, bunlar için organizasyonlar kurmak. 
Böğle organizasyonlara iştirak etmek veya bu konular
da ortak olarak çalışmak, bu faaliyetlerde başka1arı
nı görevlendirmek: 

3.Satış büro ve bayilikleri tesis etmek: 

4. Borsa bankerliği veya aracılık teşkil etmemek 
kaydı ile özel ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafın
dan ihraç olunacak tahvil, hisse senedi gibi menkul 
değerleri~' ortaklık haklarını iktisap etmek, satmak, 
rehin verınek veya almak gibi hukuki tasarruflarda 
bulunmak; 

5.Taşıt aracı edinmek, kiralamak, satmak ve üzerlerinde 
her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak; 

6. Yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle birlik
te, mevzuata uyarak, yeni şirketler ve teşekküller 
kurmak veya bunlara iştirak etmek, bunları devren 
iktisap etmek; 

7.Kendi markası veya yabancı marka altında fason 
imalatta bulunmak, dahili ticaret, ithalat ihracat 
ve taahhüt işleri yapmak, ihalelere iştirak etmek, 
danışmanlıkta bulunmak; 

8.Kendi deneyimlerinden başkalarını 
mak., tesisler kurmak, kurdurmak; 

yarar landır-

9.Tesislerini kısmen veya tamamen adi ve hasılat 
kirasına kiraya verebilmek; 

Yukarıdaki maddelerde gösterilen muamelelerde 
başka, ileride şirket için faydalı ve luzumlu diğer 
işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulu
nun teklifi üzerine konu Genel Kurulun onayına sunulacak 
ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği 
işleri yapabilecektir. 

Ancak, esak sözleşmede değişiklik anlamında olan 
işbu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacak ve ticaret siciline 
tascil ettirilecektir. 

Şeklinde belirtilmiş ve ikinci böltimde "sermayeyeu 
ilişkin olarak; 
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SERMAYE 

Mıdi9 10. Şirketin esas serınayesi 500.000.000.-TL (Beşyüzmilyon) 
olup, bu sermaye beheri 100.000.-TL (Yüzbin) itibarı değerin
de ve tamamı nama yazılı 5000 (Beşbin) adet hisseye bölünmüş
tür. 
Şirketin esas sermayesinin tamamı kurucular tarafından 
aşağıda belirtildiği surette paylaştırılmış olup her bir 
kurucu taahhüdünün tamamını peşinen ve nakden tediye etmiştir. 

Kurucular Pay Adedi Taahhüt Tediye 

Edilen TL. Edilen TL. 

Ak bank 440 44. 000. 000. -TI.. 44.000.000.-TL 

İktisat Bankası T.A.Ş. 440 44.000.000.-TI.. 44.000.000.-TL 

Osmanlı Bankası A.Ş. 100 10. 000. 000. -n.. 10.000.000.-TL 

Pamukbank T.A.Ş. 440 44 .000 .000 .-n.. 44.000.000.-TL 

T.Dış.Ticaret Bank.A.Ş. 440 44. 000. 000. -TI.. 44.000.000.-TL 

T.Eınla.k Bankası A.Ş. 400 40.000 .000 .-n.. 40.000.000.-TL 

T.Garaııti Bankası A.Ş. 440 44. 000. 000. -TI.. 44.000.000.-TL 

Türkiye Halk Bankası A.ş. 440 44 . 000 . 000 . -TI.. 44.000.000.-TL 

T.İş Bankası A.Ş. 440 44. 000. 000. -n.. 44.000.000.-TL 

T.Tütüncüler Bankası 100 10.000 .000 .-n.. 10.000.000.-TL 

T.Vakıflar Bankası A.T.O. 440 44. 000 .000. -TI.. 44.000.000.-TL 

T.C.Ziraat Bankası 440 44. 000. 000. -n.. 44.000.000.-TL 

Yapı Kredi Bankası A.Ş. 440 44. 000. 000. -TI.. 44.000.000.-TL 

c 
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SONUÇ 

İnceleme ve araştırmalarımız, çoğu kişilerin 

Kredi Kartlarının temel niteliklerini tanımadıklarını 

ve bu konuyu çeşitli banka ve şirket kartıyla karıştır

dıklarını meydana çıkarmıştır. 

Bu nedenle Uluslararası Kredi Kartı kavramının 

nitelikleri, doğuşu, gelişmesi ve batıdaki uygulama 

alanı ve bu uygulamalardan elde edilen sonuçlar bu 

incelememizde genel hatlarıyla ele alınmıştır. 

İncelememizde, ayrıca kartın yurdumuzdaki uygulama 

ve gelişmeleri, ödemede sağladığı kolaylıklar, kartın 

döviz alım satım işlemlerinde düzen sağlayıcı nitelik

leri, turizm alanında yararları ile vergi kaçağını 

önleyici fonksiyonları üzerinde durulmuştur. 

bu 

Mübadelenin en 

günün insanlarının 

tabii 

daha 

vasıtası paradır. Ancak 

çok çeşitlidir. Bunun bir 

sonucu olarak kişinin ödeme zorunda kaldığı miktarlar, 

da eskiye nazaran daha çoktur. Günlük ihtiyaçların 

giderilmesi için kişinin yanında, biraz da umulmadık 

masrafları düşünerek oldukça büyük miktarlarda p ara 

taşıması icap etmektedir. 

Paraların genellikle ve bilhassa Türkiye'de 

devamlı kıymet kaybetmesi sonucunda taşınması gereken 

paranın miktarı sürekli artmaktadır. 

Özellikle seyahate çıkılması halinde taşınması 

gereken para miktarının tahmin ve tesbi ti oldukça zor-
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laşmıştır. Gün geçtikçe kabaran para cüzdanları, taşınması 

ve ödeme sırasında ihtiyaca cevap verecek Banknot veya 

bozuk para bulunmaması kişiyi rahatsız etmekte ve külfe

te sokmaktadır. 

Bandan başka, taşınmakta olan paranın kaybedilmesi, 

çalınması ihtimalleri de ayrı bir risk unsuru olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu gün devletin dahi nakit para 

ile öd eme yapmaktan kaçındığını görmekteyiz. Nitekim 

Tekel Maddelerinin sa tın alınmasında, gümrük vergi 

ve resimlerinin tahsilinde genellikle nakit para kabul 

edilmemektedir. 

Paranın kendisinin değişim aracı olarak kullanıl

masının mahzurlarını gidermek maksadıyla ÇEK kullanılmaya 

başlanmıştır. Çek, mevcut bir provizyona dayanan bir 

ödeme emridir. Çek keşideci sine; sahip olduğu, bankada 

emrine hazır tuttuğu kendi parasının muhatabına ödenme

sini sağlar. 

Çek, para taşıma ve sayma ktilfesini önler. Ancak, 

ödeme vasıtası olarak banknot ve madeni paranın kabul 

edilmemesi mümkün olmadığı halde kendisine ödeme yapı

lacak kişi ÇEK'i kabul etmeyebilir. 

Uygulamada genellikle çek 1 in karşılığının (proviz

yonun) sorulması ve bazı kişilerin karşılıksız çek 

keşide etmeleri ödeme vasıtası olarak çekin kullanılma

sını zorlaştırmış ve kullanma sınırını daraltmıştır. 
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İşte yukarıda kısaca bahsedilen zorluklar sonucu 

dünyada kredi kartı sistemi gelişmeye başlamıştır. 

Kredi kartları tüketim harcamalarında NAKİT 

PARA ve ÇEK'in yerini alan bir ödeme aracıdır. Kart 

sahibi yanında para taşımaksızın ve çekin tereddütle. 

karşılanması gibi hoş olmayan bir duruma düşmeksizin 

belirli bir meblağ kadar ihtiyaçlarını karşılayabilmek, 

tedir. Böylece kredi kartı nakit parayı ve çeki bertaraf 

etmekle mübadeleyi ve sa tın alma gücünü maddesellikten 

arındırmaktadır. 

Kredi Kartı; hem ödeme hemde kredi imkanları 

sağlayan iki yönlü bir araçtır. 

Gerçekten Kredi Kartının ödeme vasıtası olarak 

kullanılmasının yanı sıra adından da anlaşılacağı gibi 

bir de kredi vasıtası olarak kullanılması nedeniyle 

kredi kartı nakit para ve çekten daha ileriye dönük 

ve daha gelişmiş bir mübadele vasıtasıdir. 

Zira harcama yapan kişi hiç bir ilave mali külfet 

yüklenmeden yani ilave bir faiz veya komisyon ödemeden 

kısa süreli (20-25 günlük) krediler kullanabildiği 

gibi, ileriye dönük uzun vadeli taksitlerle de ( 3 veya 

6 aylık) ödeme olanağı vermektedir. Halen dünya da 

ve ülkemizde uygulanan kredi şekilleri şöyledir; 

1) Kredi Kartı hamilleri mal ve hizmet bedellerini 

15-20 günlük bir süreden sonra kartı veren banka veya 

mali kuruluşa geri ödüyor. Burada 15-20 gün faizsiz 

dönem olup, bu kredinin maliyeti işyerleri satışlarından 

alınan komisyonlardan karşılanmaktadır. 
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2) İkinci bir uygulamada kart hamilleri almış 

oldukları mal ve hizmet bedellerinin %20-25 lik kısmını 

peşin ve bakiye kalan miktarı 4 ila 6 ay arası taksitler

le geri ödüyor. Burada kart hamili taksitli süre için 

%7.5 ila %12 arası vade farkı veriyor. 

Genelde Dünya'da uygulanan model ikinci modeldir. 

Bunların dışında model ise; şöyle işleyecektir. Kart 

hamil almış olduğu mal ve hizmet bedelinin %20'sin 

peşin ödeyecek, bakiye kalan miktarı en faz 3,4 ay

lık taksitlerle geri ödeyecek. Bu modelin tüm özelliği; 

geri ödeme süresi bir mevsime sığacak ve kart hamilinin 

etiket fiyatı üzerine herhangi bir vade farkı ödemiyecek 

olmasıdır. Bilindiği üzere satıcılar mevsimsel fiyatları 

tespit ederken karlarını mevsim başında koyarlar. Yani 

3 aya sığan mevsim için de genellikle fiyat değiştirmez

ler. 

Dünyada İtibar Pasaportu olarak vasıflandırılan 

Kredi Kartının diğer bir üstünlüğü de genellikle Uluslar

arası ödemelerde kullanılmasıdır. Böylece kredi kartı 

Uluslararası seyahati kolaylaştırmakla TURİZM'i TEŞVİK 

etmektedir. Zira kredi kartı turisti gittiği memleketlerde 

para değiştirme ve kambiyo kurlarını takip problemlerin

den kurtarmaktadır. 

Burada, özellikle Uluslararası seyahatlerde 

nakit para taşımanın zorluk ve mahzurlarını daha belirgin 

olarak ortaya çıktığını tekrar hatırlatalım. 



-170-

Kredi Kartları önceleri sınırlı konularda ödeme 

yapmak üzere kullanılmaya başlanmıştır. Bilahere kullanma 

sahası daha genişlemiş genel karakterde ve her türlü 

harcamalarda kullanılabilen kartlar haline dönüşmüştür. 

Halen yer yüzünde en güçlü Kredi Kartları VISA, Master 

Card/Euro Card, American Ekspres ve Diners Clup kredi 

kartlarıdır. 

Kredi Kartı müessesesinde üç unsur rol oynamakta-

dır. 

a) Kredi kartını veren banka veya mali kuruluşlar 

b) Kredi Kartı hamili kişiler ve 

c) Kredi Kartını kabul eden iş yerleri 

Evvela şahıslar Kredi Kartı kuruluşuna üye olur. 

Uye kaydı sırasında üye kişi giriş aidatı öder ve kendisi

ne Kredi Kartı verilir. 

Kredi Kartı müessesesi iş yerleri ile kendi 

kartının kabulü ve ödeme şartları için anlaşma yapar. 

Kredi Kartı hamili anlaşmalı işyerinden ihtiyaçla

rını giderir. Sa tın aldığı mal veya hizmetin bedelini 

nakden ödemez. Kredi Kartını ibraz ederek özel satış 

formunu imzalamak suretiyle borcunu ödemiş olur. Bu 

ödeme sırasında Kredi Kartı hamilinin satın aldığı 

bedel üzerine herhangi bir nam al tında bir tutar ilave 

yapılması söz konusu değildir. Satıcı sattığı malın 

veya hizmetin bedelini Kredi Kartını veren müesseseden 
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tahsil eder. Ancak bu tahsilat sırasında Kredi Kartı 

müessesesi önceden anlaştığı komisyonu tenzil eder. 

Kredi Kartı hamili 20-25 gün veya 3-6 ay içinde 

yaptığı harcamaların toplam bedelini, Kredi Kartı müesse, 

sine öder. Kredi Kartı hamilinin berbir iş yerinde 

yapabileceği harcamalar limitlendirilmiştir. Fakat 

alış-veriş sırasında gerekli olduğu taktirde Kredi 

Kartı müessesesinden telef on veya teleksle herbir satış 

için bu limitin aşılması müsaadesi alınabilir. 

Yukarıda ifade edildiği gibi Kredi Kartı kuruluşla

rı bankalara dayalı olarak faaliyet göstermedir ve 

bu hizmet BANKACILIK HİZMETLERİ arasında yer almaktadır. 

1) Gerçeten Kredi Kartı bir bankacılık hizmeti

dir. Yukarıda Kredi Kartının doğuş nedenleri ve hamiline 

sağladığı faydalar bölümlerinde açıklanan kolaylıklar

dan müşteriyi yararlandırmak bir bankacılık hizmetidir. 

Günümüzün bankaları, para ticaretinin yanı sıra, müşteri

lerine çeşitli hizmetler sunmak zorundadır. 

2) Kredi Kartı müessesesinde rol alan unsurlar 

arasında 

-Kredi hamili kişiler ve 

-Kredi Kartını kabul eden iş yerlerinin mevcut 

olduğunu ifade etmiştik. Dikkat edilecek olursa, kart 

hamilleri ve kartı kabul eden işyerleri bankanın MEVDUAT 

müşterisi olabilecek kaynaklardır. 
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3) Kredi Kartının mübadeleleri maddesellikten 

arındığını yani nakit parayı bertaraf ettiği ifade 

etmiştik. Bu duruma göre nihai ödemenin 

bankalardaki hesapları arasında hesaptan 

yoluyla nakillerdir. Böylece paranın 

süresi uzamış olur. 

en normal yolu 

hesaba (virman) 

BANKADA KALMA 

4) Aşağıda Türkiye yönünden Kredi Kartı bölümünde 

açıklandığı üzere, yabancıların memleketimizde kullandık, 

ları Kredi Kartı önemli bir döviz kaynağıdır. Bu dövizler

de bankanın istifadesine sunulmaktadır. 

5) Kredi Kartının bir de bankalar arasında reklam 

ve rekabet aracı olduğunu gözönünde tutarak, ilerde 

Ortak Pazar tllkesi Bankalarla Entegrasyona girecek 

olan Bankalarımızın bu alanda da büyük aşamalar kaydetmesi 

gerekmektedir. 

Yukarıda açıklamalardan ve verilen rakamlardan; 

dünya ülkelerinde pek çok kişinin elinde Kredi Kartı'nın 

mevcut olduğu ve gelişmesinin ABD ve İngiltere'de tamam

landıı Avrupa'da ise çok süratli bir gelişme içinde 

olduğu anlaşılmaktadır. 

Bunun anlamı, memleketimize pek çok turistin 

cebinde Kredi Kartının mevcut olduğu ve zamanla Kredi 

Kartı taşıyan kişilerin süratle artacağıdır. 

Genellikle muayyen bir kazanç seviyesi üzerinde 

olan kişilerin yabancı ülkelere seyahat etmekte olduğu 

ve keza Kredi Kartının muayyen bir kazanç seviyesi 

üzerindeki kişilere verildiği dikkate alınır ise TURİZM 
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SANAYİ yönünden KREDİ KARTLARI' nın önemi ortaya çıkar. 

Kredi Kartı; sa tın alma potansiyelini hamili 

emrine hazır tuttuğundan o kişinin cebinde limitli 

nakit parası 

planlamadığı, 

alabilir. 

mevcut olmasa bile, önceden sa tın almayı 

düşünmediği bir nesneyi beğenip satın 

Mesela bir turist ülkemizin turistik bir yöresin

de gezerken hoşlandığı, memleketimizin özelliklerini 

taşıyan bir halıyı, bakır eşyayı ve daha pek çok şeyi 

önceden düşünmediği halde satın alabilir ve gerçek 

durumda böyledir. 

Bu olay ekstra bir turist harcamasıdır. Bu olay 

normal turist gelirine ilave bir döviz gereklidir, 

ve bu olay bir bakıma değişik türde bir ihracat işlemidir. 

Hem de bu işlem toptan satış fiyatı üzerinde 

ve hatta normal perakende fiyatın dahi üzerinde olan 

bir satıştır. tlstelik normal ihracatta olduğu gibi, 

hazineye külfet yükleyen, VERGİ İADESİ sözkonusu değil~ 

dir. Burada Kredi Kartının iki türlü fonksiyonları 

vardır. 

1) Kart; hamiline, yani turiste planlamadığı 

munzam bir harcama yaptırmıştır. 

2) Yapılan harcama karşılığı dövizin tam olarak 

Resmi Banka kaynaklarına kambiyo rayici üzerinden katılır 

ve bilinen karaborsa önlenmiş olur. 
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Turistin elindeki Türk parasının kaynağı: 

1) Türkiye'de bir bankaya sattığı döviz, 

2) Türkiye'de kara borsaya sattığı döviz, veya 

3) Yasak olmasına rağmen doğrudan doğruya dışarı

dan getirdiği Türk parası olabilir. 

Yukarıda (2) ve (3)'de bahsedilen Türk paralarıyla 

yapılan ödemelerin memleket ekonomisine yeterince faydalı 

olduğu söylenemez. Turist son bir yol olarak alışverişin 

·bedelini dövizle ödeyebilir. Bu taktirde de memlekete 

girmiş olan bu dövizin Merkez Bankası Kaynaklarına 

katıldığı iddia edilemez. Müşahade edilen vakalar bu 

dövizlerin, kanuni yasaklara rağmen genellikle fi'ilen 

mevcut olan Karaborsaya intikal ettiğini göstermektedir. 

Kabul etmek gerekir ki; memleketimiz dahil kambiyo 

takyida tı koyan ve döv.iz kurları hükümetlerince tespit 

edilen ülkelerde resim döviz kurunun yanısıra karaborsa 

kuru daima mevcut olmuştur. 

Özellikle Doğu Bloku ülkelerinde her iki kur 

arasındaki fark çok büyük olmakta, bazen beş katlı 

bir farka ulaşmaktadır. Bu nedenle Çin Halk Cumhuriyeti 

hariç Sovyetler Birliği ve Küba dahil pek çok sosyalist 

ülke Kredi Kartı kabul etmektedir. Memleketimizde de 

fark az olsada dövizlerin resmi kuru ile karaborsa 

kuru arasında daima bir fark mevcut olmuştur. 

Tekrarlarsak KREDİ KARTI: hem KARABORSA FAALİYETİNE 

İMKAN VERMEMEKTE ve hem de TURİSTİN DAHA FAZLA HARCAMA 

YAPMASINA İMKAN SAGLAMAKTADIR. 
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Türk turizminin gelişmesine döviz girdilerimizin 

sağlıklı artışına Bankacılığımızın Uluslararası Bankacılı

ğa daha çok açılmasına, karaborsanın ve vergi kaçağının 

kesin olarak önlenmesine aracı olan Kredi Kartları 

sisteminin mali mevzuatla korunması ve teşvik edilmesi. 

kaçırılmaz bir zarurettir. Zira Amerika ve Avrupa ülke

lerinde doyum noktasına gelen bu sistemde ülke olarak 

geri kaldığımızı belirtmek isterim. 

Sonuç olarak, bütün bu yararlar gözönünde tutuldu

ğunda ülkemiz ekonomisi için de büyük rakamlara ulaşan 

bir potansiyel ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla, 

1) Olkemizde geçerli uluslararası Kredi Kartları

nın mal ve hizmet bedellerinin ödenmesi esnasında kart 

hamili tarafından imzalanan satış bedellerinin (Slip) 

fatura hükmünde kıymetli evrak olarak kabul edilmesi. 

2) Yabancı turistlerin ülkemizde Kredi Kartı 

ile satın almış oldukları mal bedelleri imzalamış olduk

ları satış belgelerinin (slip) Gümrük kapılarında Resmi 

Belge olarak kabul edilmesi hususlarının Maliye ve 

Gümrük Bakanlığınca ilgili bakanlıklara gerekli Koordi

nasyonun sağlanarak Resmi Gazetede Tebliğ şeklinde 

yayınlanmasında sonsuz yararlar vardır. 
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I. TtlRKİYE EMLEK BANKASI A.Ş. 
VISA KREDİ KARTI tlYELİK SÖZLEŞMESİ 

Tanımlar: İşbu sözleşmede yer alan: 

Banka: Türkiye Emlak Bankası A.Ş. 

tiye: Banka tarafından adına VISA hesabı açılan ve VISA 

Kredi Kartına üye olup, işbu sözleşme çerçevesinde 

sahip olduğu kredi kartını/kartlarını doğrudan kullanya 

ayetkili ola~ kart hamili gerçek veya tüzel kişi, 

Ek Kart Hamili:UYE tarafından kendi hesabından, kartalacağı 

ile harcama yetkisi veren kişiyi 

Visa Kredi Kartları (Yurt içi/Yurt dışı Classic ve 

Premier (altın)): BANKA'nın tlYE vermiş olduğu ve herhangi 

bir bedel ödemeden tlYE İŞYERLERİ 'nde alış-veriş yapmak, 

hizmet sağlama veya kredi Kartı hamillerine sağlanan 

ek hizmetlerden Faydalanma olanağı veren Kredi Kartlarını, 

Satış Belgesi: Mal veya Hizmet karşılığında üye işyeri 

veya BANKA şubesinden veya sunulan ek hizmetler çerçeve

sinde VISA INTERNATIONAL üyesi kuruluşlardan nakit 

para çekilmesi sırasında doldurulup, UYE tarafından 

imzalanan belgeyi (Sales Draft) 

Alacak Belgesi: KREDİ KARTI kullanarak alınmış olan 

bir mal veya hizmetin iadesi veya iptali halinde ÜYE 

İŞYERİ tarafından doldurulan ve tlYE tarafından imzalanan 

belgeyi (Credeit Voucher), 

tiye İşyeri: Yurt içinde/Yurt dışında, VISA INTERNATIONAL 

sistemindeki mali kuruluşlara bağlı olarak Kredi Kartı 

sahiplerine her türlü hizmeti veren gerçek veya tüzel 

kişileri, 

Vısa International: BANKA' nın doğrudan üyesi bulunduğu 

VISA Kredi Kartı sistemini 
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Madde 1) İşbu sözleşmenin amacı, VISA INTERNATIONAL 

sistemindeki mali kuruluşların anlaşma yapmış olduğu 

UYE İŞYERLERİ nezdinde geçerli olmak üzere BANKA'nın 

ihdas ettiği KREDİ KARTLARI'nın ÜYE tarafından k~llanıl

masına ilşkin tüm koşulların saptanması ve düzenlenmesi

dir. 

Madde 2) VISA KREDİ KARTLARI, UYE tarafından kartın 

üyeye teslimi sırasında imzalanacaktır. KREDİ KARTI' nın 

ÜYE dışında herhangi bir kişi tarafından kullanılması 

yasaktır. ÜYE, KREDİ KARTINI Banka tarafından ~ünün 

koşullarına göre saptanan ve kullanma tarihinde yürürlükte 

olan kurallara uygun olarak Kartın geçerlilik süresi 

için ve işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde, VISA 

INTERNATIONAL sistemindeki kuruluşlara bağlı ÜYE İŞYER, 

LERİ 'nde her hangi bir bedel ödemeden, bulunan ülkenin 

para birimi ile ifade edilmek koşulu ile alışverişlerde, 

hizmet karşılığında veya nakit para çekmekte (Yurt 

içinde geçerli kredi kartı ile nakit para çekilemez) 

kullanacaktır. doğacak her türlü yasal sorumluluğu 

ve hesap bakiyesini aşan miktarı BANKA' nın kısa vadeli 

kredilere uyguladığı icari en yüksek kredi faizine 

25 puan ilave edilmek suretiyle bulunacak faiz oranı 

temerrüt faizi olarak yasal eklentileri ile birlikte 

ödemeyi kabul eden ÜYE ayrıca VISA KREDİ KARTLARINDAN 

doğan borçları için, . BANKA'nın nezdinde bulunan herhangi 

bir hesap, mevduat, hak ve alacaklarından virman ve 

mahsup yetkisini peşinen kabul eder. 

Madde 3) VISA KREDİ KARTI verebilmesi için, tlYE VISA 

KREDİ KARTI ile yapacağı harcamaları karşılamak üzere 

BANKA nezdinde: Yurtiçi KREDİ KARTI alıyor ise TL. 

Mevduat Hesabı Yurtdışı KREDİ KARTI alıyor ise döviz 

tevdiat hesabı Permier (Al tın) KREDİ KARTI alıyor ise 

TL. Mevduat hesabı ve Döviz Tevdiat Hesabı açmayı ve 

harcama tutarı karşılığı kadar miktarı bu hesaplarda 

tutmayı taahhüt eder. 
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Madde 4) BANKA, tlYE'nin VISA İNTERNATIONAL sistemindeki 

kuruluşlara bağlı üye işyerlerinden aldığı malın cinsi, 

niteliği, içerıgı ile hizmetlerin niteliği ve benzeri 

konular hakkında herhangi bir sorumluluk taşımadığı 

gibi bu konularda herhangi bir araştırma yapmakla yükümlü 

değildir. 

Madde 5) UYE, tlYE İŞYERLERİ'nden yaptığı alışveriş 

karşılığında VISA INTERNATIONAL sistemindeki kuruluşlar 

tarafından düzenlenip tlYE İŞYERLERİ'nde kendisine verilmiş 

olan SATIŞ BELGE'sini imzalayacaktır. tlYE'nin alış-veriş 

sırasında imzalamış bulunduğu SATIŞ BELGE'sine atacağı 

imza ile. kartın arka yüzündeki imzası uyumlu olmalıdır. 

tlYE hesabının işleyişi kortrol edebilmek amacıyla belgenin 

bir nüshasını saklayacaktır. tlYE, BANKA ile hesaplaşmada 

borcunu bu belge suretiyle kontrol edecektir. 

Madde 6) tlye kartının yanısıra sürücü belgesi, nüfus 

hüviyet cüzdanı ve pasaport gibi herhangi bir hüviyetini 

yanında taşıyacak ve tlYE İŞYERİ tarafından istenilmesi 

halinde anılan belgeleri ibraz edecektir. 

Madde 7) tlYE'nin BANKA'ya olan borcu SATIŞ BELGE'lerinin 

imzalanmasıyla doğar. BANKA ÜYE' nin kartını kullanarak 

yapmış olduğu ve tlYE İŞYERİ/VISA INTERNATIONAL'a ödeyecek 

ve bu tutarları harcamanın BANKA' mızdan tahsil edildiği 

para cinsine göre tlYE'nin BANKA'da mevcut TL Mevduat/Dö

viz Tevdiat Hesabına borç kaydedecektir. tlYE' nin yapmış 

olduğu harcamalarının karşılıklarının hesaplarında 

mevcut olması gerekir. UYE, Uluslararası Classic premier 

VISA KREDİ KARTI' na dayanarak hiç bir zaman BANKA' da 

açmış olduğu Döviz Tevdiat Hesabının alacak bakiyesini 

aşacak miktarda döviz harcaması yapamaz. Bakiyeyi aşan 
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miktardaki TL./DÖVİZ harcamalarından dolayı yürürlük

teki kambiyo mevzuatı ile diğer mevzuatlardan doğacak 

her türlü Yasal sorumluluğu ve hesap bakiyesini aşan 

miktarı BANKA' nın kısa vadeli kredilere uyguladığı 

cari en yüksek kredi faizine 25 puan ilave edilmek 

suretiyle bulunacak faiz oranın temerrüt faizi olarak 

yasal eklentileri ile birlkte ödemeyi kabul "eden UYE 

ayrıca VISA KREDİ KARTLARI'ndan doğan borçları için, 

BANKA' nın nezdinde bulunan herhangi bir hesap, mevduat 

hak ve alacaklarından virman ve mahsup yetkisini peşinen 

kabul eder. 

Madde 8) UYE'nin VISA KREDİ KARTI'nı kullanarak UYE 

İŞYERLERİ 'nde bir defada harcayabileceği tutarın azami 

sınırları, VISA INTERNATIONAL tarafından her ülke içn 

ayrı ayrı belirlenir. BANKA dilerse UYE'nin harcama 

sınırını kısıtlayabilir. tlYE kendisine tanınan azami 

sınırlara uymak zorundadır. UYE'nin sınırı aşması söz 

konusu ise,· tlYE İŞYERİ BANKA Otorizasyon Merkezinden 

(Yurtdışı harcamalarda VISA INTERNATIONAL aracılığı 

ile) sınırı aşma yetkisini telefon veya teleksle isteyebi

lir. BANKA tarafından sınır aşama kabul edi1diği takdirde 

o işlemle sınırlı olmak üzere yetki kodu verilir. (Otori

zasyon numarası) bu kod ÜYE İŞYERİ tarafından SATIŞ 

BELGESİ üzerine kaydedilir. 

Madde 9) VISA KREDİ KARTLARI belirli tarihler arasında 

kullanılmak üzere verilir, kullanım süresini BANKA 

belirler. VISA KREDİ KARTI hiç bir şekilde üzerinde 

yızıl son kullanma tarihinden sonra kullanılamaz. Kartın 

herhangi bir şekilde son kullanma tarihinden sonra 

kullanılmasından doğabilecek mali ve cezai sorumluluk 
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münhasıran ÜYE'ye aittir. Kullanma tarihi sona eren 

kartların üye tarafından BANKA'ya geri verilmesi zorunlu

dur. Yeni kart verilebilmesi ancak eski kartın iadesiyle 

mümkündür. 

Madde 10) Vısa Kredi Kartının mülkiyeti BANKA'ya aittir. 

UYE kart üzerinde tahrifat yapılmasından sorumludur. 

Kartın kaybolması veya çalınması halinde, UYE, BANKA'nın 

kart için yaptırdığı sigorta sistemlerinden yararlanır. 

Türkiye' de geçen kart için sigorta limiti 1. 000. 000. -TL 

(Birmilyon TL.) uluslararası geçerli kart için sigorta 

limiti 5.000.000.-TL(Beşmilyon TL) dir. Sigorta ihbarın 

yapıldJ.ğı andan 24 saat öncesi ile 72 saat sonrasını 

kapsar. UYE sigorta kapsamını aşan harcamalardan sorumlu

dur. UYE bu konudaki itirazlarından peşinen feragat 

ettiğini beyan eder. 

Madde 11) VISA KREDİ KARTININ kaydedilmesi veya kullanıl

mayacak derecede bozulması halinde bu durumun UYE tarafın, 

dan derhal Kredi Kartları Müdürlüğüne veya en yakın 

Banka şubesine veya bulunan ülkede VISA üyesi kuruluş

lardan herhangi birine veya Yurtdışında VISA SEYAHAT 

HİZMETLERİ MERKEZLERİ'ne sonrada yazı ile Kredi Kartları 

Müdürlüğüne bildirmesi zorunludur. Bu ihbar BANKA'ya 

ulaştığında Yurtdışı Kartlar için durum derhal Visa 

Kayıp Kartlar sistemine yurt içi kartlar için gerekli 

tlYE kuruluşlara ve ÜYE İŞLERİ'ne bildirilir. Kartını 

kaybeden üye sonradan olsa bile bu kartı tekrar kullana, 

maz. UYE bu kartı BANKA' ya geri vermekle yükümlüdür. 

UYE dilerse BANKA'dan yeni kart isteyebilir. Premier 

kartını kaybeden üye eğer dilerse ACİL KART YENİLEME 

HİZMETİ veya ACİL NAKİT PARA ÖDEME HİZMETİ'nden ücretsiz 

yararlanabilir. 
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Madde 12: BANKA neden göstermeksizin kartı iptal edebilir, 

süresi dolan kartı yenilemeyebilir., sözleşmeyi fesh 

edebilir, ve kartı kartları geri isteyebilir. Bu durumda 

kartların derhal BANKA' ya iadesi zorunludur. BANKA 

tarafından yapılacak fesih yoluyla üyeligin sona ermesi 

hiçbir şekilde tlYE'nin feshinden önceki yükümlülüklerini 

ortadan kaldırmaz. Uyeliğin sona ermesi ve kartın iptalı 

BANKA tarafından VISA Sistemine tiye İŞYERLERİNE 

bildirilir. ÜYE bu iptali ve bildirimi peşinen kabul 

eder. Üyeliğin sona ermesi halinde UYE'nin hesap bakiyesi 

BANKA nezdinde herhangi bir borcu kalmaması kaydıyla 

üye'ye 2 ay içinde ödenir. 

Madde 13) Uye tarafından VISA KREDİ KARTI kullanarak 

alınmış olan bir malın iadesi veya hizmetin iptali 

halinde ÜYE İŞYERİ tarafından doldurulan ve üye tarafın-

dan imzalanan 

sonra tlYE'nin 

alacak belgesi'nin BANKA'ya ulaşmasından 

hesabı ALACAK BELGESİNDEKİ tutar kadar 

alacaklandırılır. ALACAK BELGESİ' nin doldurulmuş ve 

imzalanmış olması ÜYE' nin yukarıda adı geçen mal/hizmet 

bedelleri için daha önce imzalamış olduğu SATIŞ BELGESİ 

ile doğan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. BANKA 

bir mal veya hizmetin iptali halinde ÜYE ile İŞYERİ 

arasında doğabilecek anlaşmazlıklardan ve bunların 

sonuçlarından sorumlu değildir. 

Madde 147 UYE Yurtdışında · geçerli Kredi Kartları ile 

OTOMATİK VEZNELERDEN para çekme işlemlerinde kullanılması 

amacı ile kendisine bildirilen Özel Kod Numarası'nı 

(PIN) gizli tutmakla yükümlüdür. ÜYE kodun 3. kişilerce 

öğrenilip kullanılmasından oluşacak zarardan sorumludur. 

ÜYE hangi nedenle olursa olsun ÖZEL KOD NUMARASI'nın 

3. kişilerce öğrenilmesi halinde durumu derhal 

KARTLARI MÜDÜRLUGU'ne haber vermekle yükümlüdür. 

KREDİ 

ÜYE 
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yeni kart alıncaya kadar bu kod ile herhangi bir işlem 

yapamaz. 

Madde 15) tlye kendi önerisi ile EK KART verilmiş olan 

kişilerin tüm harcamalarından ve bu kişilerin kartlarını 

kaybetmeleri veya kötüye kullanmaları sonucu doğabilecek 

tüm zararlardan sorumludur. BANKA' nın EK KART HAMİLİ' ne 

başvurmak hakkı saklıdır. 

Madde 16) İşbu sözleşmenin herhangi bir nedenle son 

bulması halinde tlYE tüm borçlarının tamamını hemen 

ödemeyi veya borç bakiyesinin tamamı ödeninceye kadar 

faiz, komisyon, masraf ve diğer ytiktimlülüklerin sözleşme

nin feshi anında geçerli olan şartlar dairesinde devam 

edeceğini kabul eder. Buna karşılık işbu VISA KREDİ 

KARTI üyelik sözleşmesinden doğan borçlarını gününde 

ödemediği takdirde bunları BANKA'ya ödeyeceği tarihe 

kadar geçecek günler için yetkili mercilere veya BANKA 

tarafından ödünç para verme mevzuatına göre tesbit 

edilmiş kısa, orta ve uzun vadeli en yüksek kredi faiz 

oranına veya ileride arttırıldığı takdirde bunların 

artmış en yüksek kredi faiz oranına yıllık 25 puan 

eklenmek sureti ile bulunacak faiz oranı üzerinden 

temerrüt faizi (Cezai şart niteliğinde olmak üzere) 

tlYE tarafndan üstlenilir. Faiz oranında yetkili mercii

l er veya BANKA tarafından değişiklik yapılması halinde 

değişiklik tarihinden itibaren ayrıca ihtara gerek 

olmaksızın yeni faiz oranının uygulanmasını tlYE hiçbir 

ihtirazı kayıt ileri sürmeksizin kabul eder. 

Madde 17) UYE adres değişikliklerini BANKA'ya en geç 

bir hafta içinde yazıyla bildirmekle yükümlüdür. Aksi 

takdirde doğacak tüm sorumluluk UYE'ye ait olacaktır. 
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Madde 18) llYE, BANKA'nın işbu sözleşme uyarınca yaptığı 

hizmetler karşılığı, bir defaya mahsus olmak üzere 

başlangıçta Yurtdışı kartlar için ....... ABD doları, 

Pi remi er kartlar için ........ ABD doları ve Yurt içi 

kartlar için ....... TL. kart bedeline muteakip her 

sene için kart yenileme bedeli ödemeyi peşinen kabul 

eder. 

Madde 19) llYE, işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda 

BANKA, defter ve kayıtlarının geçerli olacağını, bunlara 

karşı her türlü itiraf hakkında peşinen feragat ettiğini 

ve BANKA kayıtlarının kesin delil teşkil edeceğini 

kabul ve beyan eder. 

Madde 20) tlYE, işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda 

BANKA defter ve kayıtlarının geçerli olur. Bu sözleşme 

ÜYE' nin KRED KARTLARININ kullanma hakkının devam ettiği 

ve buhakkın BANKA tarafından kendisine tanındığı sürece 

devam eder. 

Madde 21) ÜYE, BANKA arasında doğabilecek tüm uyuşmaz

lıkların çözümlenmesinde İstanbul Mahkeme ve İcra daire

lerinin yetkili olduğunu peşinen ve itirazsız kabul 

eder. 

Madde 22) Yirmiiki (22 maddeden oluşan işbu sözleşme 

taraflarca •..•. / ... /198. tHrihinde iki nüsha olarak 

düzenlenmiş ve imzaedilmiştir. 
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TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. 

KREDİ KARTLARI MÜDÜRLÜGÜ 

İmza ve Kaşe 

ÜYE 

ADI , SOY ADI (UNVANI ) : ••••••••••••••••••••••••••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ...... . 
ADRES : .....•..•.•..•...•.••.....••......•....•... 

TELEFONNO: •••••••••••••••••••••••• İMZA: •••••••••• 

MUTESELSİL KEFİL 

ADI,SOYADI (ÜNVANI): ••••••••••••••••••••••••••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ADRES : .........•.................... · · .... · · · · · · · 

TELEFON NO: •••••••••••• ·· ••••.•••• İMZA: ••••••••••• 
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II. TÜRKİYE EMLEK BANKASI A.Ş. 
VISA KARTI tlYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ 

!-Tanımlar: İşbu sözleşmede yer alan: 

BANKA: VISA INTERNATIONAL ile imzalamış olduğu üyelk 

sözleşmesi gereği VISA Kart sistemini Türkiye'de temsile 

tam yetkili olan Türkiye Emlak Bankası A.Ş.'ni 

ÜYE İŞYERİ: VISA KARTI sahiplerine her türlü mal ve 

hizmeti veren gerçek ve tüzel kişileri 

SATIŞ BELGESİ: Mal veya hizmet karşılığında tlYE İŞYERİ 

tarafından doldurulup VISA KART HAMİLİ tarafından dolduru

lup Vısa Kart Hamili tarafından imzalanan belgeyi (Credit 

Voucher) 

IMPRINTER:VISA KARTI üzerinde buluna kabartılmış bilgile

lerin SATIŞ veya LACAK BELGESİ üzerine geçirilmesi 

sağlayan makinayı 

VISA KART HAMİLİ: BANKA VAYA VISA INTERNATIONAL sistemin

deki male kuruluşlar tarafından çıkartılmış olan VISA 

KARTINA sahip gerçek veya tüzel kişiyi 

EK KART HAMİLİ: VISA KART HAMİLİ tarafından kredi hesabın

dan kart aracılığı ile harcama yetkisi verilen kişiyi 

VISA INTERNATIONAL: Bankanın doğrudan üyesi bulunduğu 

VISA Kredi Kartı Sistemini 

KREDİ KARTLARI MtlDtlRLtlCU:BANKA'nın VISA ile ilgili 

işlemlerini yürüten müdürlüğnü ifade etmektir. 

2-Kredi Kartları 

Halen VISA Kart Sisteminde yürürlükte olan kredi 

kartları Marka panelli. Internotional Classic, Domestic, 

Classic ve Premier VISA KARTLARI'dır. 

3-tlye İşyeri'nin Yükümlülükleri 

3-1-Gerekli mal ve hizmetler alındıktan sonra ödemenin 

Madde 2'de nitelikleri açıklanmış olan VISA KARTLARI 

ile yapmak istenmesi halinde, tlYE İŞYERİ, VISA KARTINI 

kabul etmek zorundadır. 
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3-2-DYE İŞLERLERİ BANKA tarafından kendisine verilecek 

olan reklam malzemelerini amacına uygun olarak kullanacak 

ve VISA ambelini işyerlerinin kapısına veya vitrinn 

dışarıdan kolaylıkla görülebilecek yerlerine yerleştiri

lecektir. 

3-3-UYE İŞYERİ-SATIŞ BELGESİ'ni müşteriye imzalatmadan 

önce 

a) Kart hamilinin adı soyadı, kart numarası ve 

geçerlilik süresi gibi gerekli bütün bilgilerin tam 

olarak kartın üzerine bulunmasına 

b) Kartın arka yüzündeki imza bantının kart hamili 

tarafından imzalanmış olmasına, 

c)Kartın geçerlilik süresi içinde kullanılmasına, 

d) Kartı kullanan kişinin gerçek kart hamili olmasına 

dkka t etmek zorundayız. Bu nedenle DYE İŞYERİ, Resimli 

bir kimlik belgesi ile hüviyet kontrolü yapmakla yükümlü

dür. 

3-4-Kartın geçerliliğinin kesin olarak saptanmasından 

sonra, kartın üzerinde kabartmalı harflerle yazılı 

bulunan bilgiler ÜYE İŞYERİ tarafından IMPERINTER makinesi 

kullanılarak eksiksiz ve okunaklı bir biçimde SATIŞ 

BELGESİ üzerine geçirecektir. SATIŞ BELGESİ üzerinde 

yer alan Tarih, Otoizarasyon Kodu (gerekiyor ise), 

Ana Toplam, Vergi ve Toplam haneleri ÜYE İŞYERİ tarafından 

okunaklı olarak doldurulacaktır. 

3-5-ÜYE İŞYERİ, SATIŞ BELGESİ (ni VİSA KART HAMİLİ' ne 

imzalattıktan sonra SATIŞ BELGESİN'deki imzanın kartın 

arka yüzündeki imza ile uyumluluğunu kontrol etmek 

zorundadır. 
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3-6-SATIŞ BELGESİ, VISA KART HAMİLİ' nin borçlandığını 

belirten kesin bir belge olup ÜYE İŞYERİ, SATIŞ BELGESİ'nin 

VISA KART HAMİLİ tarafından imzalandıktan sonra, SATIŞ 

BELGESİ üzerinde hiç bir değişiklik yapamaz. 

3-7-VISA KART HAMİLİ'nin işbu sözleşmesinde belirtilen 

veya BANKA tarafından daha sonra yazılı olarak ÜYE 

işyerine bildirilen harcama sınırlarını aşması halinde, 

ÜYE İŞYERİ'nin BANKA, KREDİ KARTLARI MtlDÜRLÜGÜ'nden 

veya BANKA' nın belirleyip bildirdiği diğer otorizasyon 

merkezlerinden sınır aşma izni (otorizasyon) alması 

ve verilen otorizasyon numarasını SATIŞ BELGESİ'nin 

üzerine yazarak zorunludur. Bir kart hamilinin bir 

UYE İŞYERİ'nde bir gün içinde bir veya birden fazla 

SATIŞ BELGESİ düzenleyerek yapacağı otorizasyonsuz 

harcama limiti Madde 5'de belirtilmiştir. Bir ÜYE İŞYERİNDE 

bir günde aynı Kart Hamili'nin birden fazla harcama 

yapması halinde SATIŞ BELGELERİ Toplamı üzerinden oto 1 

rizasyonu alınır. 

3-8-ÜYE İŞYER1, gerçek harcama sınırının üzerinde~ 

gerekse harcama sınırının altında kalan alış-verişlerde, 

kart numarasının BANKA tarafından periyodik olarak 

ÜYE İŞYERİ'nde gönderilen kayıp/Çalıntı listelerinde 

yer alıp almadığını tesbi t etmek 1 yer aldığını tespit 

ettiği takdirde kartı işlem kabul etmemek zorunda olup, 

bu durumun tesbi ti halinde UYE İŞYERİ en yakın kolluk 

kuvvetlerine ve BANKA'ya durumu ihbar etmek gerekli 

önlemleri almakla yükümlüdür. 

3-9-ÜYE İŞYERİ, mal ve hizmet bedeli karşılığı SATIŞ 

BELGELERİ ile VARSA ALACAK BELGELERİNİ Madde 3-12'de 

belirtilen durumlara yol açmamak için en geç onbeş 

gün içinde ikinüsha olarak BANKA'ya ulaştırmakla yükümlü, 

dür. ÜYE İŞYERİ zamanında ödeme merkezlerine ulaştırılma-
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yan SATIŞ BELGELERİ'nin karşılıklarının tahsil edilmesine 

kadar ödeme yapılmamasını kabul eder. Süresi içinde 

getirilmeyip tahsile alınan bu SATIŞ BELGELERİ' nin 

tahsil edilmemesi durumunda BANKA, tlYE İŞYERİ'ne kesinlik

le ödeme yapmaz. 

3-10-tlYE İŞYERİ harcama belgelerinin karşılığı bizzat 

veya yetkili kıldığı kişi aracılığı ile tahsil edilebi

lir. Tahsilat yapabilmesi için tlYE İŞYERİNE, verilen 

üye işyeri tanıtım kartının ibraz edilmesi zorunludur. 

3-11-tlYE İŞYERİ, VISA KARTI kullanılarak vermiş olduğu 

mal veya· hizmetin kendisine iadesi söz konusu olduğunda 

BANKA tarafından kendisine verilmiş olan ALACAK BELGESİ 

doldurmak zorundadır. Bu belge daha sonra Satış Belgeleri 

ile beraber BANKA'ya iletilecektir. BANKA'ya iletilen 

iade veya iptallerden doğmuş olan geri ödenecek tutarın 

(ALACAK BELGELERİ toplamı), SATIŞ BELGELERİ tutarından 

fazla olması halinde, tlYE İŞYERİ aradaki farkı ödemek 

zorundadır. ALACAK BELGESİNİN ilgili nüshası müşteriye 

verilecektir. 

3-12-BANKA, aşağıda belirtilen ve tlYE İŞYERİ 'nin 

ihmal ve kusurundan doğan hallerde daha önce yapmış 

olduğu ödemeleri geri isteyebileceği gibi, henüz ödemesi

ni yapmamış olduğu işlemleri de kabul etmez. tlYE İŞYERİ 

bu durumu peşinen kabul eder. 

a) SATIŞ BELGESİ tutarı harcama sınırının üzerinde 

olup, tlYE İŞYERİ tarafından KREDİ KARTLARI MtlDURLUCtl'nden 

veya bankanın diğer Otorizasyon Merkezlerinden "Otorizas

yon" alınmış veya alınmamış olmasına rağmen SATIŞ 

BELGESİNE otorizasyon kodunun işlenmemiş olması. 
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b )KART HAMİLİ' nin bir· gün içinde birden fazla SATIŞ 
BELGESİ düzenlenmesi ve SATIŞ BELGELERİNİN toplamının 

Madde 5'de belirtilen otorizasyonsuz harcama limitlerini 

aşması ve otorizasyon alınmamış olması 

c)SATIŞ BELGESİ tutarının harcama sınırlarını aşmasını 

engellemek amacı ile aynı harcama ile ikibelgenin düzen

lenmiş olması, 

d)SATIŞ BELGESİ'nde daha önceden, başka bir harcama 

için alınmış otorizasyon izin ve kodunun işlenmiş olması 

e) VISA KARTI' nın daha önceden kabul edilemeyecek 

kartlardan olduğu bildirilmesine rağmen SATIŞ BELGESİ'nin 

doldurulmuş olması, 

f) SATIŞ BELGESİ'nin geçerlilik süresi sona ermiş 

bir karta dayandırarak doldurulmuş olması 
g) SATIŞ BELGESİ'nde gerçek kart hamilinin imzasının 

bulunmaması, 

h) SATIŞ BELGESİ'nin okunaklı bir biçimde doldurulmuş 
olmaması, 

ı) SATIŞ BELGESİ'nin BANKA'ya tahsil için Madde 

3.9'de belirtilen süre i~iresinde getirilmemesi, 

i) SATIŞ BELGESİ' nde kabartılmış olarak bulunan VISA 

KART HAMİLİ hakkında bilgilerin eksik olması veya VISA 

KART HAMİLİ'nin BANKA'ya yazılı olarak müracaatta buluna

rak SATIŞ BELGESİ'ni onaylamaması veya harcama yapmadığını 

bildirmesi ve tlYE İŞYERİ tarafından bunun aksinin kanıt
lanamaması 

j) VISA KART HAMİLİ'nin Bankaya yazılı olarak başvura

rak SATIŞ BELGESİ' ndeki tutarın azaltıldığını veya 

mal ve hizmetin alınmadığını iddia etmiş ve tlYE İŞYERİ 

tarafından bunun aksinin kanıtlanamaması 
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k) tlYE İŞYERİ 'nin SATIŞ BELGESİ üzerinde değişiklik 

yaptığnın tesbiti BANKA'yı sözleşmeyi tek taraflı ihbarsız 

fesih hakkı verir, cezai ve hukuki sorumluluklar tlYE 
İŞYERİ'nindir. 

4-BANKANIN YtlKOMLtlLtlKLERİ 

4-1- BANKA, günün koşulları içinde, VISA KARTLARI' nın 

uygulanmasına yönelik gerekli tüm bilgi ve gereçleri 

üye işyerine verecektir. 

4-2- BANKA,VISA KARTI uygulamasındaki değişiklikleri 

zamanında tlYE İŞYERİNE bildirecektir.-

4-3, BANKA, SATIŞ BELGELERİ Merkez Şubeyi veya ödeme 
yapmaya yetkili of islerine getirildiğinde gerekli kontrol

leri yaptıktan sonra tutarları ÜYE İŞYERİ'nde TL olarak 

ödeyecektir. 
4-4- BANKA, belirli aralıklarla Kayıp/Çalıntı Kart 

ve İptal Listelerini OYE İŞYERİ'ne gönderecektir. 

5- HARCAMA LİMİTLERİ 
Visa Kartlarının otorizasyonsuz harcama sınırları 

aşağıda gösterilmiş olup, bu sınırlarda yapılacak değişik

likler banka tarafından UYE İŞYERİ'ne yazı ile bildirile

cektir. 

İşyeri Limitleri Classic Visa 

6- ÖDEME VE KOMİSYON 

Premier Visa Yalnız Türkiyede 

Geçerli VISA 

6-1- Mal ve hizmet karşılıkları olan ödemeler, tlYE İŞYERİ 'ne 

tahsile yetkili eleman aracılığı ile BANKA' ca ildi ilen 

yerlerde ve Türk Lirası olarak yapılır. 
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6-2- Ödeme sırasında Yurtdışı kartlardan % •••• yalnız 
Türkiye'de geçerli kartlardan ise % .... oranında BANKA 

tarafından hizmet karşılığı komisyon alınır. 

7- Faiz ve Cezalardan Sorumluluk 

7-1- BANKA' ca ÜYE İŞYERİ' ne ödenen kart bedellerinin 

herhangi bir nedenle karşılıksız çıkmasıyla yurt dışında 

transferlerinin yapılamaması halinde BANKA durumu yazılı 

olarak ÜYE İŞYERİ'ne bildirir. tlYE İŞYERİ karşılıksız 

çıktığı takdirde SATIŞ BELGESİ' ni düzenlediği tarihten 

itibaren bildirime kadar en yüksek cari kısa v.adel;i. 

kredi faizini ve yasal eklentilerini bildirimden itibaren 

ise cari kredi faizine eklenecek 25 puan ilavesiyle 

bulunacak temerrüt faizini yasal eklentilerini, karşılık

sız tutarın ödenmesine kadar. BANKA' ya ödemeyi peşinen 

kabul eder. 

7-2- İşbu sözleşme ile yükümlenilen koşulların yerine 

getirilmesinde doğabilecek zararlardan UYE İŞYERİ sorumlu

dur. 

8- DEVİR YASAGI 

İşbu sözleşme hiçbir şekilde başkasına devredilemez. 

9- YtlRtlRLtlLtlK 

9-1- İşbu sözleşme ..... / ... /19 .... tarihinden itibaren 

bir yıl geçerlidir. 

9-2- Taraflardan biri sözleşmeyi sona ermeden bir 

ay öncesine kadar feshetmediği takdirde sözleşme . aynı 

şartlarla bir yıl daha uzatılmış sayılır. 
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10- FESİH VE FESİHİN ETKİLERİ 

10-1- İşbu sözleşme ile saptanan koşullara taraflardan 

birinin uymaması halinde, diğer tarafın sözleşmeyi 

derhal feshetme .hakkı vardır. Taraflardan biri genel 

şartlara 

hatırlama 

uymadığı takdirde uymayan 

yapılabilir. Şu kadar ki 

tarafa 

feshin 

yazı ile 

BANKA'nın 

sözleşmeyi f esh etmek istemesi durumuda ihbarın ÜYE 

İŞYERİ tarafından alınmasından 30 (otuz) gün sonra 

hüküm doğuracaktır. 

10-2- tlYE İŞYERİ bu sözleşmede sözü edilen hususların 

yerine getirmesi için aşağıdaki adresini kanuni ikametgahı 

kabul ettiğini veya beyan ve sözü geçen yere yapılacak 

tebliğlerin şahsına yapılmış sayılacağını kabul eder. 

tlYE İŞYERİ bu ikametgahını değiştirse bile aynı şehirde 

yeni ikametgah göstermeyi taahhüt eder. Ancak yeni 

ikametgahını Ticaret siciline tescil ettirip ayrıca 

BANKA' ya noterlik kanalıyla tebliğ ettirmediği takdirde 

aşağıda yazılı ilk ikametgaha yapılacak tebliğlere 

tiraz hakkı olmayacaktır. 

10-3- Sözleşmenin feshedilmesi veya herhangi başka 

bir nedenle son bulması, tarafların son bulmadan önceki 

yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 

10-4- ÜYE İŞYERİ, işyerını kapatması halinde durumu 

derhal BANKA' ya bildirir. Sözleşme bildirimin BANKA' ya 

ulaştığı tar.ihte f esh edilmiş sayılır ve bu dunumda 

10.3 maddesi uygulanır. 

11, YETKİLİ MAHKEME 

İş bu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından 

doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkeme ve İcra 

Daireleri yetkilidir. 
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12- Son Hüküm 

On iki (12) maddeden oluşan işbu sözleşme ... / ... /19 ... 

tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmesi ve taraflarca 

imzalanmış olup bir kopyası tlYE İŞYERİ'nde diğer kopyası 

ise Banka'da kalacaktır. 

tlYE İŞYERİ 

tlye İşyeri No. 

Unvanı 

İşi/Mesleği 

Adresi 

Telefon no./Telex No. 

Ticaret sicil no. 

İmprinter makina no : ~ ................................... . 

Yetkili Adı /Soyadı : ....................... ·· ............ . 

tlYE İŞYERİ 

İmza ve Kaşesi 
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III. SETUR-DINERS CLUB 

KREDİ KARTI VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. 

tlYE MUKAVELESİ 

Bir taraftan İstanbul Mecidiyeköy B.Dere Cad. 

103/3 de mukim Setur-Diners Club Kredi Kartı ve Turizm 

İşletmeleri A.Ş. (Diners Club of Turkey olarak) ile, 

diğer taraf tan . ................. ·· ..... mukim . .......... . 

.............. arasında aşağıdaki hususlarda bir anlaşma 

ve mu tabaka ta varılmıştır. Bu anlaşma Setur-Diners 

Club Kredi Kartı ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (Diner 

Club of Turkey) sadece "D.C" diye ve kart sahibi. ....... . 

.......... da 11 üye 11 tabiri ile zikredilecektir. 

Madde 1- Merkezi Amerikada bulunan Diners-Club'ın 

Türkiye'de yegane temsilcisi olan Setur-Denirs Club 

Kredi Kartı ve Turizm İşletmeleri A. Ş. Diners Club' ın 

Türkiye'deki kolu olarak faaliyette bulunur, gerekli 

teşebbüslere girişir ve aşağıdaki yazılı şekil ve şart

larla kredi kartınını kullanılmasını tanzim ettiği 

gibi kart sahiplerine de lüzumlu hizmeti arzeder. 

Madde 2- Bu anlaşmanın mevzuu, yalnız Türkiye 

ve K.K.T.C.'de (Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti) geçerli 

olmak üzere, Diners Club tarafından kendilerine kart 

verilmiş üyelerin, Diners Club ile anlaşma yapmış müessese 

ve ticarethanelerde, her hangi bir ödeme yapmaksızın, 

alım ve hertürlü hizmetten faydalanması dolayısıyla 

oluşacak bedellerin, Diners Club tarafından bu sözleşmedeki 
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şartlara göre garanti al tına alınması, ve aynı sözleşme 

şartları içerisinde şirketimize ödenmesinin sağlanması

dır. 

Madde 3- Diners . Club, her mevzudaki ticarethane 

ve müesseselerde anlaşma yapmış ve yapagelmektedir. 

Diners Club ile atilaşma yapmış bilimum yerler vitrin 

veya kapılarının muayyen ve görünür . bir yerine Diners 

Club amblemini koymaya mecburdur. Bu müesseseler ayrıca 

kataloğ, broşür ve tamimler halinde üyelere bildirilecek

tir. tiyeler Diners Club ile anlaşması olan bu müesseler

den Diners Club kartları ile o müesseseye hiç bedel 

ödemeden rahatlıkla alış-veriş yapabilecekler ve alış-ve

rişleri karşılığında fatura, kasa fişi, veya fatura 

yerine kaim belge alabileceklerdir. 

Madde 4- tiye müesseselerden yapmış olduğu alış

verişler karşılığı, Diners Club'ca tanzim ve tevdi 

edilmiş olan Hesap pusulasını (Billform) imzalayarak 

br kopyasını kendisi alacaktır. Üyenin Diners Club'e 

olan borcunun esasını bu hesap pusulası teşkil edecek

tir. tiye Diners Cl ub ile vaki hesaplaşmasında borcunu 

bu müsbit evrak vasıtasıyla kontrol edebsilecektir. 

Üyelerimizle ilgili şirketimiz tarafından tanzim ve 

kayıt al tına alınmış her türlü belge ve defterler resmi 

kayıt niteliğinde olup, itiraz edilemez. İhtilaf halinde 

aksine belge ibsraz edilemediği takdirde şirketimiz 

kayıtları geçerlidir, 

Madde 5- Diners Club müesseselerin ibraz edeceği 

üyelere ait bu hesap pusulalarının bedellerini, arala~ın-
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daki anlaşma gereğince o müesseseye ödeyecek ve hesap 

pusulası tutarını üyenin borcuna kaydedecektir. tlyenin 

borcunun tespitinde, imzaladığı bu hesap pusulası esas 

olup, Diners Club, o müesseseden üyenin aldığı malın 

maliyeti, cins, fia t, vesairesini borcun suretinin 

teşekkül ve müfredatını sormak ve bilmek mevbudiyetinde 

değildir. 

Madde 6- tlyelerin Diners Club kredi kartı ile 

15 günlük devreler içerisinde yapabilecekleri harcama 

limiti., her müessese için Diners Club tarafından ayrı 

ayrı tesbit edilmiş olup, harcama miktarı bu lmiti 

aştığında ilgili müessese telef on veya teleksle provizyon 

talebinde bulunacaktır. Diners Club kendisi tarafından 

herhangi bir sebeple uygun görülmeyen provizyon talepleri

ni gerekçe göstermeksizin reddedebilir. Kabul edilmeyen 

bir provizyon ilgili harcamanın tamamının reddi anlamını 

taşır. 

Madde 7- Üye, Diners Club kredi kartını aldığında 

kartın arkasındaki yere mukaveledeki imzasının aynısını 

atmak ve harcamaları esnasında hesap pusulalarında 

(Billformlarda) da bu imzayı kullanmak mecburiyetin

dedir ... Harcama esnasında atılan imza ile karttaki 

imzanın benzerliği konusunda tereddüt hasıl olursa 

müessese üyeden hüviyet talebinde bulunabilir. 

Madde 8- Kredi kartının herhangi bir sebeple 

kaybedilmesi veya çalınması halinde, çalınma şekli 

de belirtilerek Diners Club'e bildirilmesi gerekir. 

(Telefonla yapılan bildirimlerin aynı gün yazıyla teyidi 

şarttır.) Teyid edilmiş bildirim tarihini müteakiben, 
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2 gün içerisinde yapılan harcamalardan, Diners Club 

sorumlu değildir. Kayı~ olan kart bulunsa bile kullanıla

maz. Diners Club'e iadesi gerekir. Yeni kart Diners 

Club tarafından gerekli işlemler tamamlandığında ilgili 

üyeye verilir. 

Madde 9- Bu mukavele ile verilen Diners Club 

kredi kartı Türkiye sınırları ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti'nde (K.K.T.C.)'de geçerlidir. Türkiye ve 

K. K. T. C. 'ti dışında kullanılmasından doğabilecek her 

türlü mali ve cezai sorumluluk münhasıran üyeye aittir. 

Madde 10- Diners Club üyelerinin alış-verişlerin

de kredi kartlarını . kullanmaları esas olup, alış-veriş 

ve kart kullanmak sırasında karşılaşacakları her türlü 

güçlüklere iv eşikayetlerini derhal Diners Club'a bildi-

receklerdir. Müesseselerle yapmış olduğu anlaşmalar 

gereğince bu şikayetleri incelemek Diners Club'ın görevi

dir. 

Madde 11- Müesseselerde yapılacak harcamaların 

üyenin borcuna geçirilecek hesap 

devrelerinde toplanarak Diners 

bir dekont ile bildirilecektir. 

pusulaları ayın belirli 

Club tarafından üyeye 

tiye dekont edilen bu 

borcun yekü.nunu dekontta belirtilen tarihe kadar ödemek 

mevbudiyetindedir. Üye kendisine dekont edilen borcunu 

müddetinde ödemediği takdirde Diners Club A. Ş. gecikme 

masraf ve hizmetlerinin üyeye isabet eden kısmı ile 

birlikte, bu gecikmeden doğan zararları ve bilcümle 

kanuni takip ile masraflarını da talep hakkına hai~ 

olacaktır. 



-201-

Madde 12- Ödemeleri aksayan üyelerin kredi kart

ları derhal iptal edilecek üyeden elindeki kartı Diners 

Club 'a iade etmesi istenecektir. Buna riayet edilmediği 

takdirde müeşseselere ismi bildirilmek suretiyle mezkür 

kartın kullanılması önlenecektir. Bu kart müesseseler 

tarafından alıkonulacaktır. 

Madde 13- Üyelere verilen kredi kartları bir 

yıl geçerli olup üzerinde yazılı son kullanma tarihinden 

sonra hiçbir şekilde kullanılamaz. 

Madde 14- tlye adres değişikliklerini ve mukavele 

muhteviyatındaki (Ad ve Soyadı ile Medeni durumundaki) 

değişiklikleri Diners Club'e süratle bildirmek zorundadır. 

Bu sözleşmede gösterilmiş olan üyenin haberleşme adresi 

· tebl'iga t adresi addolunur. Adreste vaki değişikliklerin 

üye tarafından şirketimize bildirilmesi veya gecikilmesi 

halinde doğacak sorumluluğun tümü üyeye aittir. önceden 

bildirilmiş haberleşme adresine yapılacak tebligatlar 

üyeye yapılmış sayılacaktır. 

Madde 15- Üyeler Diners Club'a her türlü borçlarını 

Diners Club veznesine ödemek, posta havalesi ile gönder

mek ve bildirilecek bankalara yatırmak suretiyle ödeyebi

lirler. 

Madde 16- tiye Diners Club 'ün kart vermek için 

yapacağı her türlü araştırma, yazışma, istihb~rat masraf 

ve hzmetleri karşılığı olarak bir defaya mahsus olmak 

üzere ....... TL Diners Club 'e ödemeyi taahhüt eder. 

Bu ücret zikredilen hizmetlerin karşilığı bir bedel 

olduğu cihetle herhangi bir sebeple geri talep edilemez. 

Vo C1 
'd'liıllB~~ M:wrnRrı 

LJQıl'sıfülıooıav:ı~s D.aez!W§'I 
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Madde 17- tiye Diners Club'ın . günün şartlarına 

göre her sene için tayin ve . tespit edeceği kredi kartı 

tanzim ve hizmet bedelini de Diners Club'a ödemeyi 

peşinen kabul eder. 

Madde 18- tiye ile Diners Club arasındaki bil 

cümle ihtilafların hal mercii İstanbul mehakimi ve 

icra daireleridir. 

Madde 19- Kredi kartının mülkiyeti Diners Club 'a 

aittir. Gerekçe gösterilmeksizin tek taraflı olarak 

üye mukavelesi feshedilebilir. Fesih halinde kredi 

kartı derhal Diners Club'a iade edilecektir. 

Madde 20- Şirket talepleri ile verilen şirket 

kartları sadece namına tanzim edilmiş kişi tarafından 

kullanılabilir. Yapılan harcamaların bedellerinin ödenil

mesinden, ilgili şirket ve üye Diners Club A.Ş.'ye 

karşı müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak sorumlti

dur. Bu sorumluluk ancak kredi kartının Diners Club 

A.Ş. 'ne iadesi ile Diners Club alacakları ile kanuni 

takip masraflarının ödenilmesi ile sona erer. 

Madde 21- Ek kart talebi ve kullanımı halinde 

mukavele asli kart sahibi olan aile reisi ile müştereken 

imzalanır. Ek kart vasıtasıyla yapılan harcamaların 

ödenilmesinden asli kart sahibi ile ek kart sahibi 

üyeler müşterek borçlu sıfatı ile birlikte sorumludurlar. 
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Yan sahifedeki bilgilerin doğru olduğunu ve 

21 maddelik mukaveleyi okuyup kabul ederek altını imzala

dığımı belirtir, bilgilerin teyidi için Diners Club 'ın 

uygun göreceği şekilde yapacağı araştırmayı kabul ettiğimi 

arz ve beyan ederim. Tarih: 

Setur-Diners Club Kredi Kartı 

ve Turizm İşletmelir A.Ş. 

Kart Hamilinin İmzası ................... . 

Ek Kart Sahibinin İmzası ..... ~ .......... . 

Şirket Kaşesi ve Yetkili İmzaları ....... . 
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IV. SETUR-DİNERS CULB 

KREDİ KARTI VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. 

MÜESSESE MUKAVELESİ 

Bir taraftan İstanbul Mecidiyeköy Btiytikdere 

cad. 103'de mukim Setur-Diners Club Kredi Kartı ve 

Turizm İşletmeleri A. Ş. (Diners Club of Turkey) diğer 

tarafta . ....................... ............... mukim . ..... . 

................ arasında aşağıda belirtilen hususlar 

da bir anlaşma ve mu tabaka ta varılmıştır. Bu anlaşmada 

Setur-Diners Club Kredi Kartı ve Turizm İşletmeleri 

A. ş. (Diners Club of Turkey) sadece "Diners Club'.' diye 

karşı taraf de "Müessese" kelimeleri 

ile ifade edilmişlerdir. 

I. AMAÇ 

Dış memleketlerde yaygın olan Diners Club kart 

sisteminin gayesi kart hamili üyelerin müesseselerden 

para kullanmada alış-veriş yapmalarını sağlamak ve 

böylelikle müesseselerin yıllık cirosunu arttırmaktır. 

Bu sistemin Türkiye'de, merkezi İstanbul'da olan tek 

temsilcisi Setur-Diners Kredi Kartı ve Turizm İşletme

leri A.Ş. aşağıda belirtilen şartlara uyulduğu takdirde, 

gerek yabancı gerek yerli kart hamili üyelerin müessese

nizden yapacağı harcamaları tarafınıza ödemeyi taahhüt 

eder. 

II. KARTIN KABULÜ VE ÜYENİN KART KULLANIRKEN MÜESSESENİN 

RİAYET EDECEGİ HUSUSLAR: 

1- Gerek yerli gerek yabancı üyeler geçerli 

Diners Club kartı ile müessesenizde harcamalar yapabilir-
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ler. Kredi kartlarının 1 ön sağ üst köşesinde 

"INTERNATIONAL" veya 11 VALID ONLY IN TURKEY" ibarelerini 

taşımayanlar kabul edilmemelidir. 

2-

yapacakları 

Diners Club 

harcamalar 

üyelerinin 

Diners Club 

müesseselerinizde 

tarafından size 

verilecek özel formlara işlenecek ve üyeye imzala ttırı

lacaktır. Bu formların müessesenizde kalacak nüshasının, 

Vergi usul kanunu ve hesap mutabakatı açısından 5 yıl 

süreyle saklanması ve talep edildiğinde ibraz edilmesi 

gerekmektedir. 

3- Kredi kartlarının geçerlik süresi kartın 

üzerindeki son kullanma tarihini gösteren ayın sonuna 

kadar olup, müessese harcama esnasında bu hususu tetkikle 

yükümlüdür. Son kullanma tarihi geçmiş olan ve geçerli 

olmadığı bildirilmiş olan kartlarla harcama yapıla

maz ve müessese de böyle kartları kabul edemez. 

4- Müessese geçerli kredi kartının üzerinde 

bulunan kart hamili üyenin imzası ile özel harcama 

formunun üzerine atacağı imzanın aynı olmasına dikkat 

etmekle ve şüphe halinde üyenin kimliğini talep etmekle 

sorumludur~ 

5- Üyenin müessesenizde 15 gün 

tek kalem, ister muhtelif kalemler 

harcama yrli kredi kartlarında 

içerisinde ister 

halinde yapacağı 

•..•••••..••• TL ' 1 i , 

yabancı (uluslararası) kredi kartlarında ise ......... Ame-

rikan dolarının o günkü TL değeri karşılığını geçemez 

Ancak 

anında, 

gerekli 

yukarıdaki limitin aşılması halinde müessese 

Diners Club ile irtibat kurarak bu satış için 

provizyonu almaz zorunda ve mecburiyetindedir. 
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Aksi halde Diners Club bu harcamayı kabul etmez ve 

bedelini ödemez, sehven ödenmiş ise geri talep eder. 

6- Diners Club kendisi için sakınca arzeden 

kredisi iptal edilmiş veya çalınmış kredi kartını gerek 

gördüğünde müeseselere bir sirküler ile bildirir. Takipte 

kolaylık arzetmesi bakımından her sirküler bir önceki 

yürürlükten kaldırılacak şekilde düzenlenir. Müessese 

kendisine bildirilen kredisi iptal edilmiş veya çalınmış 

olan gerek yerli ve gerek yabancı kredi kartlarını 

hiç bir şekilde kabul edemez. Diners Club böyle bir 

kart kabulü ile yapılan harcama karşılığını ilgili 

müesseseye ödemez, sehven ödenmiş ise geri talep_ eder. 

7- Müessese Diners Club üyelerinden normal satış 

fiyatı üzerinde bir fiyat talep edemez. Aksi halde 

Diners Club iş bu anlaşmayı tek taraflı olarak fesh 

etmek hakkına haizdir. 

8- Müessese, Diners Club üyelerine cari hesap 

açmak, alacağını doğrudan doğruya üyelere fa tura etmek, 

kendi kredi kartlarını üyelere teklif etmek veya tenzilat 

yaparak parayı nakit olarak talep etmek gibi işlemlerde 

bulunamaz. Ayrıca miktarını limiti aştığı hallerde 

müessese provizyonu almak yerine miktar bölerek müşteriye 

form imzalatamaz. Harcamanın bölünmesi halinde Diners 

Club bunu ödemez. Sehven ödedi ise geri talep eder. 

Ayrıca zimmetli olarak verilmiş olan billformları kendi 

müessesesi dışında herhangi bir müessesed.e işleme tabi 

tutamaz. 
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9- Müessesenin kapanması, tüzel kişilik, sahip 

veya mevzu değiştirmesi halinde değişikliğin anında 

Diners Club'a bildirilmesi ve yeni bir anlaşma yapılması 

gereklidir, aksi halde bu anlaşma hükümsüz olur. 

10- Üyeler talep etmese dahi fa tura, kasa fişi 

veya fatura yerine kaim belge verilmesi mecburidir. 

11- Herhangi bir şekilde anlaşmanın sona ermesi 

halinde müessese elindeki tüm Diners ile ilgili araç 

ve malzemeleri Diners Club'a iade etmekle yükümlüdür. 

Yukarıda alınan maddelere aykırılık halinde, 

Diners Club üye müesseseye hiçbir şekilde ödeme yapmayaca

ğı gibi mukaveleyi tek taraflı olarak fesh edebilir. 

III. ÖDEME VE DİGER HUSUSLAR 
1) Ödeme üye müessesenin Diners Club'a ibraz 

edeceği özel harcama formlarındaki miktara istinaden 

yapılır. 

2) Diners Club üyelerinin, müessesenizde yapmış 

oldukları harcamaların bedelleri formların üzerindeki 

miktardan % ••••• ·~ • indirim yapılarak müessese·nizde 

ödenir. Böylelikle müesesenin bu kredili satıştan doğan 

alacak hakkı Diners Club'a devredilmiş olur. 

3) Diners Cl ub, ödemeleri müessesenin belirttiği 

yetkili veya yetkililere müessese adına tanzim edilmiş 

çek olarak yapar. 
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4) Taşra müesseseleri alacaklarını yazılı talep 

ettikleri takdirde ödemeler kendilerine Banka veya 

P.T.T. kanalıyla yapılır. 

5) Diners Club, üzerinde tahrifat yapılmış harcama 

formlarının bedellerini gerekli tetkikatı yapıldıktan 

sonra uygun görürse öder. 

6) Müesseseler harcamaları gösteren formları 

en geç 15 gün içersinde Diners Club'e intikal ettirmeli

dir. 

7- Diners Club üye müesseselerinin adını ve. 

adresini, kendi olanakları ile, bütün yerli üyelerine 

bildirdiği gibi yabancı Diners Club merkezlerine de 

bildirir. 

8- İş bu mukavelenin müddeti başlangıç tarihinden 

itibaren bir yıl omup, taraflardan birinin mukavele 

hitamından 30 gün önce yapacağı y~zılı ihbar ile kendili

ğinden sona erer. Böyle bir bildirimin yapılmaması 

hlinde mukavele aynı şartlarla bir yıl daha uzar. 

9) Mukaveleden doğacak ihtilafların hallinde 

bilimum İstanbul mebakim ve İcra daireleri yetkilidir. 

10) İş bu · mukavele .: ............. tarihinde 

taraflarca iki nüsha olarak tanzim ve kabul edilmiştir. 
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IV .' BİLGİ İŞLEM FORMU 

. Müessese adı: ..................... ...................... . 

. Adresi: ................................................ . 

. Müessese tip: ......•......... Telefonlar: ............... . 

• Ticaret Unvanı (Vergi levhasındaki ünvan): .... '. ........ . 

. Müessesenin sahibi: ............. ......................•.. 

. Müessesenin Müdürü: ..................... " .............. . 

. Kabul edilen diğer kredi kartları: ..................... . 

. Müessesenin yetkili tahsildarları: ..................... . 

. Formu tanzim eden Diners Club Görevlisi: ............... . 

MtlESSESENİZE BAGLI ŞUBE VE MAGAZALARIN: 

ADRESİ: TELEFON NO'SU: 

1 ) ......................................... . 

2) •••.......•.......••...•.•...••..•. ••...•. 

3 ) .....•...........•.......••........••..... 

4) .••..•••..••...•••.••••••.••••.••..•••.••• 

5) ..... -.................................... . 

MÜESSESE YETKİLİ 

İMZA VE KAŞE 

Setur-Diners Club Kredi Kartı 

ve Turizm İşletmeleri A.Ş. 

es 0e 
~~lY®~ l:urııRn 
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İmza ve Kaşe 


