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GtR:tS 

ilk uygulamalar1 19. yuzy1l sonlarinda ba$lam1$ olan kredi 

kart1 'gilnumuzde nakit para ve <;ekin yerini al.en, kart sahiplerine 

kredili all$ veri$ yapma olana~1n1 sailayan cagdas bir odeme 

arac1d1r. Dunyada ve Ttirkiye'de kredi kart ve uygulamalar1n1 

kapsayan bu Call$ma 5 boltimden olu:;imaktadir. 

! . bol Umde kred i tan1m1 ve tilrleri, k.redi 

kartlar1n1n tarihi geli$imi, bank.a kart1 olay1 ve k.redi kart1 

kullan1m1n1n taraflar ac1s1ndan deierlendirilmesi konular1 

incelenmi;;tir. 

II. boltimde ise, diter Avrupa tilkelerindeki kredi kart1 

uygulamalar1n1n iilke bazinda incelenmesi yap1lm1st1r. Bu ulkeler 

:;;unlard1r. Fransa, Almpnya, Yunanistan, 1svicre, tsvec ve 

lngiltere. 

III: bolOmde ise, dtinya cap1nda banka ve mall kurulu$lar1n 

tiyesi oldutu iki buyuk u·1uslararas1 kurulus Mastercard ve Visa 

sistemleri incelenmistir. 

IV. bolumde ise Turki).'e'de kredi kartlar1n1n tarihi ve 

geli$imi, kredi kart1 ve uygulamalar1 ve kredi kart1 islemlerinin 

finansrnan1, Turk ekonornisi yonunden kredi kartlar1, kredi kart1n1n 

fiyatlar uzerindeki etkisi, TUrkiye 'de hukuki :v•onden kredi 

kartlar1 ve Ttirk.iye'de kredi kartlar1n1n geleceli konular1n1 

kapsarnaktad1r. 

v. ve son bolUmde ise, kredi ile il&ili olabilecek muhtemel 

gel i~meleri; sat1~ ac1s1ndan Elektronik Fon Transferi (EFTPOS) ~ 

:Ev~ Of is bankac1111u <Home Banking) ve Laser kartlar ile ugulama 

alanlar1 ve $ekilleri tan1t1lm1$t1r. 
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Gelece~in elektronik bankac1l1k faal iyetlerinin gel i1mesi 

kredi kart1 pazarlamas1 faaliyetlerine a1t1rl1k verilmesi, uye 

isyerlerinin say1s1n1n art1r1larak sat11lar1n art1r1lmas1, 

kartlar1n Ce§iitlendirilmesi ve kartlar1n hukuki mevzuat1 

icerisindeki yerinin belirlenmesi ile Ttirkiye bat1l1 tilkeler 

seviyesine ula§iml$ olacakt1r. Dunyada ise, gelecekte olmas1 

muhtemel de~i$ikliklerden baz1lar1 $Unlard1r: 

Kredi kart1 kabul 

noktalar1ndan elektonik 

gunilmUzde devaml1 surtip 

kredi kartlar1 ca~da$ 

yerini bulmu$tur. 

ed~n 1$ q~anlar1n1n ce1i tlenmesi, sat1$ 

f on transferi; ve of is bankac1l1i1 gibi 

giden teknolojik geli$meler iCerisinde 

ya$am1n vazgeCilmez unsurlar1 aras1nda 



~- . 
'· . ~ . 

.. ·_, ,. 

·t - ~::..;,·. 

i,- . ·. ~ . ...I Kredl karti ,tuketim harcamal~r1nda nakit . para . ve : 

- .-::" 

yerini al an' bir ' . o<;:leni~ - . ' arac1d1r. kart sahib! 

.ta$1Jnaks1zin ve <;ekin t~reddiltle kar$1lanmas1' gibi 

duruma duenieks izin bel fr l i. bir 'lneblaaa kadar .. iht i yaclarini; 

k'~irf$1lay~pi, lmektedir .· B~ylece kre~i k~.rt1 naki t paray1 . v~ c~kt 
:bertaraf . etmekle milbadeleyi .ve satin . alma gtictinti · .. maddesellikten . 

··r ,'.'·''. ., 

.. . .. ··J(redi ·. kart! ; ~art · ~ahipler'ine~. kredi ll. ai 1•$Ver ie yapJila imk~r{.l\ '·. 
·. · satlar. ~~ ozelli.Ln.edeniyle kredi .. 1tart1 nakit para yerine ge.c;tiai 

· .. :· 

' ··tc;in bir,· odeii:te Jjekl i; nakit para.n,ln· geri .. bdenme{Sii)e ' kadar ·gec;eri .>" ·'' 

. sl)re nade'!15'J<i <le bfr ki-<>~1 i~k<in :d~r, . · . · .. ·. ,· .•.. ··. '." ,:··~i\ 
kart1 cebinde l imitl i nakit ,,:;,;~ 
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Kredi ~oyle 

1.1.1.1. -BANkA KARTLARI 
.... 

1 ~- 1.i. .1. .A) KredL k~rtlar 1 

1.1..1.1.A.a> ~a'h1s Kartlar1 ·· 

1.1.1.i.A.a.a) AslL Kartlc;lr 

1~L1 ~ i.A~a. I;>) Ek Kartlar 

i,.1.1.1.A.b> SirketKartlar~ · 
· 1.1 .. f.1.A.b.a) Dar Anlamda Sirket .Kart1at i 

1··.1.1 :.1 ~ ~~b.a~. i > ·Belirli Bif Rf~iY~ - Ba~H i $irket Kar.~l~r:~ 
., .. · ··1 :'1~1.1 ·:'. A.b.a.{1 ') Bey~z $irket .. ka~tla;i . ' . ·, 

1.1.1~1..ILb.~l G·eni'e Ahlamda $irket Kartlar1 
; '" .. -:. _', .. , ·-_ .. ·-~·~}'_<~-:.:<~. .''.' : .. ···. "'-·.~-. -~~·: . . ~:_ . . -_..:,.·!~· ,< . .-:.·.~·-

' - ~ff i'ni ty Kart 
- .. -

1. 1. 1 .1. Bl Debit Kartla~ 

1.1·.1.2. CHARGE KARTLAR 

1.1:1.3. MAOAZA KARTLAIH 

PETROL KAR'J'.LARI 

- PREPAYt1ENT kAR,TLAR 

.1 • 1 • 1 .. ·1. B~A KARTLARt 

1. 1 _. L 1 • A> lct-~i Kart1ar];: 
·~·limi tler, ··._. 'Ciahi li.~d; · > k1sa 

saalarlc;lr ·(3) ~ . Kart'.; '.namili 

ongorUleri l Unite kad.ar kredi 

peli.rl i 

.. , ; 

' 
' ~ : . 

Kart · . h~mi line · t>ncede·n bei1r1enint$ " 
.-va<lei-i ,· . kredi •· · lc:uL1anma, · 01~l1a11rii ·· 'L~) 
barikaye borcunu.· . odedil'i · Oranda 

,.kul lanma ,. yetkif:lin:i . elde eder 

. c3:> .Pelln Aipet¢t.n, ai~eys~l'.· a~~k:ac11i.k ·. , .· .· ·· · 
.·:TU;k,iy~ <a~nk~lar Birf 1'11 Yayi niar1 ;;,Ahka·ra,J 9QO ,~o ~160·, s .26. : 
t4J _. :Qm~r ··,'l'edman, .Hukuk1· ·y·onden 

·; tkti~at .· . . : Eti ti~ . .. 



de·tay1n1 bi ldiren .· bil" he·sap cetveli, bnceki ,aya ait 

hesap1n1 Odemesini i:ster.Bu , cetvelin ,.gelme~inden sonra kart 
.. < -. - -· 

. hamtli, · yu:r;-td1$1nda 'genelde ortalama ylrm:i.bei:; gtin, Tilrkiye 'de ise 

en fazla on - gun i<;inde herhangi . bir faiz . odemeksizin borq.mun 

tilmilnil geri. 6deyeoilfr ya da borcunun belirli bir yuzdesini 

ode.di kt.en sonra geri kalan1n1 zaman iOlne yaya:rak .. · belirli bit 

faizle bir ll.kte geri odemeyi . · yapar. (5 r. Bankalar, biJ ' hi'zmet 

.. dolay1s1yla kredi kar.tl.i .· sat1~ ' yapan 1$iehlerind~n komisyon 

.al1rlar. ' Buna .ek olarak, , banka getir!si: . .: i<;;lnde, '. \ferilen kre;d1n~n 

faizi . de. yer almaktadrr- .. Bankalar kred i ka_r 't1iH . lki 
• « 

eekilde 

sunabflirler: 

a)!rn~alad1klari lisans s6~1eemesi · u~ar1nca kredi kart1 

si.stemini olu~turan ku:rumdan bultinduau bu Olkeden bu karti 91kar1p 

pa·zarlarna yetkisi alf rla·t.· Li.sans aniaemaiar1· -_ nedeniy l e bir kart . 

birden fazla banka taraf 1ndan <;1kar1 .lab.i 1 ir. Bu durumda ban_kalar . 
•• • > 

hem kendilerince hernde di&er bankalarca <;1kar1lan ayn1 kartla 

yap1 lan al ie veri~lerin ·. sat1$ be1gesini 9ye ieyerlerine 

. zorund~d1rlar . . 
. . 

b)Ya da banka kendi kredi . ~art1n1 mti~t~rilerine sunabilir~ 

. ~ger bir banka kendf kredl kart1n1 sunmak i ,stJyorsa .· once'.';_; 
· ye~e;rli say1da i~yeri ve ayn.1 zamanda .o ie>':erie.rinden ~11§yerlf1) 
y~pac«;ik · ~eteff1 ·say1d~ ·: inu11ter.i . hav\lzumL olufjturmal( _ ''·i~runda~.1r~;· 
Sl~temin ka;rl l 'Bir bic;fmcfe ieJ~1i'~si . i<;iri · her · Uti tarafl.n aynf 1and~ . 

. / . . . 

varl1g1 sozkonusud\.lr. ~ . . · 

i'.Banka 1 ar in '1 i san~- . 

e_tm~~-e~· inlf\ · baz i -

anra'erri~i~r1 " .. , yoluyla · 

sak~rlc<Hi t;faJiat1 '' 
' - . .,~ "': 



·. ·- .:-.'' 

Bu yolla saalanan faydal .aJ:"i f;!Oyle si'ralayabi 11riz. 

-Bankalar lisans ~nla~mal1 olarak ~1kartt1klar1 . kartlar1n 

pazarlama, i~lem yapma ve · tan1 t 'ma gibi .faai iyet.lerinde anla$mal l 

oldugu kurului;lar1n bilyilk orand.a yard1m1n1 gorQrler, .ki bu durumda 

maliyetleri, kendi kredi kartlar1n1 <;1karma m·;:i11yetlerinden daha 

di.i$i.ikti.ir. 

-Kartin ismini .taniorn1~ bir<;ok i$yerince kabul ediJir olmas1 kart1 

hem i~ye,rleri hemdemtieteriler i9in <;ekici hale getir~ektedir. 

Bu yol la kart . <;1karmarun · sakincal i taraflar i: . 

-Bir ban~an1n ayn1 . kart1 <;1karan diaer bankalar1n 

~~lgel~rini de kabul ~tmek zorunda olma•1 

-Bankan1n kendi kimligini bir anlamda yitirmesidir. 

Banka.lar kooperatif anla$malar (cooperative agreement 

program) yoluyla da kredi kartl ihrac edebilirler. 

Gilnilmilzde bireok banka kredi kart1 hamillerine overdraf 

kolayl11t1n1 da sunmakta.dir. orne~in.. bir kre.di kart1 hamilin~ 

pel irl i bir miktar overdraft .imkan1 tanunii;tsa, kart hamili 

hesab1n.1 .a$an kJ.s1rn hami.lln .kar.t kredisi. haline ·gelir ve l{ar~ 

hami 11, kredi .kartl 1 odemelei'deki kural lara gore ooemeyi yapar 
;::. 

( 7) • 

·Kredi t<artlar1 !Jah_1s kartlari . ve . $irket kartlar1 olnfak 
... · .. 

Uzere ikiye ayrfl1r. 
··.':: . ·:·, 

··" i.1.1; i.A .a) e~~S 
»·::·':; 

KARTLA.RI :Satus. ka_~lar1nJ.n . halllf~_i 
·- ~--- :.\·-

doarud~_h doaruya sorumlu 9lduau- ioin bu tilr ka~tlara ozel kfedi 
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kart1da denilir. Nitekim burada kredi kart1 kurumu nezdindeki 

hesab1n sahibi ile kart hamili ayn1 ki~idir. 

$ah1s kart1da kendi aras1nda asli kartlar ve ek kartlar 

olmak ilzere ikiye ayr1l1rlar. 

1.1.1.1.A.a.a) ASLl KARTLAR :Yukar1da sayd1i1m1z bu ti..ir 

kartlar1 asli kartlar olarak da nitelendirebiliriz. 

1.1.1.1.A.a.b) EK KARTLAR : Bu tilr bir kart1n 

<;1kar1lmas1ndan sonra ayn1 hesap nurnaras1 ilzerine ikinci bir kart 

dilzenlenrnesi halinde bu ikinci kart ek kart olarak 

adland1r1l1r.Bunun yan1s1ra ikinci kart i9in ayr1 bir hesap 

a<;ilmakla birlikte bunun harcamalar1ndan ilk kart hamilinin 

sorumlu olaca11n1n ong6rlilmesi halinde de asli kart, ek kart 

ay1r1m1 yap1labilir. Sunuda ekleyelim ki, ek kart harnilininde 

yapt1~1 harcamalardan milteselsilen sor.urnlu tutulmas1 mtimktindilr 

( 8) • 

1.1.1.1.A.b) $1RKET KARTLARI : Kendi i<;lerinde once dar 

anlamda ve gen1$ anlarnda olrnak ilzere ikiye ayr1labilir. 

1.1.1.1.A.b.a) DAR ANLAMDA StRKET KARTLARl :Yap1lan harcamadan tek 

ba$1na bir firma, diyelim bir anonim ortakl1k sorumludur. An1lan 

ttirdeki kredi kartlar1 daha ook $irketi d1$ar1da temsil ile 

g6revli ki$ilerin yapacaklar1 harcamalarda kullanmalar1 i<;in 

01kar1l1rlar.Dar anlamdaki firma kredi kartlar1n1 kendi i<;inde 

bel.irll bir kl$iYe ba1l1 ya da beyaz $irket kredi kartlar1 olarak 

ikiye ay1rabiliriz. 

1. 1 • 1. 1. A. b. a. i) B.ELtRLt B1R KtStYE BA~LI ·stRKET KARTLARI 

Bel lrl i bir gercek k1$ininde ad1n1n yerald1~U $irket kredi 

kartlar1 sadece yapllan harcamalarl odemekle yilkilmlil olan 

$irketi delil, ayn1 zamanda. kar:t1 kullahmaya yetkili olan 

ki$iyi · de 

(8).Teomari,s.48-50. 
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kartlar1n her biri iOin ayr1 bir hesap tutar. 

1.1.1.1.A.b.a.ii) BEYAZ StRKET KARTLARI :Yaln1zca ilgili 

•irketin ticaret tinvan1 yaz1l1d1r. 

1.1.1.1.A.b.b) GENlS ANLAMDA StRKET KARTLARI : Bunlar1nda 

ieletme kartlar1 ve kart hamilininde yap1lan harcarnalardan 

rntiteselsil sorumlu oldugu kartlar §eklinde alt ttirleii 

vard1r.I•letme kartlar1 ilke dlarak bireysel kart nitelilindedir, 

fakat bu kartla yap1lan harcarnalardan i$veren durumundaki firmada 

milteselsilen odemek sorumluluau alt1na girmektedir. Sozu edilen bu 

sorurnlUluk tam ya da k1smi olabilir. 

Genie anlamda kredi kartlar1n1n ikinci tilrunde ise kart1 

01karan kurum ilgili firman1n odeme gilClilgti iCine dil•mesi 

olas1l1g1n1 gozonilne alarak ve hie olrnazsa kart hamilinin kart1 

ki$isel harcamalar1nda kullanmas1ndan dogan alacag1n1 tahsil 

olanag1n1 elde edebilmek icin gercek kiei hamilininde firma ile 

birlikte milteselsil sorumlu olacag1n1 ongorilr (9). 

- AFFINITY KART :Toplumca tan1nm1e bi..iytik bir kurulue ad1na 

C1kar1l1r. Oiger kredi kartlar1n1n ttirn ozelliklerinden yararlanir. 

Kart1n i..izerinde hem kait1 basan bankan1n hemde kieinin i..iyesi 

bulundugu kurulueun amblemi vard1r. 

1.1.1.1. B) DEBlT KARTLAR :Debit kart, hizmet, mal ve naki t 

elde etmek iCin kullan1lan ve genellikle kart sahibinin banka .Ya 
da yap1 v~ kredi mtiessese hesab1 ile baglant1l1 clan bir kartt1r 

{10). 

Dogrudan kart sahibinin hesab1na baglant1l1 odemeler ile 

mal ,hizmet ve nakit elde etmekte kullan1lan debit kart1n iki 

ceeidi vard1r. 

(9) a.g.e.,s.48-49. 

(10).Tony drury,Charles W.Ferrier,Credit Cards,London, 

Butterwoths,1984,s.6. 
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Birincisi birCok .banka otomatik 9ekme makinalar1nda 

kullanilabilen "cash" kart . :diye a.dland1r1 lan . nakit (cash) 

kartlard1r. Kart sahibi bankalar ile yap1 ve kredi mliesseselerinin 

makinalar1nda ''cash" kartlar1n1 otomatik para 9ekme 

kullanabilmekte v~ $ahsi tan1t1m numaralar1ni vereerk nakit elde 

edebilmekt~dir. Ce~ilebilecek paran1n miktar1 i9in banka 

~araf1ridan haftalik ve gOnlilk olafak bir maxi~um limit tayin 

hesap bakiyesinin ne edi lrnektedir. ''Cash" kart 

· o~r~n i lmes i , hesaptak i en son i$1emlerin isteni lrnesi, 

oldu~unun 

tum bir 

hesapdurumunun sorulmas1 ve bir hesaptan dF~erine fon 
<.· • 

transferininyap1lmas1 gibi birka¢ bankac1l1k fonksiyonunu 

icerir 

lkinci olarak · kart sahibinin noktalar1nda; 

dilkkanlarda, benzin ista~yonlarinda, tiyatrolar1n . rezervasyon 

gi~elerinde kullanabil~esi i9in bir 9e$1t 

geli$tirilmi$tir. Debit kart i$lemlerinde derhal 

hesab1na bor9land1r1l1p 

alacakland1r1lmaktad1r. 

ilye i$yerinin 

debit · ~art 

kart sahibinin 

hesab1na 

Simdi debit kartla ilgili ol~rak y~p1lan denemeler. il~riki 

birkaC y1 l iceris.inde elektronik ·fon transferi, bankac1l1k ve 

perakendeciliktekigeli$menin anahtar1 olacakt1t (11). 
' .... ~ 

·oe.bit kart.la kr.edi kartlar1 arasindaki farklardan 

bi:i;-incisi .debit kart · kredi kart1 gibi ''extended" kredi 

saalamamaktad1r.Kredi kart1 sahibi belirtilen faiz oran1nda.n kabu1 
· -~··'·.-: . . . ' . 

edi lmi$ bir ' kredi i imitine . kadar "extended'' · kredi 
' ' ' 

kUllanabilmektedir. Kredi 'karti · i le yap1.lan satlnal imlar1n qdemesi 

bir fa..izsiz donem . ta$llnaktadl debit . kartta is.e bu . olmamaktad1r • 
. -. .. .. ~ ·•. ·- •, .. . .. . 

tk'inci 'Olarak .her,· ne kadat kredi kart).arl, ,otomat.i'k para c~kme . . .. -' ,- _. 

· ·makinalar1nd.an nakit elde etmekte 'kul an1 lsa da, bo:r<;lanJlla kred:i 
I 

,,• · ., 

(11) a.g.e.,s.7. 
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kart1 hesab1ndan yap1lacakt1r. ( Ve ay sonunda · dekont 

g6nderilecektir.) 

Debit kartta ise bor91and1rma, kart sahibinin banka 

hesab1ndan yap1lmaktad1r. Bununla ber.eber kredi kartlar1n1n 

gelecegide ke~inlikle sat1~ 

transferinde yatmaktad1r ve 

noktalar1ndaki, elektronik fon 

kredi kartlar1 ile debit kartlar 

aras1ndaki mesafe gelecekte azalacakt1r (12). 

1.1.1.2.CHARGE KARTLAR (Travel and Enterta.inment Cards) · 

Bu kartlar1 kuUananlar, kendilerine ayl1k hesap cetvelinin 

gonderiminden sonra belli bir . si.irede borcunun hepsini odemek 

zorunda olduklar1ndan charge . kartlar tam anlam1yla kredi kart1 

olarak nitelendirilmemektedir. Onun yerine 

(charce card) diye de adland1r1lmaktad1r. 

bor9land1rma kart1 

BorCland1rma k~~t1 

hamiline nakit avans ve harcamalar i<;in onceden belirlenen oderne 

stiresinin sonuna kadar faizsiz kredi kullanma olanag1n1 saglar. 

Bu tilr · kartlata sahip olabilmek i<;in y1ll1k bir ilcret · 

6dernek gereklidir. Ayl1k harcarna lirniti yoktur, fakat kullan1c1ya 

sonradan geri odernesi yap1la6ak bir kredi irnkan1 sunrnaz. Daha <;ok 

1$ ve seyahat ama<;l1 kullan1l1r ve kullan1c1 hakk1nda bir kredi. 

degerliligi ara$t1rmas1 yap1ld1ktan sonra verilir (13). 

Bu t .tir ika:rtlar1n en geli$mi$ ve yayg1n kullan1m alari1na 

sahip olan1 Amex ilk defa 1960'.ta New York'ta faaliyete . ge.<;ti ve 

kart sah,ipleri 1970'de · 40.000'd~n 1983'te 800.000'e ula$tl (14L 

M.aster kart ve Visa' n1il . uluslarars1 · gel i$iml bankalcffl 

ve diger l<redi kart1 veren $1rketleri rekabete stirtiklenmektedit', 

, , .'· ..... , 

(12) a.:g.e. ,s.8. 

(13) ~l.pergin,. a.g.e. ,s.23. 

(14) Drury-, W. Ferrier,sL33. 
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boylece "charge" kart1 veren $irketler ocHinC verme i$ine · 

girif}rnielerdir. tngiltere 1 de onceleri American Express Gold kart 

sahipleri bu olanaia sahipti E;imdi ise Amex Green kart sahiplerini · 

de Gold kartta oldugu gibi maximum belirtilmi~ bir limite kadar 

borclanabilmektedirler (15). 

Arnex dtinya 9ap1nda lOOO'in tizerindeki Seyahat Hizrnetleri 

Ofislerinde ozel ve seyahat ceklerinin bozdurulabildiai bir hizmet 

derneti verir. Kart kaybedildi~inde Seyahat Hizrnetleri Ofisine 

ba$vurarak iptal ettirilir veacil hakit para al1nabilir. Sey a hat 

ederken bile~' A~ex kart1yla ~l1n1tsa kart sahipleri 6tornaiikrnan 

100.000.- $ hayat si~ortal1 olurlar (16). 

Diners' Clup ilk defa ABO orjinal travel ·and Entertairimerit 

kart olarak ortaya C1kt1. Dilnya Cap1nda 170 tilke ve birmilyona 

yak1n i$yerinde kabul gortiyor ve be~milyon civar1nda kart sahibi 

olduau tahmin ediliyor. 1981'de Citibank'lardan satin al1nan 

Diners' Clup Inc'm 40 ayr1 acentesi btilunmakt~d1r. Hampshire'de 

kurulu $irketin % 50'si Diners' Clup Inc'm % 49,7'si ise National 

Westmin~ter Bank'1nd1r. Kart sahip1erine son odem~ tarihlerinden 

sonraki 40 gtin icin herhangi bir faiz uygulamaz harcamalar1 

taksitlere ay1rrna~ mtirnktin dejildir. 

!ngilte~e'de National Westmin~ter $Ub~lerinde SO'a kadar 

olan ozel cekleride garanti ed_er. Bunun yan1nda seyahat sigortas1., 

1$ adainlar1 icin u1uslararas1 ve yurtici ret)ber kitaplari. 

mevcut tur ( 17) . 

( 15) John Edwards, "Credit Car:ds=Cas.hless. society 

Financial 'timesSur'vey ,11.12.1986,s,1 

(16) Drury,W.FE;trrier,$.46. 
(17) a.g.e.,s~48. 

'.-.· . 

moves n arer", 
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Diners' Cl up bore verme if;ine gecikerek girmi$tir ve ona 

$irketi olan Citibank ilzerinden sabit faizli olan $ah1s kredil~ri 

sunrnaktad1r. Faiz oran1 yilksek olup 1 y1ldan 5 y1la kadar degi$~n 

· kredinin stiresine bagl1 olarak belirlenrnektedir (18). 

1.1.1.3. MAOAZA KARTLARI (Store Cards). 

Perakendeci gruplar1ri saglad1~1 bir kredi kart1 hizmetidir. 

Perakendeci sat1c1lar 9e$itli $ekillerde kredi olanaklari 

sa~larlar. Baz1lar1 fatura tarihinden sonra 2-3 hafta icinde 

6denmesi gereken ayl1k ve opsiyon hesaplar $eklindedir. 

Baz1lar1da kart harnilinin ayl1k 6demelerinin 20-30 kat1 bir limite 

sahip btit~e hesaplar1d1r. Ancak magazalar1n kredi limitleri ve 

faizler ile ilgili kurallar1 bilytik farkl1l1klar g6sterrnektedir 

( 19) • 

-PETROL KARTLARI. 

· Petro 1 kart i genellikle petrol ile benzin al1m1n1n 

yap1labilece~i bir kart Ce$ididir. lnglltere'deki petrol kirt1 

$irketlerina petrol $irketleri (Shell ve Esso) ve Motor Acentalar1 

Kurumunu 6rnek verebiliriz. 

Petrol kart1 planlar1n1n co~u, 

rnaliyet analizi ve kontrolil kOlayl1~1, 
: ·, 

a~tt1rilmas1 avaritaj1 ile ayl1k kre<;ti . 

·c20 > • 

kart1 kullanan $irkete 

garaJlar1n 

faaliyeti 

sat1$lar1n1n 

saglamaktad1.r 

-PREPAYMENT KARTLAR (Peeint>derne Kartiar1). 

Bu tur kartlar1n arkas1ndaki manyetik bantla bir kredi ·· 

degeri mevcuttur. 

Bu kart P.O.S. terminalinde kullan1l<;iil1nda kredi degeri 

giderek azal1r. Telef6nlarda veya· me$rubat, sigara veren otomatik 

makinalarda da .kullan1labi.lir (21). 

(18) Edvars,s.48. 

(19) Alpergin,s.23~ 

. ( 20J Drury, W ;ferr i er, s .9 . 

.(21) a .• g.e. ,817 . . 

:-·. 
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1.1.2. KREDt KARTLARININ TARtHt GELlSlMt . 

ABD 'de kredi kart1 ulgulamas1 19.ytizyil sonlar1nda 

ba!;lam1$, ilk olarak 1894 y1l1nda "Hotel Credit Letter Company" 

bir kredi kart1 C1karm1$t1r.Kullan1m alan1 sadece tur1zm sektorti 

ile s1n1rl1 olan bu karttan sonra 1914 y1l1nda Western Union Bank 

belirli ol9ilde kredi sa~lama i$levine sahip olan bir kredi kart1 

dtizenlemi$tir (22}. 

General Petroleum Company 1924 y1l1nda ilk petrol kredi 

kart1n1 9lkararak mil$terilerine istasyonlar1ndan kart kullanarak 

benzin alma imkan1 saglam1vt1r. !lk orneklerinin s1n1rl1 bir 

kullan1m alan1na sahip olmas1, kredi kart1 C1karan kurulu$lar1n 

daha yayg1n bir model aray1$1na itmi$tir. 

Kredi kart1ndan kapsarnl1 bir $ekilde yararlan1lmas1 2~Dtinya 

sava$1 sonras1na rastlar (23). 

ABD'de belirli bir bolge ile s1n1rl1 olrnayan, bir9ok 

i$letmede para yerine odeme $8kli olarak kabul edilen ilk kredi 

kart1 uygulamas1 1950 y1l1nda Diners' Clup taraf1ndan seyahat ve 

dinlence kart1 $eklinde ba$lat1lm1$t1r. 

ABD'de kredi kart1 uygulamas1n1n giderek yayg1nla$~as1 

sonuota bankalar1nda bilyQk karlar saalayan bu konu ile 

ilgilenmelerini zorunlu k1lm1!; ve ilk kez 1951 y1l1nda New 

York'daki Franklin National Bank bir kredi kart1 C1karm1$t1r. 

tzleyen birkac y1l icerisinde yakla!;ik ytiz banka daha kredi kart1 

uygulamas1na geCmi$tir (24). 

1959 y1l1nda Bank of America "Bank Americard" ad1 alt1nda 

ve Amexco "American Express" ad1 alt1nda ilk uluslararas1 kartlar1 

C1kartm1!;lard1r (25). 

(22) Teoman~s.13. 

(23) Alpergin,s.19. 

(24) Teoman,s.15-16. 

(25) Alpergin,s.19. 
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Bank· of Americard' in ilk baeta itletme mal iyetler\i 9ok 

yuksekti. TOketici sales sl ipleri elle i$leniyordu, ayl ik 

hesaplarla birlikte gonderiliyordu. Bununla birlikte 1961 y1l1nda 

Bank Americard bir milyon kart ~ahibine ulae~ay1 baeard1, 1967'de 

bu 2.7 mi'lyon kart sahibine ula!itl. 1966'da The Bank of America 

bir ilcret kar~1l1g1 dig~r bankalara planlar1n1n lisans hakk~n1 

vermeyi tizerine alan Barik Americ,rd Service Corporation'nu kurdu. 

The Coporation kartlar1n 91kar1m1 tizerinde s1k1 bir kontrol devam · 

ettirdi. Plan baear1l1yd1, Cilnkti bankac1lar kendi programlar1n1 

baelatma karupkl1g1ndan ka91nd1lar, kart sahipleri diger 

eyaletlere seyahat ettiklerinde kartlar1n1 kullanabileceklerini 

anladilar.1970 y1l1nda 3301 banka bu plana tiye oldu (26}. 

California Barikalar1 Bank Americard'1h rekabet9i tehdidinin 

h1zl1 bir eekilde fark1na vard1lar ve boylece Wells Fargo Bank, 

United California Bank, Bank of california ve Crocker National 

Bank, normal bir banka kredi kart1 91karan 

bir kurulue olarak "The California Bank 

kurdular. Sonra bu kururn, Kentucky, The 

ve kar amac1 gtitmeyen 

Card Association'u 

First National Bank of 

Louisville'den_ "Master Change" ismini ve kart dizayn1n1 kullanma 

hakk1n1 satin ald1. Ortak olarak finanse edilmie bir kornptitor 

merkezi kurulmu$ ve operasyon k1sa bir zarnanda karl1l11a 

ulaem1~t1r. 

ABD'nin diger boltimlerinde, kredi karti planlar1 

gel i$iyordu ve eyale_t bankac1l1&1na izin veri len bu eyaletlerde 

buytik bankalar eyalet <;ap1nda hi.zrnet sunmaktayd1. Eyalat 

bankac1l1a1na izin verilmeyen eyaletlerde birkac bolgesel 

organizasyon kurulmu~tu. Chicago'daki ba$l1ca bankalar1n bir<;ogu 

Indiana ve Illinois pazarlar1na kredi kartlar1n1n temini ici-n 

"Midwest Bankcard Association"1 kurmu1iJlard1r. 

(26) Drury,W.Ferrier,s.20. 
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1967'de yedi banka kart1 plan1 ortak olarak tilkenin farkl1 

bolgeleri aras1nda kar$1l1kl i ·. de~HEJime mtisade etmek i<;in .. The 

Interbank Card Association''1 kurdular. Bolgesel tan1mlar devam 

ettirildi ve bu kuruluE; kar$111kl1 degi$irn hakk1 kart1n sag alt 

k6$esinde siyah bir daire i<;erisinde goztiken beyaz bir k09tik (i) 

taraf1ndan belirlendi. Bununla beraber 1$yerleri bu dizayna a11$1k 

degildi ve kabul edilebilirliginin yetersizligi zorluklar1 ortaya 

C1kard1. 

1969'da "The California Bankcard Association" ($imdi 

Western States Bankcard Association olarak bilinen) Master Charge 

simgesi ve hizmet i$aretle~indeki tilm haklar1n1 Interbank Card 

Association'a devretti. Interbank tiyeleri "Master Changelt simgesi 

gosteren kartlar1n1 tekrar <;1karmaya ba$lad1lar ve yeni banka 

kart1 merkezlerine izin verildi. The South East Bankers 

Association ve Denver'deki Mountain States Bankcard Association 

Interbank'a kat1ldi. 1970'de ABD'deki hemen her eyalet ya "Master 

Changa" ya da "Bank Americard" veren bankalar taraf1ndan temsil 

edilmi$ti. American Express $irketi 1958'de American Express 

kart1n1 bir seyahat ve e~lence (S-E) kart1 olarak tan1tm1~t1r. !$ 

ve tatil amac1yla Avrupa'da seyahat eden Amerikal1 turistler iCin 

kartl kullanabilmeleri boylece temin edilmi$tir. 

1970'de The Bank of · Americard ba~1ms1z National Bank 

Amerie~rd Incorporated haline gelen Bank America Service 

Corporation 'u satt1 (27). l.974 'de ayr1 · bir uluslararas1, 

organizasyon olan Ibanc,o kuruldu. Anla$man1n $artlar1 1979'da 

tekrar Bank of America haline *elen Americard ismini kaps~yprdu 

(27) a.g~e.,s.21 • . 



~14-

ve bu kart1n uluslararas1 alanda daha 

ihtiyac1 ile kar~1lae1lm1$t1. VISA 

edilirligi ve anlae1l1rl1i1 neden'iyle 

iyi tan1n1r hale gelmesi 

kelime~i evrensel kabul 

se9ildi ve 1977'de NBI 

(National Bank Americard Incorparated) Visa ABD ve Ibanco ise Visa 

uluslararas1 oldu. 1979'da Interbank isim ve kart dizayn1 

degi$ikligini bildirdi.1983'e kadar Master Charge'dan Mastercard'a 

clan de&ieim tamamland1. 

Baelang19ta National .Bank Arnericard Uyelerinin di~er ulusal 

kart sisternlerine kat1lmalar1n1 yasaklarn~1t1. Bu The Northon Bank 

taraf1ndan dava edildi. Sonu9ta 1976'da (6 y1l stiren yasal 

rnilcadele sonunda) National Bank Americard i<; ttizilgti degietirildi 

ve yasak kald1r1lm1$ oldu. Onceleri yad1rganmas1na ragmen dilnyada 

Mastercard ve Visa'h1n birlikte g6rtilmesi k1sa bir zamanda kabul 

edilir bir duruma geldi (28). 

1.1.3. BANKA KARTI OLAYI • 

Banka kredi kartlar1n1n C1k1e1n1 takiben bir dizi gelieme 

meydana gelmeye ba~l1yordu. Cilnkti Amerikan bankac1l1k endustrisi 

deAieen hayat eekline uygun finansal servislerin pratik 

metodlar1n1 sa1lamaya calu~maktayd1. Bunlarda mileterilerin bankaya 
gelrnesinde m~safe sorunu ve banka cal1ema saatlerinin mileterilere 

uygun olmas1, 11k finansal me~elelerde kad1nlar1n yer almaya 

baelamas1n1n ~ileilnillmesi gerekmekt~dir ••• 

Baelang1<;ta i960'1ar1ri ortalar1nda ieyerlerinin her ne 

kadar kartlar1 kabµl etme konusunda isteksizlili ytiztinden bir 

tak1m gti<;lilkler ortaya ~1kt1ysa da kredi kartlari ilk garanti 

kart1 olarak iegormekteydi. On-Line sistemleri . ifJyerlerinin 
' . - . . . ' 

terminalleri tizeri.nden kredi kart1n1n ge<;erlili!~·inin saptanmas1yla 

gelifJmietir. 

(28) a.g.e.,s.22. 
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1970'lerde satie noktalarindaki hizmetler, kredi kart1 

otorizasyonu, ceklerindo1ruluaunun 

cogul hizmetler saglayan yuksek 

geliemii;tir. Debit kartlarla ilgili 

tetkiki veotorizasyonu gibi 

teknolojik sistemlerle 

gelieme {Ozel f inansal 

kurumlar tarafindan c1kar1lan "proprietary" kartlar) ve Interbank 

ya da Visa'n1n izin verdiAi bankalar tarafindan C1kar1lan debit 

kartlar olmaktadir. "Debit" kartlarin esas deleri, onernli olan 

yan1 ozellikle otornatik para cekme makinalar1 uzerinden kart 

sahibinin cari ya da mevduat hesaplar1na on-line giri9e rnUsade 

etmesi olmaktad1r. II.Dtinya sava$1ndan bu yana bUytik t;;apta ttiketirn 

ve self service borclanrnan1n bir eekli olmaktadir ve kart 

sahipleri satin alma ve/veya para 9ekmek i<;in 

kullanarak bor<;lanabilmektedirler. Otomatik para <;ekme rnal<inalar1 

self service bankac1l1ga dogru ilerleme de onemli bir faktor 

olmuetur, 9i.inkU mti$terilere olmayan bankac1l1k saatlerinin d1$1nda 

istifade imkan1vermektedir ve bankalarin artan maa$ maliyetini 

azaltmaktadir .•. 

Self service bankac1l111 ayn1 zamanda finansal ielemin 

ba$lad1g1 yerin (otomatik para 9ekme makinas1) bankalar ve satl$ 

noktas1 (rnagazalar} baelang19 noktas1na ozellikle rnti9terinin evine 

ta91nmas1 manas~na gelebilir, bu ev kompUttirlerinin geliernesinin 

bir sonucu olrnaktad1r (29). 

1.1.4. KREDl KART I KULLANIMININ TARAFLAR ACISINDAN 

DE<lERLENDtRtLMESt 

1 ) Kart Hanai 1 i Yonunden. 

Kredi kart1 kullan1m1 

sa1lar_.Bunlar1n bae1nda h1z ve 

rnti$terilere ceeitli avantajlar 

kullanim rahatl111 gelmektedir. 

Kart hamili, kredi kart1 sayesinde yan1nda btiytik m.iktarlarda nakit 

tae1m_ak zorunlulu1undan kµrtulur. Her nekadar _ nakit odeme. en hJ.zl J. 

ieleyen_yo1 ise de,-kredi kartJ.Yla odemelercekle odemelerin eek 

dtizenleme, ceki i$ye.rine kabul ettirme gibi zorluklarJ.n1 ·ortadan 

kald1rmaktad1r (30). 

Hamilin kredi kart1 sayesinde elde etti~i onemli bir fayda 

da sayg1nl1kt1r (31). 

(.29) a.g.e., s.26. 
{30.) Alperg.in, a.g.e., s.26. 
C31) Teoman a.g.e., s.39. 
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Kredi kart1 kullananlar yapt1klar1 harcamalar1n hesab1n1 

tutmakta ko1ay11k elde etmektedirler. Ayr1ca aci1 

durumlarda kredi kartlar1, hamillerine btiyuk faydalar sa~Uar. 

Gtintimuzde kart hamilleri, telefonla ma! siparielerinde kredi kart1 

kullanabilmektedirler. Bunlar1n yan1nda kredi kart1 kuruluelar1, 

sa~l1k sigortas1, kiral1k araba Gcretleri ve kieisel kaza 

sigortalar1 gibi alanlarda kart hamillerine ozel fiyat ve iskonto 

uygularnas1 yaprnaktad1rlar. 

Kredi kart1 kullan1m1 ile birlikte muamelelerin tek bir 

hesaba yaz1lmas1 ve bir kredi kart1 grubu iCindeki bankalar1n 

herhangi bir eubesinden para Cekme gibi konularda faydalar 

sa~lamaktad1r. Postayla yap1lan sipari~lerde kart hamillerinin 

odeme yapmak i9in telefonla ve posta cas1tas1yla kart numaralar1n1 

belirtmeleri kredi kart1 kullan1m1n1n getirdigi baeka bir 

kolayl1kt1r. Boylece postayla yap1lan odemelerdeki 9ek 

kullan1m1n1n gelecekte azalmas1 sozkonusu olacakt1r.Kredi kart1 

ihrac eden bankalar1n hemen hepsinin birka9 uluslararas1 kart 

kurulueunun anlaemal1 tiyeleri olmas1 ve seyahat-dinlence 

kartlar1n1n da uluslararas1 kuruluelarca ihrac edilmesi nedeni 

ile, ihrac edilmie oldu~u tilke d1e1nda seyahat Ceklerinin yerini 

tutacak $ekilde kullan1lmaktad1r. Uluslararas1 kredi kart1 

kuruluelar1, ozellikle yabanc1 1$ adamlar1n1n ve turistlerin yo~un 

oldu~u yerlerdeki perakende sat1e yapanlarla anlaemaktad1r. 

Kredi kart1 hami 11.eri, kart1 91karan kur-1.lmun sundulu ozel 

hizmet1erden faydatanabilmektedir. Bunlar1n aras1nda bir tak1m 

dergileri ucretsiz edinebilmek, kurumun sadece kart hamillerine 

satt1&l.. baz1 ozel ilrilnleri alabi1mek, havalimanlar1nda ozel 

bolilmlerde oturup, teleks, telefon gibi haberleeme ara9lar1ndan 

faydalanmak ya da kredi kart1 kullanarak bankalar1n otomatik vezne 

makinalar1ndan nakit para 'S.labilrnek .say1labilir>(32} •• 

Bunun yan1s1.ra firma kredi.kartlaI'i belirli bir itjletmenin 

temsil ve harcama yapmak yetKisine sahip list dilzey 

yoneticilerin ek kartlar ile ornegin; bir ailedeki kad1n ya da 

(32) Alpergfn, a.g.e., s.27. 
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9ocuklar1n da nakit kullanmaks1z1n al1$verie yapabilmelerini ve 

harcamalar1n tek bir elde orne€in; aile reisinin hesab1nda 

toplan1p denetlenebilmesini olanakll k1lmaktad1r ( 33) . Biltiln 

bunlarla beraber, orne€in; yiyecek satan i$yerlerinin bir~oau 

kredi kartl1 odemeyi kabul etmemektedir. Bunun nedeni, bu tlir 

maddelerin kar marjlar1n1n dil$tik olmas1ndan kaynaklanmaktad1r. 

Baz1 kti9ilk i$yerlerinde kredi kartl1 al1$verieleri, kart ihrac 

eden kurulu$a veri len komisyonlar1 ekonomik bulmad1kl·ar1ndan kabul 

etmemektedirler. 

Banka kredi kart1 hamilleri, belli bir kredi limiti 

dahilinde esnek 9artlarda odeme olanag1 elde etmektedirler. Ancak 

bu. olanak her tilrlti k~edi kart1 ihrac eden kUrulu$ taraf1ndan 

saalanmamaktad1r. 

Kredi kart1 ihrac eden bankalar, kart hamiline odeme yapmak 

i9in hesap ekstresini gonderdikleri tarihten sonra belli bir sure 

i9inde faizsiz kredi kullanma imkan1 tan1maktad1rlar. Mil$teriler 

a91s1ndan kredi kart1 kullan1m1n1n sak1ncal1 yonlerinden biri, 

ki$ilerin 6deyebileceklerinden fazla 

girmeleridir. 

Yasal a91dan bakt1g1m1zda, kredi 

kaybolmas1ndan sonra ortaya 91kacak 

sahiplerinin yukilmlillilgil, hatal1 mallar1n 

$1rket1y1e •• tilccar1n ortak sorumluluklarl, 

bor9 ytikti alt1na 

kart1n1n 9al1nmas1 veya 

al ieveri:;i lerde kart 

sat1m1nda kredi kart1 

ger9ek faiz oran1n1n 

hesaplanmas1nda esas.al1nacak standart, nakit veya cekle odeme 

Yerine kredi kart1yla yap1lan all.$Veri$lerde i:;iy.eri sahibinin 

mil$teriden farkl1. mal bedeli talep etmesinin onlenmesi gibi 

konu1arda ortaya sorunlar C1kabilecea1 gorO.lmektedir. 

Kredi kartlar1n1n pazarlanmas1 ile ilgiJi sorunlar, yeni 

sat1.e noktalar1 aCmada kare1lae1lan sorunlarla paralellik 

;os termekted ir,. Kart 1 hrac eden kuru lu$ l ar, . hem kart sahib i hemde 

kart1 kabul eden tUccar pazarfn1 oh.t:;iturma durumundad1r {34). 

(33) Alpergin, a.g.e., s,27. 
(34) Teoman, a.g.e., s.30. 



2) Oye · t.eYer i Yoniinqen 

Mil$terinih kredi kart1 ile 6deme yaprnas1n1 kabul eden 

ticari i$1etmenin sisteme dahil 

6nemli yarar, rnil$teri sayis1n1n 

geni$1ernesidir (35). 

olurken saglarnay1 urndugu en 

artrnas1 . Yani i$ hacminin 

!1yerlerinin sat1$lar1n1n art1p artrna.Yacag1 konusunda 

9ei;dtli gorU$ler olmakla beraber, sat1$larir1da kredi karti kabul 

eden i$letmelerin. etmeyenlere or.anla 

olaca&1 kesindir (36). 

rekabetle daha avantajl1 

A~1kt1r ki, kredi kart1n1n en bUytik yarar1, i$1etmenin 

satt1€1 mal ya da sundu&u hizmet kar$1l ·1£1nda Cok k1sa bir sUre 

i9inde lnaki~) paraya kavu$abilmesidir (37)~ 

1$yeri kredi kart1 ile yapt111 sat1$ln bedelini bankad~n 

tahsil eder.Pe$in para ile sat1$ yapml$ olur.B6ylece 9ek ve senet 

kabul etmenin riskinden rnasraf1nd~n tahsil silresinden kurtulur 

( 38) • 

Kredi kart1 $irketlerinin yapt1~1 tan1t1m ve reklamlar, o 

kredi kartlar1n1 kabul eden i$Yerlerine d o layl 1 o larak fayda 

saglar. An.cak b.u ti..ir tan1t1m1n . ger9ek degeri kredi kart1n1n pek9ok 

f!;!yeri taraf1ndan kabul edilrnesi ile zarnan i9inde azalabilir. 

Uluslararas1 kabul edilebilirlige sah1p Visa ve Mastercard 

gibi kredi kartlar1n1 kabul eden i$yerleri ve· ma&aza1ar yurt 

d1$indan gelen mi..i$t~rilerf de 9ekerler (39) • .. 

i$yerlerine K~edi ka~t1 ~irketleri~ 

kar$~l1&1 hizmet vermekiedirler. 

i$Yerinderi i$Y:er.ine de~i$mektedit. 

balu1a1a1hda, i~;rerL komisyonlar1n1ri 

bell i bir ucret 

miktar1 

a¢1s1nd~m 

ve bu i..icretlerin 

:l:$yer le:ti 
. ,,, , ' -: 

has1l tespft edi ldiAi 'bir 
l;>elirf3izlik .yaratmakta ve il;lyerlerinin 

olmaktadl.r, . . f2um.mla beraber, . i$Yerine 

l;likayetyerine 

uygu l anacak · .. ytizde 

neden 

de · o 
.. ,. 

ieyerlniri pazarl1k gtici..ini..in onemide gozard1 ediiemez. Genelde ku9i..ik 

il;!yerleri, .Pazarl1kta i.Hke 9ap.indaki btiytik ma€azalar1n oranlar1nf 

kabul etrnek zorunda kalrnaktad1rlar. 

(35) 'feoman, a.g.e. s.30. 
(36) Alpergin,s.28. 
(37) Teoman,s.31. 

.· . ·:; . . 
·' ~· I~ ;,. 

.. ··;,. 
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t1yerlerinin uygulamada kar$1la$t1klar1 bir baeka sorun 

nakit odeme yapmak isteyen mtiljterilerine bir iskonto uygulay1p 

uygulamayacaklar1d1r. Kredi kart1 c;1karan kur-ulut;lar, boyle bir 

uygulamaya si.irekli kar11 C1kmakta ve eter i1yeri nakit oderne 

yapanla kredi kart1yla odeme yapan m01teriler aras1nd~ bir ay1r1m 

yaparsa, o i3yeriyle anla1mas1n1 iptal edebilmektedir. Bu durum 

nakit odemeleri te1vik etmek isteyen i1yerlerini zor duruma 

sokmaktad1r (40). 

Ba1ka bir sak1nca ayn1 pazarda birden fazla kredi kart1 

kurumunun faaliyet gostermesi durumunda ortaya c;1kar. Ozellikle 

bu kururnlar1n i.iye i$yerlerine rnunhas1ran kendi kredi kartlar1n1 

kabul etmeye zorlayan sozle3meler imzalatmalar1 1$ hacminin, 

mil1teri c;evresinin ve dolay1s1yla kar1n azalmas1 sonucunu birlikte 

getirir (41). 

Bunlar1n yan1nda, i::;yerleri kartlar1n ve kredi limitlerinin 

kontrolilnde zaman ac1s1ndan sorunlarla kar11la11lmaktad1r. Kredi 

kart1 1irketleri, kart hamillerinin imzalar1n1n ve kartlar1n 

gec;erlililinin ie yeri taraf1ndan kontrol edilmesiyle ilgili baz1 

kurallar koyrnu$lard1r. Bu kurulu9lar, i1yerlerine s1ks1k kaybolmu;; 

ve cal1nm11 kart listelerini gondermekte ve al13veri;;lerin bu 

durumdaki kartlarla yap1lmas1n1n ontine gec;ilmesine 

ca111rnaktad1rlar. 

Ttim bu i1lemler zaman al1c1d1r. Ozellikle cuma ve cumartesi 

gtinl~ri gibi zamanlarda veya cok kieinin al11veri1 yapt1&1 bOyilk 

maaazalarda odeme s1ras1nda kuyruklar1n olu1tuau ve i;;lemlerin 

gecikti&i gozlenmektedir (42). 

( 38) Re1a t Kurdol l u, "Caadae Odeme Arac i Kred i Kart l ar i'' 

DUnya Gazetesi Ozel Ek,21.03.1989. 
(39) Alpergin,s.28. 

(40) Alpergin,s.29. 

(41) Teoman,s.34. 

(42) Alpergin,s.29. 
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3) Kredi Kart1 Kurumu YonUnden 

Kredi ·kart1 sistemini olu$turan 

faaliyetin sonucunda kar sa1Iarnakt1r. Hie 
kururnun 

kU$kUSUZ, 

amac1, bu 

kredi kart1 

kurumunun sisterni i$letebilrnesi, olduk9a bilyilk bir parasal kaynata 

sahip bulunrnas1na batl1d1r. llk kurulufS a$amas1nda yap1lmas1 

gereken btiro, bilgisayar donan1m1, personel ~litimi gibi yat1r1rn 

ve harcamalar1n Yan1s1ra, an1lan kurum ilerideki d6nemlerde de 

kart,harcama belgesi, tan1t1c1 amblem ve di~er reklamlar, kay1p la 

da 9al1nt1 kart listesinin bas1m1 ve ilgili i~yerlerine 

gonderilmesi gibi olduk9a 6nernli harcamalar1 yapmak ayn1 ~ekilde 

harcarn• belgelerini denetleyip tiye 1$Yerlerine odemede bulunan, 

gilntin yif~id6rt saati boyunca limitlerin ae1lrnas1 dururnunda 

otorizasyon veren gorevlileri oal1~t1rmak zorunlulu1undad1r. 

tete kredi kart1 kurumu bu harcamalar1n1 kar$1layabilmek 

arnac1yla bir yandan kart hamillerinden y1ll1k odentiler toplar, 

ote yandan da kendilerine 

yapt111 tiye ieyerlerinden 

harcamalar1 ile odenti ve 

harcama 

belirli 

belgesi 

bir 

kare1I111nda odeme 

komisyonlar 

komisyon al1r.Kurumun 

olarak ald1t1 tutarlar 

aras1ndaki olumlu fark onun kar1n1 olu~turur ... 

Kurumun gelirlerinin bir bolilmilnti de odernelerinde geciken 

mtieterilerden al1nan temerrtit faizi olueturmaktad1r (43). 

Uzerinde kurumun ad1n1 ve logosunu tae1yan kart illke i9inde 

ve d1e1nda kurumun tan1t1m1n1 sa1lar. 

Kart sahiplerinin ve kart1 kabul eden kuruluelar1n 

hesaplar1n1 kendisinde bulundurarak mevduat1nda art1e satlar. 

Yabanc1lar1n tilkede kulland1klar1 kredi kart1 onemli bir 

doviz kayna11d1r (44). 

(43) Teoman,s.32-34. 

(44) Olcay K1l19,D1$bank Krediler Mtidilril "Kredi Kartlar1n1n 

Kullan1m1 Her Geoen Y1l Art1yor" DUnya Gazetesi Kredi 

Kartlar1 Eki,30.01.1989. 
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J<redi kart1 c1karan kurulu~lc.\:r, istedikleri kart sayls1 

du·zeyine eri~mekte <;e$itl i sorunlar la kar~l la$maktad1r lar. Bu 

sorunlar1n baz1lar1 bilgisayar uygulamalar1ha geCi$ten sonra 

cozillmil$se de iki oneml i sorun ha la hal ledi lememi$tir . ki, bu 

i$lemlerin yap1lmas1 zorunlu olan k1rtasiye .· i$leri i le yuksek 

oranda sahtekarl1klard1r. 

Son y1llarda i$lem hacminin artrnas1yla birlikte, kullan1lan 

ve dtizenlenen belge miktar1nda paralel bir artl$ oldugu 

g6zlenmektedir. Boylece tezgah arka,1 i•lemler artm1$ ve bunlar1 

yapacak elernanlar1n istlhdarn geteksini~i do&rnustur. 

Saht~karl1kla ilgili problemlerin giderilmes£ 1Cin gilvenlik 

sistemlerinde iyile$tirrn~ Cabalar1 yap1lmaktad1~. Sahtekarl1kl.a 

flgili sorOnlari kartlar1n yasal olmayan yollardan bas1lmas1ndan 

Cok, Cal1nmas1ndan veya kaybolmas1ndan kaynaklanmaktad1r. 

Bu ttir sorunlar1n ontine geCmek iCin kredi ·kart1 ihrac eden 

kurumlar C~$itli 6nlemler almaktad1rlar: 

i)B.ankalar,Cek ve kax:-t kullananlar1·n kar$1 kar$1Ya 

olduklar1 riskier konusunda uyar1c1 karnpanyalar d~zenl~mekte bu 

amacla posterler, kitapc1klar ve bro$ilrler yay1nlamakta ve maruz 

kalabilecekleri tehlikeler :konusunda halk1 bilint;lendirmeye 

t;alL$maktad1rlar. 

ii)Yeni uygulamaya konulan sistemlerle elektronik 

olarak kredi .kart1 merkezinden kart1n · geCerlilili hakk1nda bilgi . 
·• 

verilmektedir • (45). 

·(45) ·Alpergih,s.30-31. 

·~ ·. 

. .. ···· .. 



-22-' 

2.II.BoLOM 
2.1. DiaER AVRUPA ULKELER!NDEKi GEL!$MELER. 

2.1.1. FRANSA. 

Fransa'da kredi kart1n1n geli1imi, ilk olarak bilyilk 

bankalar yurticinde kullan1lacak olan Carte Bleue'yi C1karmak 

ilzere biraraya geldiklerinde 1967'de baelam11t1r. 1973'de Carte 

Bleue Visa ile ba~lant1 kurmuetur. Credit Agricole ile (h1zla 

geli$en Ziraat Kredi Bankasi} Mastercard'a i$tirak etmi$tir ve 

ayn1 zamanda Credit Mutuel taraf1ndan ad tutundur~lan Eurocard'1 

vermektedir.Ticaret bankalar1yla ie yapan bankalar1n denetimini 

yapan bir grup, The Banques Popularies, Credit Mutuel'in yapt1t1 

gibi Eurocheque ve Eurocard'1 sunmaktad1r. Bilyilk ma1azalar ve 

petrol eirketlerini 1Ceren basl1ca i$Yerleri kendi kartlar1n1 

vermektedirler. Her nekadar Diners' Clup Fransa'da genie bir 

eekilde kullan1lsada, Carte Bleue ile birlikte ieyerlerinin 

verdiAi kartlar kredi kart1 pazar1nda hakimiyete sahiptir. 

Tilketici kredisi, kredi tavan kontrolleri ve ticaret 

gruplar1na verilen krediyi denetleyen otoritelerin 

direktifleri taraf1ndan s1n1rlanmaktad1r. Yeti$kin nilfusun % 80 

'inin eek defter! hesab1n1n olmas1na ratmen eek garanti 

kartlar1n1n c1kar1m1 k1s1tlanm1et1r. <Cal1eanlar1n bilyilk bolilmil 

kredi transferi ya da eek ile odenmektedir.). Bu muhatab 
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bankalar1n ioo frank1n alt1ridaki ;ekleri 6deme mecburiyetindedir 

ve The Bank of France kar~1l1ks1z <;ek <;1karan doland1r1c1lar1 

kaydeden merkezi bir sis~em i•letmektedir. BankaJar1n bell( bir 

limitin Ozerinde, 6denrnesi reddedilen 9ekleri veren rnti$terileri 

ceza otoritelerine bildirmeleri istenrni$tir. Bu Fransa'da <;eklerin 

hi<; ~ilphe edilmeden kabul edilrnesine i$aret etmektedir. 

Frans1z bankac1l1g1 etrafl1 bir eekilde dilzenlenrni$ ve son 

zamanlarda geli$medeki esas olan teknolojik geli$irnin tan1tl.lrnas1 

olmu$tur (1981 'deki u!usal lal;ltirma program1ndan ayr1 olarak). The 

Carte Bleue'nin ba0kalar1 posta havalesi ve tren istasyonlar1 ile 

benzeri yerlere cash-dispenserlerin yerle~tiri . lrnesi · i<;in popUler 

bankalat ile birle$mietir. 

1948'de il9 Frans1z l;lehrinde 120.000 smart kart, 650 sat11 

noktas1 terminalinde test edilmil;ltir. 

Ayr1ca Frans1z telekomtinikasyon kurumunun smart kartlarla 

6deme yapabilec~k telefonlar1n konulmas1 ile ilgili bir plan1 

vard1rw Fran~1z telekomtihikasyon kurum~ s~ait kartlar1n kullan1m1 

telefon sahipler~ne da€1t1lm1$ Minitel Videote~ terminallerine 

kadar geni$letmeye ve Home Banking'de oldugu gibi videotex 

hizmetleriyle 6demeyi milmktin kllan minitel video terminallerine 

baglan.abilen kart okuyucular1n1n pazarlanmas1na haz1rlanmaktad1r. 

Fransa otomat1k bankac1l~k sahas1nda ¢ogu illkeden 

;ok dah~ il~ridedir ve kullan1mda yakl~$lk 30.000 

automatedte.l ler machine' · nin oldugu tahmin edflmektedir. 

18 milyonun ilzeiinde cash - dispenser kart1 kullan1lm~ktadir. 

(1) Prury,W.Ferrier, 
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Fransa 'da Visa ve Eurocard tiye bankalar ar.a~nnda oneml i olCilde 

rekabet vard1r. Visa'rnn ~ubesi Carte Bleue'nin Eurocard'1n 

300.000 kart sahibine kar$1l1k, 300.000.000 kart sahibi vard1r ve 

kat1l1mc1 bankalar 33 milyon Frans1z 

milyonunu kabul etmektedirler . . Fransa'~a 

cari hesap 

gelecekteki 

sahibinin 25 

kredi kart1 

geli$imi i9in geni$ bir saha vard1r (2). 

2.1.2. ALMANYA 

Al~anya'da 6nceleri kredi kart1na kar$1 9ekingen 

davran1lm1e ve mti::;:terilerin para yerine kullanabilecekleri, geni~ 

619ilde kabul g6ren bir ara9 olarak garantili 9ekler ter6ih 

edilmietir. Bu tilkede kredi kartlar1 konusundaki 

· 1975'lerden sonra ba::;:lamas1n1h nedeni de budur. 

yay1nlar1n 

Gercekten, Almanya'da bankalar, Eurocheck uygulamas1nda 

oldu&u gibi hesap sahiplerine verdikleri, ~ek karnelerinin her 

yapra&1n1 belirli blr tutara kadar odemeyi taahhtit ederek, 

i$letmelerin mti$terilerinden para tahsil etmeksizin mal ya da 

hizmet edimlerini sunabilmelerini mtirnktin k1lm1$t1r. Ne var~i, 

garantili 9ek sisteminin baz1 s~k1ncalar1 kar$1s1nda yine de, 

kredi kartlar1 uygulamas1na ge9ilmietir (3). 

Almanya'da 1968'de tan1t1lan Eurocheque ve Eurocheque 

Encashment Card'1n evidir. Eurocheque kredi kart1 pazar1na 

hakimdir ve $imdi 17 milyonun ilzerinde 91kar1lm1e kart vard1r, 

bunlar yar1n1n ilzerinde Saving Banks, % 25 Credit Co-operatives ve 

kalan1 The Commercial Bank i le Postal · Ciro taraf indan 

c1kar1lmaktad1t. 

Alman bankalar1 ve Visa aras1nda stirtil~me 

Eurocard, American Expre$s ve Diners' Clup'l C1karan 

baz1lar1 bir pazar pay1 elde .etmi11lerdir. 

(2) a~g.e. ,s.37. 

(3) Teoman,s.i8. 

olmu$tllr. 

bankalar1n 

'. · .. 
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Vis!~artlar1 1 BMW ile bir anla~mas1 olan Bank of A~erica 

taraf1ndan tutundurulmaktadir. Perakende~i ma&aza kredilerinde 

a11$1la gelmeyen kil<;ilk bir pazar vard1r, Cilnkil Alman bankalar1n1n 

bir<;ok kil<;ilk m~gaza gruplar1nda 

kredisi i$inde rekabetin s1n1rl1 

bilyilk payl~r1 vard1r ve tilketici 

olmas1n1 garanti1eyebilmi$lerdir 

(Visa'n1n hari9 b1rak1lmas1yla). Ttiketici kredisi, Commercial Bank 

The Savina Banks ve The Ctedit Co-operatives taraf 1ndan temin 

edilrnektedir (4). 

Almanya'da $Uan Amex, Diners' Clup, Eurocard ve Visa olmak 

Uzere ba$1 ica dort kred i kart i kururnu faa l i yet gostermekted_i r ( 5} . 

Alrnanya'da iki onemli kr.edi ·kart1 hi<; ~ilphesiz ki Amex ve 

Eurocard'd1r. 

Amex 2.1 milyon jerle 

A!manya'da bulunur. Pe$in para 

Amex acentas1 bulunur (6). 

a~la$mal1d1r. Bunlar1n 25.000'1 

alabilmek i9in ti.lm dilnya da 1500 

Amex kart1, Amex Int-Inc !i)irketinin bag1ms1z bir yan 

kurulu$u taraf1ndan 91kar1lmaktad1r. Alman Diners' Cl up 

LTD.Sirketi Citicorp'un dtilayl1 bir yavru ortakl1g1 olmakla 

beraber buna belirli bir bag1ms1zl1k tan1nm1$t1r. 

baz1 

Eurocard 3 40 pay1na ozel 

tasarruf sand1klar1n1n 

Alman bankalar1n1n 3 40'1na 

sahip 

20'si.nin Deutsche Genossenschaftsbank 

oldugu, 

taraf 1ndan 

geri kalan ~ 

t,emsil oldutu 

bir limited $irket taraf1ndan <;1kar1lmaktad1t. Uluslararas1 alanda 

Brilksel • deki Eurocard Int ve ST. Lois• de.ki Interbank (Mastercard) 

ile birJikte c;al~~an $irketin kredi kart1n1n <;1kar1lrnas1n1n 

~an1s1ta, bir diter arnac1 da para yerine ~geCen 6deme ara9lar1nin 

.desteklenmesidir. 

(4) Drury,.W.Ferrier,s.38. 
(5) Toeman,s.21.• 
C6)0sman Altut "Kredi kartlar1 kiei milessese ye tilke ekonomisi 

bak11n1ndan yarar sa1lar" 1TQ Gazetesi,say1.1582,20.10.1989,s.2 
{ 7) Teoman, s. 21. 
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Eurocard 7.2 milyon yerle anla,mal1d1r. Bunlar1n 110.000'l 

Almanya'da · bµlunur. Eurocard btitun di.inyada geoerli bir seyahat ve 

konaklama kart1d1r. 1984'ten beri Eurocard otomobil tamir 

i~lerinde yedek parc;a 

kullan1lmaktad1r (8). 

· ve 

2.1.3. YUNANtSTAN . 

benzinde daha olarak 

Kredi kart1 kullan1m1 uzun y1llardan beri Yunanistan'da 

uygulanmaktad1r. Ancak b~ sistemin 

kitlelerine mal edilmesi 1980'li 

Yabanc~ sermaye kuruluelarin1n ve 

yayg1nlafjt1r1lmas, 

y1llar1n baelar1na 

banka1ar1n btiytik 

btiytik halk 

rasl1yor. 

magazalarla 

baelatt1g1 iebirligi sonucunda Yunanistan'a . "giren" kredi 

kartlar1, s1ras1yla yabanc1 bankalar ile . Yunan bankalar1 ile 

i'birligine doni.iiiltilrtildti. ·son . . y1llarda ise Yunan bankalar1, 

tamamen iC pazarda t0ket1me yonlendirilmek ve ttiketim eartlar1n1 

kblaylaet1rmak amac1yla iOpiyasa yonelik olarak sa~ece 

Yunanistan'da gec;erli olan kredi kartlar1n1 mti$terilerine sunmaya 

baelam1elard1r. 

K1saca Yunanistan'da kredi kartlarl kullan1m1 ikili bir 

temel tizerine oturtulmufjtur. 

a) Yabanc1 bankalar ve Yunan bankalar1 (Ozellikle 

Yunan.istan ulur;ial bankas1n1n .Visa, Mastercard, Eurocard ve Access 

·11e yapt111 anla11malar) birinci i.initeden farkl1 yurtioi ve 

yurtd1'11 kul lan1m1nda gel irle· orant111 olarak· konulan 1 imitler . . 

b)Son olarak- ise,Yunan bankalarinin ic; ti.iketime ,yonelik 

olarak sadece iOpfyasada gec;erli olan kredi kartlar1 .•• 

(.8) Al_tui, s. 2. 



Kredi kartlar1 $istemi iize,rine,Yunan}stan Herkez Bankas1n1n 
· herhangi bir etkisi yoktur. · Sadece, 

dovizin yurtd1~1na .akmas1n1 engellemek 

Yunan paras1n1 

amac1yla, banka 

olueturu.lan bir komi te bu etkinl ikleri denetlemektedir. 

koruma ve 

nezdinde 

Yunanistan'da kredi kart1 sah.lbi bir<;ok olanaklar1na sahip 
olmaktad1r. 

Senelik 3 9'a :varan bir f aiz oran1 odemek eart1yla 
al1i;;veri$ yapabilmekte ve dilediAi anda ve kendisine tan1nan kredi 

limiti 9er¢evesinde tilkenin 

Cekebil~ektedir. 

neresinde olursa olsun .para 

Maaazalar ve her tilrlti ttiketim merkezleri bankaya % 3.5 ve 

7'ye varan bir komisyon odemek kayd1yla mtieterilerinden yapt1klar1 

kredi kartl1 ciroyu an1nda ta.hsi 1 edebi lmektedirler (9) .. 

2.1.4. tTALYA . 

ltalya'daki perakende bankac1l1k sek~orti di&er bai;;l1ca 

Avrtipa Oykelerine k1yasla az geliemietir. Her nekadar eek defteri 

hesab.1 ciilzenlenmiesede, bu earl hesaplara faiz odenmesi 

(Ocretlerin coaunun nakden odenmesi) nedeniyledir. !talyanlar 
·' 

bankac1l1~ siste~ini tasarruf iCin kullanmaktad1rlar Ve eahsi 

borclanman1n seviyesi diletiktilr. Bunun bir sonucu olarakkredi 

kartlar1n1n gelieimi s1n1rlanm1et1r. Her ne. kadar Credido Italiano 

(3. ' bUyOk ticaret bankas1): ·. Eurocard'1 tutundursada_-• . banka kredi 

· kartlar1 ara.s1nda. Visa hakimiyet~ elde t\Jtmakt~d1r. 

(9) SQkra~is Tragotsls . "Yunanistan'da kredi kartlar1 kUllan1m1" 
Barometre , ; 27. Q2. 1989 •. 

,· ,,· 



Perakendeci .111atazalar tilketici kredfsinin onemli bir 

kaynaa1d1r, i fakat genelli~le taksitli kredi sozleemeleti tizerir,iden 

temin ·edilmektedir. Her ne kadar bankalar ofis otoinasyonu 
. . 

kul ian1mi genieletsede ATM' ler i9in kredi kartla.r1n1n kullan1m1 

s11n1rl1d1r, c;unkil gerekli yat1r1·m ,imdi yap1lmamaktad1r. Daha 

bilyilk ticaret bankalar1 makinalar1 kendi ~ehir branelar1na ve 

diter yerlere .yerleetirmektedirler ve The Saving Banks bir ATM ag1 
kurmuljtur. 

2.1.s. HOLLANDA 

Eurocheque ve Eurocheque card kredi 

hakimdir. Ho1Ianda bankalar1 sistemin kurucu 

kart1 pazar1na 

(iyelerindendir ve 

1974'de Eurocheque'i tan1tmielard1r. Tilfu bankalar Bostgiro ile 
birlikte Eur9card'1 vermektedir. Herne kadar bankalar, · Postgiro · 

ve petrol al1m1 i<;in bael1ca petrol ~irketleri aras1nda sat1e 

noktalar1ndaki elektronik fon trasferi konusunda bir deneyim 

olduysa da, elektronik bankac1l1t1n gelif;mesi <;ok az olmuetur. 

Hollanda'da Amex 

tutundurulmuetur (10). 

2.1.6. lSVlCRE • 

ve Diners' Clup iyi bir f;eki lde 

tsvi<;re'de ger<;ek anlamda kredi kart1 uygulamas1 1972 

y1l1ndan sonra ba$lamu;t1.r (11). 

tsvicre.'de detieik bilyi.ik 

kiralama 'irketlel"1,, benzin ve 

matazalar, lokantalar otomobi1 

dlaer . yalu t ·ttlr lerlni satan 

itJletmeler ile havayo1iar1 orta.k'1ik1ar1nca ·c;1kar1 lan oz·e1 mtieteri 
' ... . -: .·· . ·· ·, . . ' 

kartlar1, yurt1¥inde oldutu kadar ·yurtd1e1nda da gec;erli 

( io> .Drury, W. Ferrier ,s .3a;...39. 
u1> : te~man,8:22. , · · 

. '. " 
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say1Jd1klar1 icin, bl.r bak1ma uluslarar~s1 nitelikteki kartlar1n 
iQlevini gormektedirler. Bunun en t>elirgin orne&i Telmoli .t1aAazas1 
taraf1ndan C1kar i Ian kredi kart.1d1r. 

tsviCre'de tipk1 Almanya'da oldu&u gibl, American Express 

Diners' Clup, ' Eurocard ve Visa _gibi uluslararas1 alanda gecerli 

kartlar bulunmaktad1r. Bank Americard i .se ·piya~adan <;eki lmek ve 

yerini Visa'ya birakmak zofunda kalm1et1r. Eurocard hamille:ri 

yap1lan 13birli&i anlaemalar1 sonucunda Ing.Access ve American 

Mastercard' inda i.lyesi olmakta ve bu soruna _da arac111&1 i le baz1 

Japon k;redi kart1 kurumlar1 ile ba&lant1 sa&lanabilmektedir. Bu 

kartla:r iCinde sadece Visa hamilleri diledi&inde nakit para almak 

olana&ina sahip bulunmakta, · ~olay1s1yla ger9ek anlamda <bir kredi 

kullanabilmektedirler (12) . . 

2. 1 .• 7. ISVEC . 

Sekizmilyon ni.lfuslu 

Avrupa'da enCok geliemie 

lsve<; 

kredi 

ilCmilyon 

kart1 

kart ile 

sistemine 

belkide 

sahip 

bulunmaktad1r. Otorizasyon ilzerine 8 ana kart .operat6rti aras1nda 

iyi bir i'birlili vard1r, bu kurulan ortak otorizasyon merkezinde 

sat1e noktalar1nda kart1 okuyucuya vermekle 

yap1lmaktad1r. Bu tngiltere'deki Access, Amex 

otomatik olarak 

ve Barclaycard 

taraf1ndan tan1t1lan otorizasyon telefonlar1rta benzemektedi:r. 

tsve<;'de lOO'Un tizerinde farkl1 kredi kart1 vard1r ve hemen hemen 

evrensel cHarak kabul edi lebi lmektedirler (hatta taksi foforleri 

taraf1ndan ·bile): 

Ci?> a.g.e. ,s .. 23. 

., ., . .. . . 

. ·_. 

;; . . __ 

.· ~ ./ 



tsvec te The Saving .:Banks taraf1ndan Veri len kartlar kredi 

liiltlnin ~ 2'si kadar bir ilcret ta~1maktad1~. 

tan1t1ld111nda, bankalar bilyilk - olcdde mti$terilerini 
Bu ilk 

kayb~tti, 

fakat gelir ,zarardan daha faila tutarda olan yeni ilcretlerden eld• 

edilmiitir. Bununla bereber, ~artlar ~ok a~acl~yd1, nakit, bore ve 

kredi fonksiyonlar1n1 temin ediyordu ve coau mil$teriler onlar1 

kredi kart1 olarak kul lanmamu1t1, bu yilzden sonuc; C1karmak zor 

olmu$tU. 

Bir mileteri 2 y1l iCih tatminkar bj.r $ekilde odediainde 
' ' 

baz1 kart $irketleri Gold -_kart . vermektedir. 2,0.qoo tane boyle kart 

C1kar1 lm,i$tlr. · Her .ne kadar . Gold kart yilksek kredi limi ti sunsada 

normal kartlarqan daha pahal1 olmas1 yUzilnden az' say1dad1r. 

Gecmi~te, tsvec'te 

dti,illilyordu, fakat bu 

od•nen faiz gelir vergisinden 

1985 

50'sine dil$ilrilldil~ Bu noktada 

fayda sa11,d1 (13}~ 

2.1.8.lNGLTERE 

vergi y1l1 iCin odenen faizin % 

birCok kimse kredi kartlar1ndan 

1950')erin ba$1nda The . Finder's Dininq Clup Limited 

$irketi Amerikadaki Diner's Clup Inc. ile kar$1l1kl1 batlar1 

kurdu. 1954!de Finders Hizmetleri Limited $irketi oldu. 

1962' _de ise kredl kart faaliyetlerl Clubu Limited $irketinin bilyGk 

bir k1sm1n1 ele ge<;irdi ve lsminideThe Diner's Cl.up I..imited _ (~a 

da bili~~·n adi -ile ·D.iners Clup)' olarak de&l$tlrdi. tki y1l sonra 
--_ '-'Westminster" Bankasi: Diner's Cl~p ' lnc'in ~ 49~1·11k , hissesini , ele 
g~cirerek Dlner's Clup lnc,'e $adece i SO'nin biraz i.lzeriride 
b1takt1~ l.$61 .~~e .. 1..lpyds ve )~~rt1ns Bankalar'i Amer:tkan E~press 

. ; ·>.> . 
·•··,. 

: ·' ·. 
.... : 
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:..;· · ~artlarl.n1~ . ~an1t1mlna ba~lladi:lar. Kart sahl.bi Amerika.11 lar i9in 

blI" i··lcam me~k~zi g~llfltirmek ·. tizere :1~~6 ··a'p' / thgiltep~ 'de . hir 

i~besl kurulan _"Carte<Blanche'.' lle birlikte >J\mex · ve Dine.r's Clup, 

tngil tere'deki kfedi kartlarl.iun yay1 lmas1n1 saglad1lar. 

Amerika'daki kart geli='melerini dikkate .alarak Ekim 1965'te 

Nationcal Prox1ncial taraf1ndan max £ 30' kadar olan odemelerde 

kart sahiplerinin 9eklerine. bel.irl i ko$ul lar dahil inde garanti 

veren "Garanti! i Cek Kartl.ar1n1n" 01kar1 lrnasina ragmen tngi l iz 

Bankalari dikkatl.i ve Cekingen kald1lar. B.irkaC caY s.onra Midland 
·• 

Bal)k kendi "Cek Kartlari~1" Cikardi. Bunµ tng.i l iz, tskoo ve 

trianda bankalar.1nin oogunlu&u izledi. 

BARCLAYCARD ·. : 

Barcla~s Bankasi, A~n s1nirlari d1$~nda Bank Americard'1n 

mavi, beyaz ve alt1n sar1s1 rengindeki Cizgilerini kullanan tek 

banka old\.1. Ayr1ca Bank Amerlcard'1n bilgisayar programlar1n1da 

kendisine adapte etti. 19 Ocak 1966'da . Barclaycard'1 piyasaya 

91kard1. ~iVerpoolt Birminqhaw · Hanche~hter'daki i$lem merk~zleri 

lle biri ikte ·· kurulan gene! m~rkez ; Northompten·• dayd1. Ba$langi.:cta 

Barclays Bankasi mil~teriler taraf1ndan nakit al~ak iCin 

$Ubelerinde· sunulan cekleri B~rclaycard garanti ledi .. Bu British 

Liner Bankasi ic;inde ge<;erl i k1 l .1ndi. (tskooya Bankasi taraf ind~n 

13ahip al1nan bir tskoc Temizle~e ·Bankas1d.l.r.) 19(>8'delse ttim kart · 

sahi.plerl bu haktan yara;rlanm1t#.t1r • . (Bunlar1n' baz1 l~r1n1n Bare lays 

Barikas1nda he·s~plar·1 ' yoktur .. . lngiltere'deki 111t · Oift ama<;i1 k~rt 
C,- - - ·c .· ' . -- •• • ,. °<,, • ·' 

oisada, Barclaycard bir kredi ·kartlyd1 ve , kredi kartl olarak 

ce.li$tirilecektL Esas hedef 30~000 ticarF C1k1$1 vet milY;oh kart 

s~hlb.1gi ele 'geoirmek.ti. >Paha ~n6ekf .... h~def tn ger~elde,Jllesinin guo 
olduiu gC)ru~dO. Fak.a.t 1979' k~daI' bu 4.9 .· lniiyona. 01kt1. · . 19~3'te 
ise 6~5 ·. mi,lyon~. µ1l!i·~~,ii: 

·. ,•. , 



•,_, 

·. '.:_-, . i.: 
... · .. , 

.·· ,; 

Barclaycard' in .c.1kard1&1 l<artlatl.n $ayu3ln·1 · fazlala-etfrmaya 

.• - devam etmes i ne ra&men (1970 ' de i ;3 mi l Yon ~l~n ~-97 5 'de 3. 3 Bl ilY:o~a 
ve 1979'da 4~9 - milyonaJ verimlilik ilzerinde ciddi sorunlar 

yaf11yordu. Bunun nedenide fonlar1n artan mal iyeti i le uzat1 lm·1fJ 

kredi ler ilzer.indeki Htiktimek -krs1 tlamalar1yd1 ~ - Her ne kadar 

yilkselen: f'aiz oranlar1, mtiE;terilerin ay sonlar1nda kalan 

borclar1n1 tamamenodemelerine yol aC1p faiz gelirlerinden 

al1nabilecekmiktar1 azalt1yorsada 1975'de faiz oranlar1n1n ayllk 

~ilzde1.S'dan ydzde 2 1 ye yiliseltilmesine karat verlldi. Ekim 

1977 'de ise· bU oran . ytizde 1. 75' e du,UrillmtifJ~tir. 
~ ,.. - . 

1980'Cie Sonral<i dalgalanmalar • _Ocak ~yl1k - ytizde · 2.2s 

zirvesine oturdu ve daha sonrada -yilzde 1. _75 'e d_tifJti.i. 

1977'de "!BANCO" ismini Uluslararas1 Visa'ya cevirdial.nde, 

Barclay Visa_ Lagosunu kullanmaya · bafJlad1 __ ve · kredi kartlar1n1n 

uluslararas1 populeri tesl artmaY'a devam ettL Barclaycard 5 tane 

i§tirakCi bankan1n deste&ini alarak yeni milfJteriter bu.lmas1ndan 
! '-

y~rar l,anch. 

% 32'si · aarclay'e 

Barclay'e ait olan Bankof 

etti. Faka~ bu arada 

ait olan Yorkshire Bankasi ve % 35'i 

Scotland · aynr .fJekilde if;lemeye devam 

lrlanda Bankalar1. Birli.Ai 1979'da 

uluslararas1 Vi~a'n1n tam oyesi · oldu ve Bar.claycard'1n lrl.anda 

Cumnurlyetinqekl operasyonlar1·n1 ele ge~ir<:ii. The Cooperative Bank 

ve TrU.st,ee Savings Bank kendi V·lsa kartlaf 1_n1n opera~yonlarin1 

Yilrutmeye karar verdiler. i983 • te ·aar91aycard '; in cirot;u t 2. 700 

milyond~. Ortalama kre(ii iiniiti ise yakla~1k olarak -- £ - 700 

:s .... 

' . ' . 
:,:·:· .. · , . . 
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ACCESS 

1970'de National Westminster, Midland ve Llyod bankalari 

kendilerinin ki$1Sel garantili eek kartlar1n.1h Barclay'1n kredi 

kart1yla ol~n rekabet $ans1n1n olmad1a1n1 anlad1lar.Ayr1ca bu 

bankalar mueterilerinin Barclaycard taraf1ndari elde edilmesi 

hakkinda ad olduk9a tasaland1lar. Ayn1 y1l1n sonunda bir birle§Jik 

cal1$ma grubu bu 00 bankan1n kat1l1m1yla Birie$ik Kredi Card 

Company Limited olarak kuruldu. Her nekadar barikalar aras1ndaki 

tam entegrasyon reddedildiysede k1smi o~t~kl1k, ar~$t~rma ve 

operasyonel isti~are, pazarlama. 

geli$tirme ve muhasebe konular1nda 

promasyon, reklam, data 

i$birliaini saalamak amac1yla-

kuruldu. Her banka kendi kart1n1 c;1karma ve kredi limitini tespit 

etme konular1nda serbest b1rak1ld1.. Bu taraflar aras1ndaki 

i$birli~U karar1 bir<;ok i11yeri sahibi taraf1ndan ho$ kar$1lanmad1 

ve bunun nedeni de vitrin camiar1nda olacak sticker'd1. Access 

1Cin secilen y6regliney k1srn1n1n sahil k1srn1yd1~ 1972'nin may1s1na 

kadar 50.000 ieyeri sisterne · kat1lm1$t1. Access yoluna girmi$ti. 

1979'a kadar. 4 rnilyonun tizerinde kart C1kar1ld1. 

Her n.ekadar. ciro 1973'te 136 mj.lyondan 1979'da 973 milyona 

c1ksada Access ',In gel i$imini. ekon6mik durum etki .ledi. C1kar i lan 

-kartlar 1975'de . ~.2 m~lyondan 1979'.da 4~05 milYona C1kt1. 

Barcla.ycar.d • :1n uluslat:aras1 :itibar1na yefifme thtiyac1 . .1 le 
· kar,1laean, Access; Interbank' a , katilmaya cal1~ti. Fakat Access' in 

data gelifitfrme kapasitesi .olmadan Interbahk'a girmesi sorun 

yat'att1 • Bu YUzden blr sure Eurocard sistemine .. kat1 ld1 daha sonra 
,· . . ···.. ' . ·,· 

lnterf'>ank'a ijy~lili. kabul epildL 

Access• t~ bilyuk . g(.ici} id·a:renin ortaklaea 

call$mas1nda . Ya~maktad1:f~ .southend'de, .· k_apsa~l. 1 bir reklamc1l .1k; 
kart}ar1n c·1.kar1lmas1, lri0$teri · bulurimas1 ·, na:ki~ ve kre(iJ :al1m· ve · 
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sat1mlar1ndaki iflerin bulunduau btiytik yat1r1mc1lara yap1lm1eti~~ 

Ortakla~a Oal1eman1n verdi&i gori.intti etkileyiciydi ayr1ca 

ortaklaea Oal1eman1n getirdi&i uzun kumanda zinciri herhangibir 

soruna yol aom1yordu. Southend'd• gilvenlik ook onemli bir konuydu 

ve hiQbir banka 6teki bankan1n mil,terileri hakk1nda bilgi 

edinernemektedir. 

Herbir banka faiz oranlar1n1n ve kredi limitlerinin 

tespitinde mevduat Oal1emalar1nda tarn bir bat1ms1z11aa sahiptir. 

Birleeik kredi kart eirketinin alt yap1s1 330'unu oiueturan 

3 btiyiik banka (Lloyds,M1dland ve Nat West) ile 3 10'unu olueturan 

Royal Bank of Scotland/W1ll1arns Glun's Group taraf 1ndan 

mi.iteeekkildir. Mevcut ielem maliyetlerini kat1l1mc1 bankalardan · 

alabilmek iOin kar1e1k bir formi.il vard1r. Formille gore ortalaman1n 

ilzerinde ielem hacmine sahip olanlara discont (iskonto), alt1nda 

olanlara ise fazladan bir maliyet yilklenmesi ongorillmektedir. 

Ayr1ca lrlanda Bankasi gibi kat1l1mc1 olmayan bankalardan da ayr1 

bir Qcret a11nmaktad1r. Her bank.a bag1ms1z olarak mileterilerinin 

kredi al imlar in1 ayar lamakta ve cal iet1a1 il;;yer ler ine uygulad1t1 

iskonto oran1n1 belirlemektedir. Boylece anlae1ld1g1 gibi her 

bankan1n verimlili&i de birbirinden farkl1 olacakt1r. 

1983'tin sonunda Access' in 1.258 milyon sterlinlik gelirinin 

816 milyonu faiz gelirlydi. Toplam kredi limltinin yaklae1k 3 

42'si ger<;ekte kullan1ld1 ve gelecekteki daha iyi bir gelieme 

i<;inde kesin bir iearet vermektedir. GeOmi$ y1llarda kad1n kart 

sahi~lerinin oran1 eikek olanlara g3re daha fazla artm1~t1r ve 

ayr1ca 1983 sonunda 6.85 milyon olan toplam Access katsay1s1n1n 3 

40'1na kad1n mo,teriler sahiptir. 
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Access kart sahipleri 1983 'de ortalama 27.4 def a 

kulland1lar, ortalama i~lem miktar1 ise 24.47 sterlindi. 

1983'deki toplarn Access cirosu 3.153 milyon sterlindi. 1982'deki 

doland1r1c1l1k kay1plar1 ise 4.8 milyon sterlin (1981'dekinden % 

4$ fazla) mik:;1't1ndayd1. Access'1n ortalama i$yeri . iskontosu 

1982'de % 2.3'dU ve 1983'te bu rakam 3 2.l'e dU~mu~tiir. 

TRUSTER SAVINGS BANICALARI . 

1978'de TSB Trustcafd Limited TSB Central Bacre1 taraf1ndan 

kurular~~~ "Trustcard .. ~1kar111~ ve Visa lnternat1cnal ·in uyesi 

olmti$tur. ldari ve mall sorunlardan dolay1 Trustcard Barclaycard 

taraf1ndan i~letilmi9tir. Ger9i bu arda$ma- Trustcard' 1n mu$teri 

bulma politikalar1n1n ve faiz tespitinin 

etmernektedir . Ekim 1983.de ise Trustcard 

bat1ms 1ztl.·~1n1 ihlal 

Barclayca.rddan ayr i lma 

1<arar1n1 ve idareyi alma J<arar1n1 ilan ,etrni~tir . 

.. T " ve " E •• Kartlar1 . 

Hernekadar Barclaycard'1n ve Access'1n "Charge" kartlar1 

olarak herbir kart sahibinin gerekli olan kredi li~itjne sahip 

oldugu dii~i.incesiyle kullan1labilmesine rairnen T ve E kartlar1 i<;in 

ayr1 bir pazar im2alar1 · bircok hotel~ restorant, garaJ ve 

dtikkanlard~ .gorulebilen Amex, Diner's Clup ve Carte Blanche gibi 3 

btiyOk ~irket taraf1ndan kurulmu~tur. Amex lngiltere'deki 

operasyonlar1na 1960'da ba$lad1 ve 1970'deki 40.000 kart sahibi 

1983'de 80(>.000'e C1kt1. Gelir y1ll1k kay1t iicretinden (£ 17.50) 

ve y1Jllk· abone . ticretinden (£ 17~50) sailanmaktad1r. Uzat1lm1fj 

bir kredi durumu sozkonusu de~ild i r. t<art sahi"lf:~l" i faturalar inda 

gorulen borclar1n1 her ay tam olarak ooemek zorundad1rlar. Amex 

dunya Cap1ndabir organlzasyonu~ parcas1dir. Bu kart1n 

lngiltere'deki zincirlerfn·in halkalar1 · A'mex'in uluslararas1 

zincirinede batl1d1r. 
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liirketi sayesinde ald1g1 ve2Q.OOO 

sahip o1du&u soylenmektedir. ··· 
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sahibinin 44 

sterlinlik 

yalilnda; ka~t1n1 

bir y1ll1k gelire 

Diner's Clup bi.iyi..imeye devam ederek 1983'de 300.000 kart 

sahibine ula$militir. Sahibi .oldugu "Cardhaldders S.ervice Limited" 

aractl1giyla Trust House Forte, · Post Hotels. ve Budget Rent-e~car 

organizasyonfar1 .gibi bir<;ok ku_rumun yonetiminde soz sahibidir. 

Carte ' Blanche Internat1.onal, Citibci!.nk' in tum hisselerine 

sahip oldugu bir il?tirakidit:· 

bagl1chr. 1966'da kurulmu$ ve 

Delaware 

c;ogunlukla 

i~yerlerini ilY~li&e kataiak 6~rayi ziyarei 

eyaleti 

Londra;da 

eden 

' ' 

yasalar1ria 
' ' ' 

bullinan 

deniz,aeir1 

turistlerin kartlar1n1 kullanabilmelerine imkeh saglant1~t1r. 

tngiltere'de kart sahibi olarak hiCbir mti~terisi yoktur. 

IUROCARD . 

Eurocard, bir tsvec Sirketi .olan ''Finahsierings"' 1n Kopktirt 

ve Rik•kort'de bu lunan i9 operasyorilar1n1 geni$letrnes i arnac1yla 

kurulmulitu:r. 

1968'e kadar 13 Avrupa Olkes.i Euroca.rd sifiltemine dahil . 

oldu Eurocard 'ga ayn y.l'l $imdi , Mast.ercard olarak bildiaimi.z 

Interbank Card Association• a . Kat]; ldi. Eurocar~lar-1 Charge 

cardla,r1d1r. Almanya bu kartlar1 encok< kulla~an olup kart .tspanya 
, _r_ ' 

ve oteki yei'lerde de genii,le;meye ba1ilam1i,t1r. ' tngilte;re''deki 

aya&1 ise Accass'fir. 

INTBBNATIQ&L · ·· . ······ . 

.•. ..•... -... K;edl kgttlarlp1h ti1u,lar~ra_sl geJi111im~ 1980~cle/f3.oo'.~ ,Oye 

bank§lya 100. ,milyon · .kart sahlbine ve $() mily~_r dola.rl1k c1~6, ·:Ya 
· sahip _olan Visa Inte?'natlonal " ( Bafclaypard, Tr,ustcard) ve 24. 000 
Oye<bank;~a 90 . milyon ka~1; , sahlblne · v~ .. 40 mflyar dolar\1k ciroya 

sanip. o}an Mast~rcard <.Accesf;.} taraf1ndan y<>~lendirildl. 
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\Ilsa ve Mastercard'1n uluslararas1 1ttbar1 kolay 

kazan1lmam;i.ft1r. ~rn: 1981'de Avusturalya bankalar1 ner iki 

k.urului;;la olan anla~malar1i11 feshettiler, daha sonra baz1 belli 

bai,11 bankalar yeniden Mastercard'a kat1lm1$lard1r. 1968'de 15 

Avrupa bankasi The Eurocheque sistemine kat1lm1elard1r. The first 

Br1t1sh Bank May1s 1983'de Eurocheque s.istemine kat1lm1et1r. 

National Ginob.ank, Postchekler.i piyasaya surdugunde Avrupa boyunca 

80.000 posta ofisinde bozulabilen bu posta 9ekleri Eurocheque'lere . 

r _akip 611!1u$tur. 

• 
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3. III.BoLOM 
3.1. MASTERCARD - VtSA 

,- ' 3. 1 . 1 • MASTERCARD 

3.1.1.1. TARtHt GELt~tMt 

Mastercard International dtinya Oap1nda banka ve mali 

kuruluelar1n ilyesi oldu&u as1l amac1 kAr etmek olmayan, ilyelerine 

modern odeme sistemleri ve mali hizmetleri piyasada yayg1n olarak 

kullanmalar1n1 saalayan uluslararas1 bir kuruluetur 

1950'1erin sonu ile 1960'1ar1n bae1nda bir grup bankan1n 

ietiraki ile kurulmuetur. tlk aeamada bu bankalar mileterilerine 

al1everi1;1lerde kullanmak tizere "charge" kartlar veriyorlard1. Bu 

kartlar sadece bankan1n ticari alan1 i<;inde kullan1ld1klar1 iQin 

1$ icab1 veya tatil iCin seyahat eden kart sahipleri gittikleri 

yerlerde kart1n gecerli olmad1&1ndan l;Jikayet ediyorlard1. 

Mastercard Int. bu sorunu <;ozdti ve sonu<;ta dtinya c;ap1nda geoerli 

olacak ulusal banka kart1 sistemini kurdu. 

1966'da bir grup banka biraraya gelerek tek bir standart 

belirlediler ve birbirlerinin ti~ari le alanlar1 iCerisinde kart 

sahiplerinin kartlar1n1n ge<;erli olmas1n1 sa&lad1lar. Ayn1 y1l1n 

Aaustos ay1 i<;inde "Interbank Card Association" ad1 alt1nda bir 

organizasyon kurarak bankalararas1.bilgi akl$lnl saalad1lar. 
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.Bir mtiddet her ·banka kendi kart dizayni alt1nda kartlar1n1 · 

bast1. Fakat bu bankalararas1 mlibadelenin bir parcas1 oldutunu 

gostermek icin kart1n onytiztinde "lnte.rbank" sembollerini 

. kulland1lar. Bu arada kartlar1n Ce$itlilili i~yerlerinde ce~itli 

kar1$ikl1klara sebep oldu. 

30.04.1969'da Interbank Card Association "Master Charge 

CR)" ' isrninin btiti.,in tiyeleri taraf1ndan kullan1lrnas .1n1 satlad1. 

Sonraki ony1l i .Cerisinde kart hacmi tahmin edilmeyecek kadar artt1 

ve "Master Charge" ismi "Mastercard" olarak degi~tirildi. 

Bu geli$me ve btiytimeye batl1 olarak hukuki, tekniki, idari 

ve pazarlam• hizmetleri geli$ti. Sadece 

verilen hizmetler art1k debit kart olan 

"Mastercard" ad1 al t1nda 

"Master Debit TM", 

ayr1cal1kl1 mti$teriler iCin verilen "Gold Mastercard", $irketler 

i<;in <;1kart1lan "Mastercard Business Card", Mastercard kart 

seyahat Cekleri Program1 Banknet, Mastercard ATM a11 ve Mastercard 

POS program1 ile bir aile olu$turdular. 

3.1.1.2. OYELlK • 

ABD'de Oyelik herttirlti mevduat ticaret bankalar1 ile kredi 

veren kurulu$lara, hisse 

$1rketlerine ·ac1kt1r. ABO 
senedi ve tahvi 1 satan sermaye 

d1$1nda ~1se tiye fonksiyonu oynayabllecek 
. . . 

yetki, gtiC Ve hakka sahip herttir10 mali 

Mastercard International tiyeleri diter kart 

olmakt~ _ serbesttirler. 
:,:-,._.;.-: "/<::-- '· 

~. 1 • 1 • 3 • . OYEi:.tK CE6-tTLERt • 

3. L 1.3.A) . ASLt DYE • (Principal Member) 

kurulU$a . ac1kt1r. 
hizmetlerine Uye 

Uluslararas1 tntibadele sistemip.e d _irekt ·olarak kat1lan mal i 

kurulu:jtur. Kendi sine program i·clnde tan1nabilmes .i iCi.n bir "ICA" 

ve ''Prefix" numaras i tayin edil ir. 
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3.1.1.3.B) BlRLlK OYESl (Association Member) 

Ba&l1 tiyelerden ibaret asli tiyedir. 

3.1.1.3.C} BAOLI OYE (Affiliate Member}. 

Bir asl i veya birlik ilyesi vas1tasiyla program i9ine 

dolayl1 yoldan dahil olan ve bu tiyenin "ICA" numaras1n1 kullanan 

rnali kurulu$tur. 

3.1.1.4. YAPISI • 

Mastercard Int' in yap1s1 tiyelerin btiytiklil~iln~ bakrnadan, her 

tiyenin kendi ozerk yap1s1n1 bozmadan en 6nemli uluslararas1 kart 

bas1m network'ti i9inde yer ~lmas1n1 sa&lar. Politika ve 

uygularnalar1n yapt1r1rn gilcti sadece operasyon de~U$im (mtibadele} ,, 
geli$tirme ve baz1 hukuki $artlarda kend!ni gosterir. Bunlar1n 

d1$1nda her tiye kendi kart sahiplerinin se9irninde, kredi limitleri 

konusunda, faturalama i~le~l~rinde 

operasyonlarlnda serbesttir. 

ve kart planlama 

Mastercard Int. Yonetim Kurulu ve Uluslararas1 pazarlama 

ile Uluslararas1 Operasyon 

yonetilir. 

3 • 1 • 1 • 5 • . GENEL BAKU~ • 

gibi 

3 .1.1. 5 ~A) PROVlZYON SlSTEHl • 

daimi encilmenlerce 

Mastercard Uluslararas1 provizyon sistemi, Mastercard'1n 

asl i, bi.rli.k ve ba&l1 
kar$1lay~n dtinya 9ap1nda 

µluslararas1 provizyop. 

bfr proses merkezidir~ 

ihtiyaolar1ri1 

Kart1 basan, 

lcabul eden banka;arla, tiye i'yerleri aras1nda neredeyse a.nl1k 
iletli;;im .kurar. 

Mastercard . Int'in St.Louis'dek,i ana bilgisayar1 haftada 

yedigtin, gtinde 24. saat hizmet verir. 
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Mastercard provizyon sistemi biittin Mastercard 

lnternat.ional tiyelerinin kat1l1m1na olanak verir, h1zl i ve do&ru 

provizyon hizmeti S;la,tlar. Uye1er aras1nda etkin bilgi saa1ar, 

guvenlik fonksiyonlar1n1n destek1enmesi iCin gerekli olan iiye 

i$yeri, banka ili$kisini sa&lar ve kendisinden uzakta bulunan kart 

sahiplerine provizyon vermede kart1 basan bankaya maliyeti 

azalt1c1 hizmet verir. 

3.1.1.5.A.a) Proses Metodlari . 

Mastercard provizyon sistemine dahil Mastercard Int. 

Uyeleri Ce$itli proses ~etodlar1 kullan1rlar. Kullan1lan meted 

a$a&1daki fakt6rlere ba&l1d1r. 

a) Oye i$yerine servis dOzeyi, 

b) Verilen ve a11nan uluslararas1 provizyonlar1n hacmi, 

c} Yer CABD, Canada veya di&er), 

d} AraClar (Bilgisayar, telex, vs.) 

3.1.1.5.A.b) Stand in Process . 

Kart1 basan kurulu$larla ba&lant1 sa&1anamad1&1nda veya bu · 

kurulu$lar yeterli sUre icerisinde cevap veremediklerinden 

Mastercard otorizasyon sistemi taraf1ndan kullan1lan bir metodtur. 

Bu hizmet kart sahiplerine gUnde 24 saat haftada 7 gUn otorizasyon 

servisi sa&lar (2,3 ve 4 tip Uyeler i~in). Stand1n Process telefon 

ve telex masraflar1nda indirim sa&layan bir y6ntem oluyor. 

Mastercard Int. bir otorizasyon ca,1r1s1n1n red veya kabul 

edilmesini sa&lamak iCin 6 de&i$ik test ulgular. 

1) Authorization File Status Test 

(Otorizasyon dosyas1 durum testi) 

2) Transaction Type/Dollar Limit Test 

{l$lem tipi/Dolar limit testi) 

3) Accumulative Limits Test 

(KtimUlatif 1 imi t testi) 

4) VIP Test 

5) Extended Cash Advance 

6) Merchant Suspicious 

(Stlpheli Oye 1$yeri) 
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3.1.2. VtSA . 

Visa sistemi ikiye ayr1l1r: 

3.1.2.1. VtSA BASE I PROVtZYON StSTEHt . 

3 .1. 2 ~ 2. ·· Sisteain Unsur,lar1 : 

1) VIC (Visa Net Interchange Center) Londra'da i~lem g6reni 

Base I sisteni software'i · 

2) Kart basan ve slip kabul eden bankalara provizyon 

servisi veren veri ieleme merkezleri 

3) Kullan1c1lar1 birbirlerine ve VIC Software'e baalayan 

dlinya Cap1nda bir veri iele~irn sistemi 

-VIC StSTEH SOFTWARE"! 

VIC Visa'n1n veri i~leme merkezidir. Bir dizi bilgisay~r ve 

ieletim aa1ndan oluemuetur~. Visa'n1n biri tngiltere'de di&er ikisi 

Anerika'da olan il9 VIC' i vard1r .. Bu VIC' lerin iki ana fonksiyonu 

vard1r. 

a) Deai$ - toku$ (Bilgi al1$veri$i) ve 

b) Stand provizyonu 

)lk fonksiyon kul lan1c1 lar aras1ndaki mesajlarln 

birbirlerine lletilmesi, kontrol edilmesi ve dlizeltilmesi eeklinde 

ger9ekle$ir. 

tkinci olarak ise kart basan bankan1n dti~ilk riskli 

i$lemlerine Stand-in Processor ($TlP) yoluyl.a provizyon verir.Eaer 

~art basan banka · isterse, STIP DIN (ozel tan1-t1m kodu) ~ lerin , 

cvv (Card Verification Value)'lerin ve mekttip/telefon yoluyla 

yap1lan ·a11everi$lerde ac:Jrei;;lerin ge9erlil1aini kontroi · eder. 
. . 

Sta.nd--1n ayni zamanda kart1 basan banka bulunam.ad1&1ndan veya 

-Sistem_. i le on-line ba&lant1s1 olmad111 durumlarda kul lan1l1r. 

Stand-in (STlP) ·• k(:lrt $ahibinin bi lgi lerinin bulundu&u bir veya 
birka<;dosyay1 kontrol eder. Bunlar kart sahibinin PIN'ini ve 
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adresini kontrol eden "Card Holder 10 File"; kart sahibinin i$lem 

adedini ve tu tar in1 kilrntilati f olarak · t _oplayan "Ac ti vi ty Fi le", 

6zel kodlar verilen, ayr1cal1k tan1nrnas1 istenen kart no'lar1n1n 

belirtildiii "Exception File" merkez ad1na STIP' in verdi!i 
provizyonlar1 g6steren "Advice File", risk kontrolti 

Level File" ve kart sahiplerinin ayl1k harcama 

kapsayan "Full Autha:rization File"d1r. 

3.1.2.3. 81\SE II TAKAS VE HESAPLASHA SlSTEHt .• 

yapan "Risk 

lirnitlerini 

"Interchange processing" Visa Oyeleri aras1nda ma.li veya 

mali olmayan verilerin de!i$ tokusudur. Bi..ittin bu i$yerleri ve kart 

sahipleri en az bir Visa Gyesi ile anla$ma yapmak zorunda 

olduklar1 i9in ve btittin Visa i~lemleri kart sahibi · ile i$ye:rinin 

anl.a$ma imzalad111 ayn1 bankada olmad111 iCin bu gorevi Visa 

tiyeler.i aras1nda Base I I sistemi ger<;ekle$tirir. 

3.1.2.4. VlSANET lLETlSlH AOI • 

iletisim a11 ile baal1d1rlar.Bu 

VIC' ler 

sis tern 

birbirlerine Visanet 

Visa taraf1ndan . 

kontroledilen uluslararas1 bir veri ileti$imidir. Bir merkezin 

Network'e baalanabilrnesi iCin ti~ yol vard1r. 

1. Bilgisaya:r 

2. Member Interfac~ Processor (MIP) 

3. MIP I Personel Computer 

MIP ve MIP/PC Visa taraf 1ndan prograrnlanan ozel personel 

. Computer' lerdir. Bi lgisayar batlant1s1nda ise bir. software i le 

birbirine ba&l 1 bankalar s6zkon.usudur . . · 
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3.l,.2.5. Hesaj Kabul Eden 8ankan1n (Acquirer) RolU 

-Sa~1e veya nakit i~lemi yap1lan yerle baglant1 (bu, ya .PCS 

terminali ile y~ da telefonla) . saglanabilir. Ayr1ca banka ilye 

i~yerlerine egitim ve rehberlik hizmeti verme, floor limitin 

tayini, kartlar1n kabulu ve i~lemlerin tamamlanmas1ndan 

sorumludur. 

- Hizmet yerinden provizyon isteji, 

- Provizyon istegini al1p, Base I sistemine sokmak, 
·,, •· ,_, 

- Provisyon sonu9lar1n1 hizmet yerine iletrnek, 

- Provizyonla ilgili diger Base I ·mesajlar1n1 almak ve 

g6nderrnek (Provizyon i~tali, 

tiretilen idari mesajlar Vs). 

ATM teyitleri, VIC'de 

3.1.2.6. KART BASAN BANKANIN (ISSUER) ROLO : 

- Base I sisteminden pr6vizyort mesajlar1 al1r, 

- Provizyon karar1 verip bunlar1 iletir, 

- Kart sahiplerinin hesapla~1n1 muhafaza eder, 

- Provi2yonla ilgili diger Base I m~sajlar1n1 al1r ve 

gonderir. 

Eger kart basan bankan1n elektronik baglant1s:i. yoksa 

provizyon istekleri STIP'e gonderil1r. 
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4. BoLUM 
4 .1. -TORKiYE' DE KREDl KARTLARININ TARiHt VE GELi~lMl 
TtirtiYe'de kredi kartlar1n1n ilk temsilcsi 1963 - 64'lti 

y1 l larda "Le Diners Cl up.. ve "Carte Blanche'' olmuetur. 

!st.Turizm adl1 firman1n, Beyrut'taki Middle East temsilcililine 

bagl1 olarak baelatt111 bu cal1ema, ilk ciddi ve geni$ bir biOimde 

1968 y1l1nda koc grubuna bagl1, Servi Turistik A.$. taraf1ndan ele 

al1nm1e, tst.Turizm firmas1n1n ternsilcililini devralan ilgili 

k~rulue ABD'den yurti~i kart c1karrna yetkisinide alarak ''Diners 

Clup" kredi kart1n1 tilkeeline ·sunrnuetur; 

Diners Clup'den sonra Ti.irk Express Havacil1k ve Turizrn LTD. 

mi.imessillili ile "Amex" kartlar1 piyasaya girmietir. Bu iki kart 

1975y1l1na kada~ rakipsiz olarak faaliyetlerini 
- . .. ·' 

surdtir,mue_, A_mex •in sadece yurtd1~nnda olan kartlar1na 

yurtici kart verme ielernlerine devam etmfetir. 

ort~klaea 

Diners Clup 

1975 y111-na gel indilinde · Interbank grubuna .· batl1 olar.ak 

Mastercard - Eurocard. ve Acce-ss illkemize gellfiifJtir ~ Bu ili;lu kart 
' '· .. > ·.· ·• 

grubuhun uygul~yl.?1s1 Anadolu '. ... Kredi Kartla.r1 T\.lrizm Ticaret ve 

A.$ •. ' 91r. Ayn1 y11 iclnde yurtiC;J Eurocarg •in Pamukbanl< ar~c1.l 1~1 
lle Ulke · genellne da11t1m1oa ba$1anmJ.e· boylece Tilrkiye 'qe i !k 
kez yerlf'Y.~banc1 kart ~ekabeti _ gtihde~e g'elmi~tir. Daha sonra 
198t1 de Visa ''., kart1 bankalarca . ,uygulamaya · t>aelanm1et1r ( 1 >. 

( 1) ''Kredl Kartlar i Tarihces 1" Dilnya Gazetes 1 Kre.di Kartlar1 Ek i 
,29.01~1990. 



S1ras1yla lD\ar Barikasl., tktisat Barkas1, Garanti Banka_s1, Yap1 ve 

Kredi Bankasi, Vak1fbank ve de Emlak Bankasi elde ettikleri 

milmessilliklerle hem yabanc1 kart sahiplerinin harcama bedelle;r.ini 

odemeye baelami~lar hemde ~endi milete~ilerine yurti<;i kuf1an1mli 

domestic, yurtdie1 · kul lan1ml i International ' kartlar vermeye 

ba~lami~lardir. Bu kartlara ilaveten ilk kez Tilrkiye i<;erikli bir 

kartin ihrac1na da ba!ilanrn1~t1r. Bu kart Pamukbank'1n <;1karct1i1 

"Prestige Card" d1r. Bu kart tamarniyla Pamukbank'1n yonetimindedir 

( 2) • 

-Tilrkiye'de kredi kartlar1 ilk olarak · tek 6d~meli krecti 

tart1 ~eklinde ortaya ¢1km1~t1r. Bu eekilde kredi karti ile ilgill 

odeme_l er bankada a<; 1 l an tasarruf mevduat1 hesab1ndan 

kari;i1lanmaktad1r. Tilrkiye•cteki bankalar ilk zarnanlarda bat1dan 

farkl1 olarak kredi kartlar1n1 getirili aktif yaratan bir ilriln 

yerine, mevduat getiren yani pasif art1r1c1 bir ilriln olarak 

gormilelerdir. Kredilerden elde edilen tirilniln i~e yaln1zca 

ticarethanelerden a11nan komisyon ve y1ll1k aidatlardan olu$masida 

bu dil~ilnceyi gil~lendirmi~tir. Fakat son iki y1 l.da gorillen 

durgunluk . bankalar1n tfcari iiletmelere para plase edememeleri 

veya bunu riskli gormeleri sebebiyle bankalar1 tilketici sektorilne 

yoneltmi!itir i Boylece bankalar el lerindek1 .fazla fonu tilketici 

kredileriyle ve kredi kartlar1yla kredilend_irme yoluna 

gitnfifilerdir• Bank_alar1n aktif yaratan .·. bir ilriln olduAu . -

diliilncesini ge1:,irmii;tir. Boylece __ birk.aC · banka kredi karti -

araqilii1 i le mileteri'lerine doner sermaye k_redi , faaliyetlerini 

kapsayap kredi limitleri olueturarak para plase etmey~, 

dolay:1,slyla faiz gel.if.i . elde etmeye ba•lamu;lard1r. $oylece 

Tutkiye'de son iki y1lda kredi karti uyg\Jlamas1nda bilyi.jk 
. .: ' 

geli,meler batl.dal<i uygulamala_rin paralelindedir ($)'. 

(2) _ Yav\.l~. t)zgUn,Painukba.nk T.A.~. · c~kli le~enqer · ve _ Kredi Kartlar1 

Y~neticisi '•Kredi Kartlar1 Denince ..• " 

Dilnya Gazetesi Kr~di Kartlari Eki,30.01.1989. 

(3) Dursun Akbu~ut "Bankalarda Kredi Kartl Gelifiimi" 

Dilnya Gazetesi, OB.01.1990. 
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4.2. TORKtYE'DE KREDt KARTI UYGULAHALARI . 

Kredi kart1 kuruluelar1n1n en b~eta geleri amaclar1ndan iki 

tane~i kredi gUvenilirliSi bulunan maximum mil~te~i say1s1n1n 

sa&lanmas1 ve bu kart sahiplerinin isteklerine uygun gtivenilir 

ieyerlerinin optimum say1da temin edilmesi olup, bunlar1n ise 

kar~'lll1kl1 o.larak iyi. bir eekilde organize edilebilmesidir. 

Kart ~irketleri, kredi kartlar1nin mi.imki.in oldugu kadar · 

. potansiyel 'olarak iyi mi.ieterilere verilmesinin kontrolunu, 

- saglayan bir sistem kurmak · ve y()netmek ihtiyac1ndad1rlar .. Kart 

ieinl yUrUtmenin anaht~r1 6nce kurallar koyrnak, onlar1 gereken 

yerlere adapte etmek, fakat devarnl1 bu kurallar1 kontrol etrnek ve 

c1kar1lan . kredi kartlar1n1n maximum kullan1mlar1n1 kolayca 

kar$1layabilecek bi~ y&netirn sistemini devarn ettirmektir (4). 

4.2.1. Sistemin teleyiei . · 

4.2.1.1. YurtiCiilde YurtiCi Kartla Yap1lan AluJverie 

(Domestic Interctiange) 

Kartl ·aasan Banka 

\ · 

\ 

\ E~tre . 

\ 

\ 
Kart Sahlbi 

Manyetik Teybe Gonde

r ilen Harcama Bed el i 

Sl ,i~ Kabul 

---~~----~~~~~---» I 

Komisyon Komis. I 

I 
I 

/ I 

--------------------» Uy~ l$Yei--I 
-'.-·.,.:-. ~- - -

• 

E.den . B~n'ka 
.,. .. 

/Slip 

I 
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4. 2 .1. 2. International Interchange . 

4.2.1.2.A. International tncoming . 

4.2.1.2.B. International Outgoing . 

A ) International tncoming 

ULUSLARARASI BANKA 

Yurtd1'1 kart basan 

yerli banka(issuer)(A) 

Ext re 

Yurtd1,1 kart sahibi 

Al11jveri$ 

IBorG 

B Banka 

Hesab1 

Manyetik Teyp 

Alacak 

A Banka 

Hesab1 

Bore / Alacak 

tlijjkisi 

« I Visa - Mastercard/Eurocard I 
(Harcama 

Bedeli) I\ 

Manyetik Teyp 

(Harcama Bedel) 

Yurdl$l i$yeri 

Slip Slip kabul eden 

------» yabanc1 banka (acquirer)(B) 
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ULUSLARARASI BANKA 

Bor9 A1acak 

B Banka A Banka 

Hesab1 Hesab1 

I I Bor9 I Alacak 

I I i11~kisi 

Kart1 basan yabanc1 

banka (issver) (B) «------1 Visa - Mastercard I Eurocard I 

Yab~nc1 kart sahibi 

Al1~verifil 

Manyetik 

Type 

Yurtit;i i~yeri -----» Slip kabul eden yerli banka 

(acquirer) (A) 
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4.3. KREDl KARTI VERtLEBlLHESt t01N GEREKLt $ARTLAR . 

1) 18 ya~nn1 doldurmu~ olmak, 

2) Ttirkiye'de yerle,ik olmas1, 

3) Belirli bir di.izeyde gelirinin bulunmas1,. 

4} Bankan1n iyi bir mi.i$terisi olmas1, 

5) Bore ve taahhtitlerine sad1k, itibarl1 ve gtivenilir bir 

eah1s olmas1, 

6) Kare1l1ks1z eek ke$ide etmemie olmas1 ve protestosunun 

bulunmamas1, 

gerekmektedir. 

Kredi kart1 veren kurulu$ veya banka de~erlendirmesini 

yaparak ki5iye kredi kart1 vermeyi uygun bulursa kart kar~1l1~1 

belirli bir i.icret al1n1r. Kredi kartlar1n1n belli bir kullanrna 

silresi vard1r, bu stire bittiainde kart yenilenibilir. Bu ielem 

iCin ayr1ca ticret 6denir. 

4.4. KREDl KART! NASIL VERlLlR ? 

Kart kurulu$lar1 iCin Qye ieyeri aa1n1n kurulmas1ndan 

sonraki ad1m kart faaliyetleri iCin kart sahipleri temin 

edilmesidir. Kart sahibi olabilmek i9in yap1lan mtiracatlar1n 

incelenmesi 2 gruba ayr1l1r. 

Birincisinde mtiracat 

kurulueunun ilgili oldutu 

olmaktad1r. 

kabiilunde sadece kredi kart1 

yeterli bank a mildtirtini.in 

!kincisinde ise mtiracat eden kimsenin 

referans istenmekte ve bu referans1n yeteri 

tavsiyesi 

ilgili bankas1ndan 

kadar iyi olmamas1 

halinde (5) kieilerin kredi gilvenilirliti hakk1nda bilgilerin 

kayd1n1 tutan kurulu$lara Credit Ref erance 

{lngiltere'de ve ABD'de) Data Centre'a dan1$1lmaktad1r 

< 5) a • g • e • , s • 124-125 • 

(6) Paul Nobson,"Putt1ng Same Force-tnto the Act.'',Financial 

Times, 05.02.1989. 

Agency 

( 6) • 
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Tilrkiyejde kart almak isteyen ki~i bankan1n kredi kart 

merkezine ba~vurur. Kendisine verilen ger9ek ve 

haz1rlanm1$ olan, onyilztinde ba~vuru formu, arka 

ttizel ki$i i9in 

yilzilnde ise 

sozle$me bulunan formu doldurur. Ekkart talebi varsa bu da formda 

belirtilir. Yap1lan milracatlar ya o kredi kart1 kurulu~unuri kendi 

i9indeki istihbarat bolilrnilnce incelenrnekte ya da kredi kart1 

kurulu~unun kendi banka ~ubelerinden gelen oneriler incelenerek 

kredi kart1 verilip verilmernesine karar verilrnektedir. 

4.5. BANKA KARTLARININ YAPISI . 
Banka kartlar1 PVC'den olu9an ozel bask1l1 ve tizerinde 

rnanyetik bant veya elektronik prosesoril bulunan bir sistem 

kart1d1r. Bu plastik kartlar bir milimetreden incedir ve toplarn 

ytizeyi 46 cm2'den olu~ur. Bilgiler sistern kart1na bask1[1, 

.kabartma yaz1l1, manyetik kodlu ve bilgisayarl1 yontemlerle 

yilklenir (7). Kart1n on yilzilnde kredi kart1 no'su bulunur. Bu no 

13 veya 16 haneli olur. Kart sahibinin ad1 soyad1, kart ge9erlilik 

tarihi, $irket kart1 ise ~irketin ismi varsa amblemi bulunur. Bu 

manyetik bantta kart numaras1 kart sahibinin ad1 soyad1 ve kart1n 

gecerlili~ini saAlayan ozel i~lern kodlar1 bulunur. 

4.6. KARTLARIN TESLtHt . 

Kartlar1n bas1m1 otomatik makinalar t~raf1ndan yap1l1r, 

kodlan1r ve boyan1r. Bas1lan kartlar Uc nilsha olan $Ube teslim 

zapt1 ile $Ubedeki kr~di kart1 1$lemlerinden sorumlu ki$1Ye 

g(')nderilir. Bu kl$1 teslim belgesini imzala.tarak kart1 sahibine 

ver{r. Son anda bir terslik C1kmas1 durumunda kart1n ·verilmesinden 

vazge~ilirse imza bandi .. Uzerine iptal yaz1l1r ve kredL kart1 

merkezine geri gonderilir (8) . • 

(7) Plastik kart sistemi alan1nda faaliyet gosteren Aykom 

yetkililerinin a<;1klamas1,Dtinya gazetesi kredi kartlar eki, 

30.01~1989. 

( 8) Lale Tarcan, "Kredi Kartlar i", Ytiksek Li sans Tezi, !. U. Sos ya~ 

Bilimler Enstitusu Para ve Banka, 19184, 1990. 
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4. 7. VADE SONUNDA KARTLARIN YENtLENMESl. ·. 

Haklar ind a herhangi bi r olumsuzluk tespi t ed.i lmeyen kart 

sahiplerinin kartlar1 vade sonunda bankalar1n Kredi Kart1 Merkezi 

Mildilrlilga taraf1ndan -0tomatikman yenilenir ve yenileme kar$1l1g1 

belirli bir ilcret 

postalan1r. 

al1n1r, daha so~ra kart sahiplerinin adresine 

4.8. KREDt KARTI . SlSTEHl . 

Kredi .kartlar1 sisteminde 3 temel un$ur vardl.r. 

1- Kredi kart1 Veren banka veya mali kurulu$ : Kredi kart1 

almak i9in baevuran kieiye incelemelerini tamamlad1ktan 

kredi kart1 verir. 

sonra 

2- Kredi kart1 hamili : Kredi kart1 kuru1U$U ile s6zleeme 

yapm1e olan kiei sat1c1 firmadan nakit para 6demeden all$Veri$ 

yapabilir. Kredi kart1 sadece kredi kart1 kurulU$U ile s6~le$mesi 

bulunan tiye i$ yerlerinde geCerlidir (9) '. 

3~ Uye i$yeri Kredi kart1 sahiplerinin al1$veri$ 

yapabilecegi, hizmet sat1nalabilece1i ve sistemdeki herhangibir 

banka veya mali kurulu$ ile ilye i$yeri s6zle$mesi imzalam1$ olan 

i$yerleridir. 

Kredi 

kuru h.1$1ar1 na 

yapan kii,iye 

kart1 almak isteyen ~iei kredi kart1 

baevurarak kart1n1 alabilfr. Kredi kart1 baevurusu 

banka mevduat . hesab1 a9ar ve ba$vuran kiei kredi .. 

kartlar1 , merkezi taraf 1ridan degerlendirmeye al1n1r, uygun 

gorillilrse istek1i ya _ do&:rudan _ · dogruya. ya da banka arac1'.J.1g1 I.le 
I . . < 

kredi kaft1J1l belirli bi.r ticret kar~nl1g1ncia · aJ1r. Bu .. , ki$iye 

tan,.nan har~aiaa . lim~tldit'~ 1<art1n yii11k Ucreti bankadaki hesaptan 

dti~illtil" ~ 

(9) Altua, a.g.in., 27.10.1989. · 
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Kart harnili anla$mal1 ieYerinden daha 

limiti dahil~nde al1$Verie yapabilir. Llmitler 

once belirieri~n 

her blreyin mal i 

durumuna ve bankadaki mevduat1na gore de&ieir. Bankan1n uye 

if;lyerine tan1d111 provizyon limiti ae1ld111 taktirde ise i$ yeri 

tiyesi bulundutu bankan1n kredi kartlar1 merkezi otorizasyon 

servisini telefon veya teleksle arayarak otorizasybn talep eder. 

Kart harnill kredi kartln1 ibraz ederek sat1$ belgesini 

imza!amak suretiyle al1everi$ini yapm1$ olur. 
' ' 

1$yeri satt1t1 · mal ve hizmetin bed.el ini bell i bir kornisyori 

odeyerek arUa9t1g1 kredi · kart1 kurulu9undan, veya anlai;:mal1 ·-oldugu 

ban.kadan a 11 r • 

Kredi k~rt1 sahibi ise belli bi;r sure sonra yapt ia.1 

harcam•lar1n bed~lini hesab1 varsa hesab1ndan yoksa nakden oder. 

Bankaya i.iye ·ieyeri taraf1ndan getirilen harcama belgesi bu 

bankanin kart sahibine aitse daha once yap1lan anlaema dahilinde 

tiye ieyerinden bu k6misyon tutar1 tahsil edilir. Eger harcama 

belgesi baeka banka kart sahibine aitse bu ielerne ek olarak kare1 

bankaya % 4 takas ~ornisyonu od~nir (10}. 

4.9. OTOR1ZASYON . 

Kr.edi kart1 kuruluelar1 her ieyeri ic;in farkl1 olan ve 

l$yerlerinin i<;inde bulundutu. ie koluna gore de&ie-en harcallla 

1 imitlerl bel irlemektedirler. Kart s~hibi bl-1 1 imi ti·n Ozeri.nde. 

harcama yapaca&1 zaman if;lyerinin ilgill kredi kart1 

kurulu.euhdan telefonla provizyon i~temesi gerekmektedir. l<redi 

·kart1 kurulufiu ya da departmarn k,art sa.hibinin 1 imi t,ini kontr61 
. ',; - - ,., ., 

. ederek ,provizyon . c;.\7¢r ~ lmetnes ir~.e .karar ve~mektedlr • 

. . 

C10> Dilnya gazet~si bankac1l1k eki , s.7,. 
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Ba~ka bankan1n kart sahibi iCin ise o bankan1n kredi kart1 

merkezini arar. Kart kurulu$u taraf1ndan s1n1r a$ma 

edilditinde o i$lemle s1n1rl1 olmak ilzere yetki 

verilmektedir. 

kabul 

kodu 

teyerlerinin kart kuruluelar1ndan kendilerine verilen 

li•itin tizerinde yap1lacak harcamalar iCin otorizasyon istemeleri, 

doland1r1c1l1~1n ve tahsil edilerneyen alacaklar1n azalt1lmas1nda 

onernli noktalardan birisidir (11). 

TOrkiye•cte otorizasyon servisi 24 saat <;al11;1r Ve' '.t'l'Yerl,i 

kart sahiplerinin yurti¢i, yurtd1•1 limit .ilstti harcama talplerini 

kabul veya red eder. Yabanc1 kart sahiplerinin illkemizde yapt1g1 

harcamalardan limit aean k1s1m iCin Visa Base /veya Mastercard 

/Eurocard EOCS otorizasyon sisteminden veya kart sahibinin 

bankas1ndan limit tistti harcama talebinde bulunur. 

gelditinde gorevli bilgileri Otorizasyon talebi, 

otorizasyon talep formuna ieler. Yurtici kartlar1na ait 

limit 

teleksle 

harcamalara provizyon verilebilmesi iOin 

ae1ld1~1 taktirde kart1 veren $Ubeye 

gerektiainde 

telefon ve 

ula$1larak otorizasyon istenir. Subedeki kredi kartlar1 

gorevliside $Ube mtidilril veya yetkili ki$iye dan1$arak kabul veya 

red cevabi verir. Otorizasyon gorevlisi tiye ifyerine gerekli kodu 

verir ve bilgi i~lem sistemine kart numaras1, harcama tutar1 ve 

kodu ile giri~ yapar. Hem otorizasyon talebi geldiainde ekranda 

kart sahibinin 15 giln iOinde ald1g1 otoriz•syon kodlar1 ve 

kart1l1gi limit Ustti harcama tutar1 g6rillebilir. &ubeden onay 

almas1 gerekti&inde bu bilgileri verir. Kredi kartlar1 

operas yon mildilril ki~inin harcama tutar1na bor<; ode me 
gucilne ve hesap durumuna bakarak limit tistti harcamay1 

kabul veya red eder. Sonu' ti ye hnreri ~veya change 

bUrosuna duyurulur, ve otorizasyon talep f ormuna i~lenir. 

(11) Drury, W.Ferrier,s.122. 
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Ttirkiye'de otorizasyon itlemlerinin ~abuk cevaplanamamas1 

sorunlardan birisidir. Avrupa'da POS terminalleri sayesinde yirmi 

saniyede yap1lan provizyon ielernlerinin Tilrkiye'de uygulanabilmesi 

i<;in her bankan1n kredi kart1 sozle!jmesi yapt1g1 iljyerine ticretsiz 

olarak telefon terminal! vermesi, her i$yerininde buna telefon 

hatt1 ay1rmas1 gerekmektedir. Bu ielemler maliyeti artt1rd1a1ndan 

bu gtinkti kredi kart1 kapasitesi i<;inde yap1lmas1 gti<;ttir. Ayr1ca 

PTT hatlar1 dtiljtintilmesi gereken bir diger konudur. Ttim bunlar 

Ttirkiye'de kredi kartlar1 konusunda bir alt yap1 sorunu olduaunun 

g6stergesidir (12). 

4.10. OYE tSYERLERlNtN ()DEDt<lt KOM1SYON . 

Kredi kart1 kurulu$lar1, bir Ce$it sat1$ primi olarak tiye 

iljyerlerinden kredi kart1 ile yapt1klar1 sat11j1n belli bir ytizdesi 

Uzerinden kornisyon al1rlar ve bu komisyon kart sahibinin yapt1t1 

harcamalar1n k1sa bir silre faizsiz o1arak kredilendirilmesinin 

maliyetini kar1j1lar. 

Komisyon oran1 o Uye iljyerinin batl1 oldugu ilj koluna ve 

kredi kart1 ile yap1lacak muhtemel sat11jtan elde edilecek gelire 

gore belirlenmektedir. Genellik1e o iljyerinin kredi kart1 ile 

yapaca11 sat1$tan elde edilecek gelirin yilksek olmas1 

beklenditinde bu iljyerinin daha kti<;tik bir komisyon oran1 i¢in 

cmla§labi lme gticil ytiksek olmaktad1r (13). 

Ttirkiye'de ilye i~yerlerinin 6deyecekleri komisyon oranlar1 

bulunduau i~ kolu ve kart kuruluiju !le aralar1nda yapt1klar1 

pazarl1aa gOre belirlenmektedir ve bu oran I 1 I 7.5 8 

aras1nda de&i$mektedi~. Kart kurulu~lar1, 

(12) Tercan. s.6. 
(13) Dr.ury, W.Ferrier, s.119. 
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onemli . konumda olan baz1 i$yerleri iCin dO$ilk komisyon teklif 

edip, ta.;,,izli davranmaktad1r. Ba$ka bir durumda isebaz1 ieyerleri 

kredi karti ile sat1$ yapma konusunda Cok istekli o!duklar1ndan 

pazarl1k gtici.i kredi kart1 kurulu$lar1nda olmakta 

mtimktin olduaunca cok .komisyon al1nmas1na 

ve·o i$ yerinden 

Cal1~1lmaktad1r. 

Tilrkiye'de ilye i$ yerleri kredi kart1 kurulueunun ilgili bank a 

~ubesinde hesap a<;t1rarak kart ileyap1lan harcama tutarlar1n1n bu 

hesaba alacakland1r1lmas1 yolu yerine kendilerine 

yap1lmas1n1 tercih etmektedirler .. · 

pe;;in odeme 

4.11. HARCAMA L1MlT1NtN BEL1RLENMES1 

Kart alacak olan kimsenin sadece dilri.ist ve iyi ahlakl1 

olmas1 ,yetmeyip belli bir i$inin ve mali gilctintin iyi olmasi 

-~erekmektedir, Cilnkti kredi kartlar1 ki$jleri borclanmaya te;;vik 

edip bir Ce$it ac1k hesap niteligine sahiptirler. Kart sahibi imza 

atarak mal alabilmekte ve gelir dtizeyinin Cok tizerinde h~rcama 

yapabilmekte ve sonucta bunu odeyememektedir. Kart sahiplerinin 

gelir dilzeylerinin ilzerinde harcama yapmalar1n1 6nlemek i~in 

onlar1n gelir durumu, finansal taahhtitleri ve banka hesaplar1nda 

bulunan tutara g6re harcama limiti belirlenmektedir. E~er teminat 

o!arak istenen banka besab1nda tutulmas1 istenen minumurn tutar1n 

ilzerind.e para bulunursa o zaman daha ytiksek harcama limiti 

· verilmektedir. 

11,gill blrlmler Kredi kartl. verllniesf Han yazacaa1 

mektupta "6nerllen harcama limiti;' bolilmtine kart ~ahlbinih belir.li 

,bir donernde kar111layabileceti en yUksek harcama tutar1n1 tL _ v~~a $ 

o.larak yazac~kt1r . 
' ._ <,' 

. Me.sa i . saat le.:r i . d..lfi indi\ ve ~., .. '.kart . s .a hiblne . ' tan l nah. •C,.• •• har~aJlla;-c .... ~ 
limi~inin i.i~erihd~ 

• . ..,< 

bir · · otori,zasyon. 
.. . 

belir lenen "onerilen harcama lim·i ti" rakam1 .esas a .l 1nlr. 
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4 .12. NJU<tT CEKME LtMtTt '·: 
Kredi kartlar1n1n di&er bir ii,levininde kredi ku}fari.ma 

imkan1 ,· olduaunu dah.a onceden belirtmi,tik. kr~di . karti sahfpleJ:'i 

kartlar1 ile bankadan nakit <;ekerek kredi kullanma olana~1n1da 

bulurlar. Bu eekilde al1nan krediye belli bir fai~ i$ler~ Bu 

krediyi veren bankalar1n dikkat etmesi gereken hususlar vard1r. 

Bunlar1n ba$1nda nakit cekecek olan kart sahibinin yabanc1 veya 

. yerl i kartlardan hangisine sahip oldu~untin . bi 1 inmesi gerekir. 

Otinkti yabanc1 kart sahiplerinin TL's1 dl$lndaki nakit talepleri 

kabul edilmez. 

Her nakit odeme miktar1 otoriza~yona tabidir. !elem 

s i ra.s i nda get,;;er l i kiml ik, isim ve imz.a kontrol unun yap1 lmas i ve 

kredi kart1 get,;;erlilik si.iresine bak1lmas1 gereklidir. (jdeme 

yap1lmamas1 gereken kartlar1 gosteren listeye "stoplist" denir. 

Listelerden kontrol edilen kart kay1p veya <;al1nt1 ise odeme 

yap1lmaz. Otorizasyon al1nd1ktan sonra sat1e belgeSi hesap ozeti 

doldurulur. 

4 • 13 • CHARGE BACK 

K~rt1 kabul eden banka kart1 basan kurulueca herhangibir 

•ebebten kendisine charge back edilen harcamay1 geCerli bir sebebi 

oldugu si.irece tekrar kart basan kurulu~a gond~iebilir. Bu ielemde 

hem elektronik yoldan. (type) hemde o iele.mt.e ilgili dokilmanlar1 

gondermek · suretiyle gercekleE,?tirilmektedir. Bu ·eekilde anlaeamayan 

her iki banka sonucta taleplerini tayin ~di len . bir · hakem 

komitesine ·ileterek ¢<:>zilm isteyebilirler. (Yurtd1~. 1rida MC/EC, 

Visa, Arbitration Comi~ee veya yurticlnde BKM hakem komitesi ). 

Hakem komitesini,n yerdiggL karar her ild taraf1 t;>aalay1c1 

n'fteliktedir. Hakem komitesine glcHlirk;en dosy~da Q gtinU kadar 

yap1 i~n yz1em~lar ve e~leri bulurimal1d1:r. Haks1z bulunan tarafa, 

para.cezas1 \T~rilir· . 
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4.14. 'l'AHStL EDlLHEYEN HARCAHA BEDELLER1N1N TASFlYESt . 

Banka alaca11 i9in her kart sahibi ad1na ayr1 bi~ foy 

a91larak titiz bir iekilde takip yap1l1r, ve bu alacaklar enge9 

bir ay i9erisinde idari yollardan tasfiye edilir. Oye kredi kart1 

kullan1m1ndan dogan bor<;lar1n1 son odeme tarihinde odemedigi 

taktirde, sozkonu borcun tahsil edilmesi gereken tarih lle tasfiye 

tarihine kad~r ge9en stire i9inde gecikme faizi tahakkuk ettirilir~ 

Tahakkuk ettirilen faiz her bank.an1n ilgili birimlerince tespit 

edilir ve bu faizler ilgili birimlerin gelitine intikal ettirilir. 

4 .15. HAClZ BlLD1RlS1 . 

Kredi kart1 sahibinih hesaplar1na haciz gelmesi halinde 

durum hemen bankalar1n kredi kartl merkezine ve ilye iiyerl~rine 

bildirilir ~ Hesaplar1na haciz gelen kart iahibinin kartlar1n1n 

kadar ge9erliligi haciz kald1r1l1ncaya 

sahibine ait henilz •ubeye .intikal 

olmad1&1 ~orulur. Bu ttir harcamalar 

durdurulmaktad1r. Kart 

. !·., 

Hesaplar1na haciz gelen 

a11n1r. B~ tUr ki•ilere 

ki~ilerin 

yeni.den 

merkezinin 'onay1 · i _le mtimktindtir: 
. . -

4.16 • . K~EDt KART! ·tPTALf 

Bankalar1n kredi kart1 

e:tmemii 
varsa 

kartlar1 

harcama 

hesaptan 

derhal 

bedeli olup 

dti~ilrtilti;r. 

"stopl ist''e 

kart verilebilmesi Kredi kart1 

·merkezi iptal edi len 

kaybedildi!H ihbar. edi.len kartlar;i. yurticinde 'tom ilye iiyerl.erine 
' ' ' 

Eurocard, Mastercal"d ve V~sa lnt. arac1 li~l ile de yurtd~ .111nda 

ilgili yerler.e duyur\lr. 

4 .17. HANGt 8.Alfl<A HANG1 . SARTI.A KREDt KARTl VEIUYOR ? 

Bugtir1 Turk iye •de kred .i . kart i i<;ok l;l~be 1 i ve bliyilk banka 1 ar 
' ' 

arac111.&1· i le veri lmekted ir. Bankalar kredi kartlar1n1 

ko~Ul larda veriyor lar·. 

~ ' : - ., 
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4 • 1 7 .1 • AKBANK • 

8an.ka Visa, Eurocard, Mastercard ve American Express 

kartlar1n1 veriyor~ Odemeler taksitle de~il, peein yap1l1yor. Visa 

ve Euro/ master kart1n gerek yurtiCi, gerekse yurtd1e1 koeullar1 

birbirinin ayn1. Yurti9.inde .ge9erli olan kartlar1n ayl1k harcama 

limiti 1 - 5 milyon lira aras1nda de~ieiyor.Yurtdie1nda kullan1lan 

kartlary1ll1k gelir seviyesi enaz 26 milyon lira ,olan ki$ilere 

yer i 1 iyor • Ay 11.k .harcaina 1 i mi ti 2000 $ • dan bae 11 yor • American 

Express kartt~ 6derneler dolar tizerinden yap1l1yor. 

4.17.2. DISBANK . 

Banka Visa Ve American Ex~ress kart veriyor. Visa kart1n 

harcama limitleri banka eubesi taraf1ndan belirleniyor. Amex 

kart1n da harcama limitine ise merkezi Londra'da bulunan kultip 

karar veriyor. Bu kartla odemeler dolar ilzerinden bluyor. Odeme 

gecikince bank~ ayl1k % 6 faiz uyguluyor. 

4.17.3. EMLAK BANKASI 

Yaln1zca Visa kart1 veriyor. Odemeler peein y~p1l1yor. 

Kieinin gelirL ayl1k harcama limitini. belirliyo:i:. tideme gecikince 

i 80 faiz uygulan1yor. Yurtd1e1nda gecerli olan kart 

verilirken,d&viz hesabi aranm1yorsa da tercih nedeni oluyor. 

4 .17.4. GARANT.l BAN~SI • 

Banka Visa 

1 imi ti 2 . mi lyon 

ka.rt 

lfra 
i 1 e Euro / · Master kart in hafta 11 k ha.rcama 

ikeh ·aynr kart1n yurtdl$l kullan1m1nda 
~ ' ' 

haftal1k harcama limiti 2500 $'a c1k1yor. Yu.rtiCinde k.ul lan1 lan ve 
Turlt 1 iras1 odemel i cllan· Vfsa! rnn hafta.l 1k harcama 1 hni ti 2 mi lyorr 

lira odeme gecfkince % 8.3'ltik ayJ1k. fai:z. uygulan1yor 
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4.17.5. lKTtSAT BANKASI . 

Banka koeullar1n birbirinin ayn1 olan Visa ve Euro I Master 

kart veriyor. Ayl1k harcama limiti 4 milyon lira. Arna esas olarak 

ki1inin kredibilitesi harcama limitinide s1n1rl1yor. 

· Yurtd111nda harcama limiti haftada 6000 $, odeme gecikince 

% 9.5 faiz uygulan1yor. 

4.17.6. teBANKASI . 

Banka yurti<;inde ve yurtd1e1nda get;erli olan Visa kart1 

veriyor. Yurti9i Visa'n1n ayl1k harcama limiti en az 1 milyon 

lira. Yurtd1e1 kullan1mlarda ise enaz 1000 $. 

4.17.7. PAMUKBANK . 

Yurtd111nda get;erli olan Euro / Master kart ile yurtit;inde 

ve k1br1sta kullan1lan "Prestij Kart1" ve Shell kart veriyor. Bu 

kartlar1n harcama limiti, banka eubesi taraf1ndan belirlenlyor. 

Shell kart daha <;ok tilzel kieiler, karnu kurulu1lar1 ve 

pazarlama ,irketleri taraf1ndan kullan1yor. 

ihtiyac1ndan, y1kama, ya1lama ve tamir gibi 

istasyonlar1nda yap1l1yor. 

4.17.8. OSMANLI BANKASI . 

Araban1n benzin 

tilrn bak1m1 Shell 

Yaln1zca Visa kart veriyor. Yurti9inde kullan1lan Visa'n1n 

ayl1k harcama limiti 1 10 milyon lira aras1nda delieiyor. 

Yurtd111nda.get;erli olan kart1n harcarna limiti ayda 15000 $'a 

kadar 91k1yor. 

4 .17. 9. YAPI KREDl BANKASI . 

Banka Visa kart ile Euro I Master kart veriyor. Bu iki 

kart1n verilmesi ve odeme koeullar1 birbirinin ayn1. Yurti9inde 

kullan1lan kartlarda harcama limiti ki,inin ayl1k geliri tutar1nda 

oluyor. Yurtd1,1nda ge9erli olan kartlara sahip olabilmek i9in 

ki$inin doviz tevdiat hesab1n1n olmas1 gerekiyor. Odeme gecikirse 

ayl1k % 7.77 faiz uygulan1yor. 
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4 .17 .10 •. TOTONBANK • 

Bank a Euro I Master kart ver i yor. Yurt i <; i nd.e ku 11 an i l an 

Euro I Master' in aylik harcarna lirniti 7.5 milyon lira. Ayn1 

kartin yurtd11j1 kullanrminda ise haftalik harcama limiti 6500 $. 

4.17.11. VAKIFBANK • 

Euro / Master kart veriyor. Her. iki kartin al1m1nda ve 

kullan1m1nda ayn1 ko~ullar ge<;erli. Kart sahibinin aYllk harcama 

.limiti 9ube tarafindan saptan1yor. Cidernenip gecikrnesi halinde 3 6 

faiz uygulaniyor. 

4 .17 .12. ZtRAAT BANKASI . 

Banka Euro / Master ve Visa kart veriyor ve herikisinde de 

ayn1 ko1jullar1 uyguluyor. Yurti<;inde ge<;erli olan kartlar1n 

harcama limiti kart sahibinin ayl1k geliri i l e orant1l1 olarak 

(g.enellikle maalj1n1n 1.5 misli tutar1nda} belirleniyor. Ayl1k 

harcama limiti maxsimum 10.000 •· Odeme taksitlendirilince yurti9i 

harcamalar1 i9in 3 7.77 ve yurtdl$1 harcamalarinda ise 3 15 faiz 

uygulan1yor. 

Bankalar bu kredi kartlar1n1n se<;kin mi.iljterilerine Gold've 

Premier ad1n.>. tai;:-;1yan kredi k·artlar1n1 veriyorlar. Bu kartlar1n 

harcama limi tleri, genel l ik1e diaer. kartlar1n iki misl i o'iuyor 

(14). 

1988 y1l1nda kullan1lan kart say1s1 8~.000, 

:Kart kabul ~de~ ieyeri say1s1 7500, 

- 1989 y1l1nda kart say1s1 332.000, 

- Kart kabul eden il;lyeri . say1s1 ise 10 ;OOO' e u.la1;1m1t;Jt~.r. 

1990 eyltil itibariyle kar.t sayis1 650.000'e ulaEJt1. : · 

~~990 y1l1 sonunda k•rt •ay1s1n1n 90o;ooo•e ula$rnai1 

bek ten i yor . 

(14) 9ule Aras·an., "Hangi banka hahgi· kredi kart1n1 yeriyor? ... 

Sa bah· Gazetes i , 2.0. 07. 1990. 
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Kr.~di ka.rtlar1 ile yap1lan ciro ise, 1988'de 60 milyar 

lira iken, 

1989'da 400 milyar lira, 

- 1990 y1r1 sonunda 800 milya~ 'lira ile 1 trilyon lira 

afas1nda olaca11 bekleniyo~ (15). 

Bankalar1n ~1kard111 toplam kredi kart1 adedi :(16). 

BANKALAR KREDl KARTI ADEDl 

YAPI KRED! BANKASI 
GARANTI BANKASI 
VAKIFBANK 
AKBANK 
PAMUKBANJ< 
1KT1SAT BANKASI 
ULUSLARARASI 
Diners Clup 

Diaer Bankalar (Emlak, Esbank, 

!~bankas1, D1~bank, Tiltilnbank) 

TOP LAM 
Kart say1s1na g6re pazar paylar1 (%} 

V!SA 
MC + EUROCARD 
DINERS 
AMEX 

% 40 

% 4.0 

·% 12 

.. % 8 

125 bin 

60 bin 

48 bin 

60 bin 

30 bin 

20 bin 

5 bin 

40 bin 

20 bin 

408 bin 

{ 17) . 

(15) Yap1 Kredi Bankasi, Tti:rkiye'de Bireysel Bankac111g1n il~tincti 

y1l1 pane11.eri .. l<redi Kartlar1", 28.09 .. 1990. 

(16) Ekonomik Bult.en, Say1:193, 16-22 Nisan.1996. 
·. (17) Ekononiik Panorama, .04.1990. 

. ... ~ ;. 



Cirolarina gore pazar paylar,i (%) 

VISA % 60 

MC % 15 

DINERS % 13 

AMEX % 2 
Diger % 10 

Yurti9i kredi kart1 say1s1 :(18). 

43.000 

43.000 

172·. 000 
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MASTERCARD 
EUROCARD 

V!Sk 

Digerleri 62.000 (Prestij, Diners, Arnex) 

lndiri• Kartlar1 
Genel talep daralrnasina 

kartlari~ a11~veri$te % 

indirim jaalar. Ayrica 

5 ile % 

c;oztirn 

25 

olarak 

arasinda 

dtietintilen 

degieen 

indirirn 

oranlarda 

bir kimlik ve prestij arac1 olarak ta 

kullan1l1r. Kullan1m suresi bir y1l olrnakla birlikte indirirn 

kartlar1 ic;in standart bir fiat belirlenmernietir. Aidat bedelini 

odeyen kiei kart sahibi ve clup Oyesi olur~ 

Tilrk i ye• dek i 1 nd i r i• Kart lai- i : 

Diners for . two · sadece 

kaI'tt1r .•• Yurti9i veyurtd1e1nda 

restorantlarda 

kul laru labi 1 ir. 

r~storantta ~adec~ bir kere i9in gec;erlidir •. 

gec;erli 

Kartlar 

bir 

her 

Card j4, Carte tst., Tima Cl up Card'lar ve , 9e$itli 

maaazalai'.1n 91kard1g1 indir im kartlar1, Beymen Card, ·· Atalar Al tin 

Card, Pa.betland Card vb •.• (19) • 

. (18) Ekonomik a\'.ilten, 16-22.Nisan.1990. 

(.19) "1ndirim Kartlar1" Dtinya Gazetesi, 28.03.1989. 
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4.18. KREDt KARTI 1$LEMLERtNtN FlNANSHANI . 

Kredi kart1 ter bir banka taraf1ndan verilmekte ise bu 

banka kredi kart1 i$lemlerinin finansman1n1 kar$1lamaktad1r .• Kart 

kurulu$lar1nda ise 6zsermaye yeterli gelmeditinde finansman b61timil 

en uygun krediyi en uygun miktarda sa~layarak bor9lanma yoluyla 

kredi kart1 i1lernlerinin finansrnan1n1 ger9ekle1tirmektedir. 

Ttirkiye'de kart kurulu1lar1ndan baz1lar1 vadesi 6 ayla maliyeti 

nispeten dil§ltik olan "D6viz Kredisi" veya "!hracat kredisini" 

turistlerin TUrkiye'de kredi kartlar1yla yapt1klar1 harcamalar1n 

doviz olarak 6denmesi onlar1n ise bunlar1 ilye ieyerlerine TL's1 

olarak odemeleri faaliyeti ihracat say1ld111ndan dolay1 temin 

edebilmektedirler. Kredi kart1 i1lernlerinden elde edilen gelirleri 

$6yle s1ralayabiliriz 

- Kart sahiplerinden sisteme kat1ld1klar1nda al1nan 

y1ll1k uyelik aidat1, 

ticret ve 

- Yabanc1 kart sahiplerine yap1lan nakit 6deme hizmeti dolay1s1yla 

tiyesi bulunan uluslararas1 kredi kart1 kurulueundan (Visa - MC) 

al1nan komisyon, 

- Ttirkiye'deki kart sahibinin yurtd111ndaki al1§lveri1leri 

dolay1s1yla yine bu kurulu§llardan al1nan komisyon, 

- Oye ieyerlerinin ~dediAi komisyon, 

- Baz1 kartlar1n kredili olmas1 nedeniyle al1nan kredi faizi, 

- Nakit Oekimleri iOin al1nan komisyon. 

Kredi kart1 i'lemlerinden elde edilen gelirler bilgi i$1em, 

pazarlama gibi hizmetlerin finanse edilmesinde kullan1lmaktad1r. 

Kredi kart1 faaliyetini yilrtitmenln maliyeti ana olarak 4 

kategoriye baglidir. Yonetim, bankan1n tiye i§lyerlerine yapt111 

odeme, kart sahipleri taraf1ndan odemenin yap1ld1&1 "tarihler 

aras1ndaki faiz kayb1, doland1r1c1l1k 

alacaklardan dotan masraflar (20). 

ve tahsil edilemeyen 

(20} Hugo Dixon, "Barclays Leods the pack" Financial Times Survey, 

11.12.1986,s.4. 
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Tilrkiye'de kart kuruluelar1 edindikleri 

tecrilbelere dayanarak a$aa1 yukar1 ne kadar harcama 

yapabileceklerini tahmin edebilmektedirler. Harcama limiti ve kart 

sahiplerinin limit alt1 harcamalar1n1n tahmini gti9 olurken, 

limitilstil harcamalar1n1n tahmininde ilye i$yerlerinin provizyon 

istemesi yard1mc1 olmaktad1r. Yapilan girdi ve C1kti tahminleriyle 

eirketin kendi finansman1n1 yap1p yapamayacag1 hesaplanabilir. 

Federal Reserve Bank of Chicago uzmanlar1 kredi kart1 

ma1iyetleri konusunda cal1emalar yapm1e ve bu Cal1smalar1nda 

,kartlar1n maliyetini etkileyen en 6nemli unsurun ilrtin 9e$itlemesi 

oldugunu ortaya C1karm1$lard1r. Bu cal1l',?rnada ternel olarak kredi 

kartlar1n1n arz ve talebindeki dalgalanman1n kartlar1n maliyet 

~ap1s1ndan kaynakland11i dikkate al1nm1et1r, ve bu dalgalanmalar1n 

azalmas1 kart maliyetinin dil$mesine ve istikrarl1 bir ortam1n 

hakim olmas1na ba£l1d1r. Kredi kart1 dtizenleyen kurumun 6lceae 

g6re artan getiride faaliyette bulunmas1 arzetti&i ilrtine ve bu 

tirtintin nitelik ve nicelik ac1s1ndan ceeitlililine baal1d1r. Bu 

ceeitlilik kart1n saalad111 olanaklar1n fazlal1~1 olabileceai gibi 

birden Cok kart uygulamas1 eeklindede olabilir. Arz edilen 

kartlar1n piyasa i9erisindeki pay1 bu 9eeitlemenin 

diletlrmekteki etki derecesine de baal1d1r. Bu 

meblaalar1 iGeren maliyet artt1r1ci fakt6rleri 

birim maliyeti 

yaklae1m bOyilk 

kapsar. Bunlar 

teknolojinin yenilenmesi,reklam faaliyetleri, personel kalitesinin 

artt1r1lmas1 gibi fakt6rlerdir. Yap1lan faaliyetler home -banking 

ve telemarketing uygulamalar1 ile farkl1 boyutlara ulaemaktad1r. 

B6yle yoaun ve kapsaml1 pazarlama politikas1 btiytik i$letmeler 

taraf1ndan daha kolay yerine getirllmektedir. Ctinkil bu faaliyetler 

btiytik fon ay1r1m1 ve btiytik organizasyon gerektiren Cal14malard1r. 



Piyasa pay1n1 artt1rmaya . ve birim maliyetJ dtieilrmeye yonelik bu 

~al1$malar ae1r1 rekabetc;a kredi kartlar1 piyasas1nda tekelleemeye 

yol .acar. Kr~di .kartlar1n1n bitim maliyetl~rinin dUeilrillmesiride 

b.ir diler etken cross -sel 1 ing (<;apraz satie) deni len. satie 

teknilidir. Bu uygulaman1n mal iyetler ilzerinde etkisi vadel i ve ·· 

vadesiz mevduat hesaplarinin, ieleyen kredi kart1 hesaplarindan 

etkilenmemesi ve bununla beraber banka kredi hesaplar1n1n 

miktar1n1~ vadeli ve vadesiz he~ap say1s1nd•n etkilenmesi ile 
~ · ' . ' •· . 

a~1klanabilir. ·Cross -Selling t~kni~i banka kredi kartlar1nda 

birim rnaliyetlerin di.iernesind~ belli bir yer tutar. Kredi kart1 

ttiketici ac1s1ndan ise iki maliyet unsuruna sahiptir. · Bunlar 

y1ll1k iiyelik aidat1 ile faiz o~an1d1r. Bu iki unsurda kart1n 

· populerlili ve saglad1£1 faydalara gore degi$ik miktar ve oranda : 

olabilirler (21). 

4.20. TORK EKONOHtSl YONONDEN KREDt KARTLARI . 

TUketici kredisinin blr ceeidi olan kredi kartlar1 tilketici 

kredilerinin bir fonksi~onu olan onu kullananlar i9in yaJn1z 

kii;;isel bir sosyal geJierne ve daha iyi hayat koeullar1na sahip 

olma arac1 cteiil, tilm illke ekonomisinin at1,l1m yapmas1, canll11k ·· 

kazanmas1~ iCin gerekli bir kalk1nma arac1 olma ozelliline 

sahiptir (22). 

Kredi . kartlar1 mill! . gelirimizin ar.t1e1na ~~$itli yo~lerden 

katk1da pulunmaktad1~. Bunlardan· bir1 turizm gelirJerimizi 

'artt1r1c1 ve vergi kayb1n1 azal trna . yoluyla olan etkisidlr. 

(21 f OAuz - Kame~ Bulut, B~nkalar Yeminl i Mµrak1b1 '; "dUzenley~n 
kurum· •.vetllketici . ac.ls1ndan kredi kart1n1n maliyetl'.•· 

', ,,· . ' · :··:···: ·:··· ... ··: ·.,, ' ' ': · . .. ' . ···. ,. .. . _· .. :.-. ·· _·:-. . .. , 

Dtinya . Gazetes i Kr'ed l · K~rt lar i Eki. 30._Of~19e9, e; • 8. 

·(22) lkti~adi :Kalkl.nma- Vakfi' Yay1nlar1 , ' Tuketici Kredlleri, 
. ' 

1974, s. 2. 

•· 



-67-

Kredi kart1 •at1n alma potansiyelini hamili emrine haz1r 

tuttugunda o ki~ini~ cebinde limitli nakit paras1 •evcut olsa 

bile, 6nceden satin almay1 planlamad1g1, dti$tinmediti bir nesneyi 

betenip satin alabilecetini daha 6nceden belirtmietik 

Turistler nakit darl1t1 s1k1nt1s1 olmadan 

ihtiyac1 gostermeden kredi kart1 ile diledikleri 

yapabilirler. 

ve pe$in para 

kadar harcama 

Bu olay normal turist gelirine ilave bir doviz geliridir ve 

bu olaY bir bak1ma deti$ik tilrde bir ihracat ielemidir. Bu !elem 

toptan sat1$ fiyat1 tizerinden ve hatta normal perakende fiyat1n 

dahi uzerinde olari bir sat11jt1r. Ostelik normal ihracatta oldutu 

gibi hazineye ktilfet yilkleyen vergi iadesi odenmesi sozkonusu 

detildir. Burada kredi kart1n1n iki tlirlti fonksiyonu vardir. 

1) Kart hamiline, yani turiste planlamad1g1 munzam bir 

harcarna yapt1rm1et1r. 

2) Yap1lan harcarna kar~1l1t1 dovizin tam olarak Resmi Banka 

kaynaklar1na kambiyo rayici tizerinden 

karaborsa onlenmi~ olur {23). 

kat1l1nan Ve bi linen 

Kredi kartlar1n1n milli gelirimize diger bir katk1s1da 

kredi kart1 ile yap1lan harcamalar kart kuruluijlar1 taraf1ndan 

k1sa bir donem iOin faizsiz finanse edilditinden kart sahiplerinin 

peein paraya 1htiya~ duymadan ve nakit dar1111 g1bi s1k1nt1lar1 

olmadan harcamalar1n1 yapabilme kolayl1t1 sonucunda tUketimde 

meydana gelen art1e sanayideki tiretimi canlandiracak ve Milli 

Gelirimizde de art1~ olacakt1r. 

(23) Re$at Kurdotlu, "Catda$ odeme arac1 kredi kartlar1", 

22.03.1989. 
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Bu a<;1dan kredi kartlar1n1n ttiketim art1i1n1 teevik 

etmekteki rolu ortaya <;1kmaktad1r. 

Tilrkiye'de vadesiz mevduata odenen faiz, $Ube 

bankac1l111n1n bir tilril olan <;ok say1da az tutarl1 mevduat 

toplayan perakende bankac111i1 olueturrnaktad1r (24). 

Bankalar1n kredi kart1 vermeleri uygun maliyetli olarak 

mevduat art1$1n1 saglay1c1 yollardan bir tanesidir, boylece kredi 

kart1 i$lemlerinden elde edilen kar dolay1s1yla sanayi ve 

yat1r1mlar1n finansrnan1 i<;in daha uygun maliyetli fon yarat1lm1s 

olacakt1r (25). 

Kredi kartlar1n1n yayg1n kullan1lmas1 halinde bir yandan 

para arz1n1 daha gil<;lti bir eekilde kontrol edebilme imkan1 

dogarken diger yandan para kullan1m1 

para y1pranmas1n1n maliyetinin ilzerine 

banknot tiretiminde kullan1lan kat1d1n 

ihtiya<; duyulup, doviz kayb1m1z bir 

( 26) • 

azalacak dolay1s1yla ka$1t 

getirece~i ytik azalarak 

ithal edilmesine daha az 

ol<;Qde indirgenebilecektir 

4.21. KREDl KARTININ FtYATLAR OZER1NDEK1 ETKlSl . 

Kredi kart1 kullan1m1n1n 

yapt111 seklinde bir gorils 

kartlar1n1n eek . tahsili uan 

fiyatlar1 yilkseltici etki 

vard1r. Buna kars1l1k kredi 

odenen masraflar1 dtietirmesi 

nedeniyle perakendecilerin maliyetini bile azaltt1~1 soylenebilir. 

Bu konuda yap1lan Cal1i;;malardan birisi tnter - Bank Research 

(24) Oztin AkgUC, Ders notlar1. 

(25) Drury, W.Ferrier, s.55. 
( 26 ) a • g • e • , s • 81 • 
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brganisat on taraf1ndan gercekleetirilmii;;tiI'. Belirli mallarda 

oluean ·bit sepe.tteki f iy~tlar kredi kart1 kabul eden magazalar i le 

kabul etmeyenlerde k1yaslanrn1et1r. Perakende · fiyatlarda btiyilk 

farklar bulun~as1na kare1l1k farklar1n kredi kart1ndan geldigine 

dair a91k bir egilim tespit edilememietir. Buna kar•1l1k diliilk 

.degerli mall~rda magazalar1n mileteri cekmek i9in kredi kart1 kabul 

etrnelerine ihtiya9lar1 yoktur ve nakit odeyen 

yeterli satie hacrni elde edebilirler. Diger yandan 

mallar1 'atan magazalar kredi kart1 kabulil ile 

mileter iler ind.en 

yilksek degerli 

yeni mu~teriler 

yaratabilmektedirler. Bu nedenle yuksek de~erli n:iallarda, dli$tik 

fiyat ve kredi 1<art1 kabulti ile yeni mtieteri 9ekilmesi aras1nda 

korelasyon bulunrnaktad1r. Bu konu ilzerinde ba$ka bir t;al1$rna 

ABD'de Federal Reserve System taraf 1ndan 1983 y1l1nda 

gert;ekleetirilrnietir. Bu cal1~ma kredi 

art1e1 aras1nda tutarll bir ili$k1 

kartlar1n1n f iyatlar ilzerindeki 

oldugunu bulrnuetur (27). 

artie 

kartlar1 ile sat1el~r1n 

bularnad1g1 gibi kredi 

etkisinin % 1'den az 

Bir g6rtie~ gorede enflasyonla ttiketici kredileri aras1ndaki 

iliekide, ttiketici kredilerinin oiel tasarruflar ilzerinde rnenfi 

bir etki yaparak para ak1rn1n1 kuvvetlendirdiai sqnucta enflasyonu 

korilkledigi ileri silrtilmil$t\,.ir. i950'lerde yap1lan bu kritiklere 

. kar!i1l 1k tngi 1 tere; de ''Cromther Comittee"nin raporunda ttiketici 

kredi lerindeki geli$menin }{redinin herhangil;>ir ceeidinde oldugu 

gibi belki enfJasyon yaratabfleceai, · fakat burada. .· dotmatik 

sonu91'ara gotiirecek hi<;bir neden olmad1a1 1ler i . surulmilf,jlttir (.28}. 

(27J Ali lhsan Karac,an, "Odeme. sistemindeki geli~tne'' 

D:Unya gazetesi ,ozel bolU~, 05.02.1988, s. 7. 

(28) Drury, W,.F'errier, a.SL 
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4.22. TORKtYE'DE ffUKUKt YONDEN KRED1 KARTLARI . 

· K1ymetli evrak1n yasada s1n1rlay1c1 olarak say1lmu~ oldugu 

eeklindeki bilims~l goril!~ hamiline yaz1l1 mevduat sertifikalar1n1n 

geCetliliti sorunu nedeni ile yarg1tay taraf1ndan kabul edilmedigi 

i9in, kredi kart1n1n herhangi bir yasada dilzenlenmerni~ bulunmas1 

gerekc;esine dayan1larak bunun klymetli evrak nitelitini taipmad1t1 

ileri silrillemeyecektir. 

Sorun k1yrnetli evrak1n oteleri a91s1ndan incelendi~i 

taktirde sonuo olumsuz olacakt1r. K1ymetli evrak1n varl1~1ndan soz 

edebilmek i9in oncelikle ortada senet bulunmal1d1r. TTK. m. 557'de 

"senet" deyimi, tilm senetleri de~il, sadece bore senetlerini ifade 

etmek tizere kullan1lm1$tlr. TTK. m. 558'de "k1ymetli evrak1n 

bor<;lusu" ndan soz edilmi$ olmas1 bunun en onemli kan1t1d1r (29). 

Uygulamada genellikle 8.5 * 5.5 cm. ebad1nda bir. plastik 

maddeden olu~an kredi kart1n1n bir varsay1m olarak ka11t ilstOnede 

bas1labilmesi olanakl1d1r~ Buna ra~men TTK. m. 557 ve 558 

anlam1nda bir borolunun bulunrnad1~1 muhakkakd1r. 

Di .~er bir nokta k1ymetli evrakta bir hak tilcessilm 

ettirildi~i ve hak ile senet aras1nda Cok s1k1 bir ba~l1l1k mevcut 

t;>UlunduBy halde, kredi kart1 bu nitelikt.en yoksundur. Nltekim 

kredi kart1 hamiline bir · ·alacak. hakk1, hissedarl1ktan do~an bir 

hak ya da e$Ya hukukuna ()zgU bir hak saalamaz. Bunun gibi k1yrnetli 

evrakta borClu ancak senedin ibra:z1 kar$11111nda odeme yapt111 ve 

odedili taktirde evrak1 geri almakta ·olduau halde, ilye i$yeri 

hamilden kart1n1harcama belgesi duzenleyebilmek i<;in ge9lci. bir 

silre al ir ve hemen sonra iade eder. K1yrnetl i evrak in bir , diter 

ozelliti hakkln devri i¢in senedin devrinin zorunlu olmas1d1r. 

Oysa kredl k·art1 hami l i kart1 bizzat kul lanmak c:lurumlindad1r . 

. (29) Teoman, s.221. 
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Bilttin bu aC1klamalardan sonra kredi kart1n1 hamilin 

sistemden yararlanmak yani tiye i$yerlerinden nakit odemeksizin 

al1$Veri$ yapmaya yetkili oldugunu gosteren bir "te$his senedi" 

olarak nitelendirebiliriz (30). 

TTK ve BK'nunda ta~ifi bulunmayan kredi kart1 ile yap1lan 

harcamalar1n belgesi durumunda clan "slip"ler k1ymetli evrak 

olarak degerlendirilmedigi i<;in hukuki sorunlar yaratmakta bir tilr 

·doland1r1c1l1k olan bu gibi durumlarda bankalar sozkonusu 

Bankalar1n 

kredilerde 

milsterilerine 

bir<;ok yasal 

sararlar1 sineye 9ekrnektedirler. 

act1klar1 teminatl1 veya teminats1z 

formaliteyi tamamlamalar1 gerekirken kredi kart1n1n verilmesi 

s1ras1nda yaln1zca kti<;tik bir sozle$meye at1lan 

oluyor. Bununla birlikte al1$veri$lere limit de 

imza yet er li 

getirilemiyor. 

Kullan1m1 yayg1nla$an kredi kart1 da harcama 

belirtilememesi beraberinde yap1lan harcamalar1n 

limitlerinin 

geri donti$ilntide 

riskli hale getiriyor. BK'u mil$terilere verilecek kredileri kesin 

hatlar1 ile belirlemi$tir. Buna gore krediler terninatl1 ve 

terninats1z olmak tizere ikiye ayr1l1yor. 

- Teminatl1 kredilerde 50 milyon TL'ye kadar clan 

miktarlar, banka genel mtidtirti veya banka genel mtidtirti yetki 

verdigi $Ube mtidtirti taraf1ridan verilebiliyor. 

- 500 milyona kadar 

yonetim kurulu liyesinden 

isteniyor. Ayr1ca krediyi 

gibi 9e$itli teminatlarda 

(30) a.g.e., s.222 - 223. 

olan kredilerde genel mtidtir ve 2 

olu$an . kredi kornitesinin onay1 

talep edenden ipotek, kefalet ve emtia 

al1nm~ktad1r. Ancak yine BK'nunun 46. 
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maddes i , bank a 1 ara a¢acak 1 ar i . ttim kred i. l erde hesap durumunu a 1 ma 

zorunluluiu getiriyor. Oysa onemli bir k.redi ttirti olarak i$1ern 

gormeye bai;,;layan kredi kartlar1 kullan1~1nda bu ttir taleple 

ka~e1la$1lm1yor. Sonu9ta 9e$itli spektilasyonlara a91k bir ortam ve · 

kredi kullan1m ttirti yarat1lm1$ oluyor (31). 

Bat1cta ise konu ozellikle ttiketicilerin korunmas1 a91s1ndan 

ele al1nmaktatj1r. Komisy6n oranlar1 konusunda daha 9ok rekabet 

gortilmesine ragmen bu da minimize edilrni$tir. Cok say1da banka ve 

mali . kururnun uluslararas1 kullan1mlarda ortakla$a hareket 

etrneleri, belirli kuful~ilar alt1nda bi~l~$rnelerinden 

kaynaklanmaktad1r. Boyle bif ~!stem olmadan her banka ya d~ rnali 

kuru1U$Un uluslararas1 kredi kurulu$urida ayr1 ayr1 yetki almas1 

dolay1s1yla her kuru1u$un rnerkezi ile ayr1 ayr1 ileti$irn hatt1 

kurmas1 gerekiyor. Oy~a bu ttir i$lemler tek bir merkezden 

ytirtittildilAtinde tek bir network ~ullan1ld1t1ndan rnaliyetler onemli 

ol9tide dti$tirtilmil$ olmaktad1r. 

Ayr1ca Ttirkiye'de kredi kartlar1 ve kredi kartlar1 ile 

ilgili olarak kullan1lan sat1$ belgesi, alacak belgesi, nakit 

avans belgesi gibi belgeler yasal olarak tan1mlanm11~ deal ldir. 

Bu . nederile a) U 1 kern i zde ge9er 1 i . ul us 1 araras l kredi 

kartlar1n1n ma! hizmet bedellerinin odenmesi esnas1nda kart hamili 

tarafindan imzalanan sat1~ belgelerinin fatura hilkmtinde kiymetli 
evrak o}arak kabul ediimesi 

b) Yabanc1 turistlerin ulkemizde , kredi kart1 lie . satin 

alm1$ olduklar1 mal bedelleri kare1l 1~1 imzaJami.$ olduklarl sata.e 

belgelerinin gilmruk kap1larinda resltli belge olarak kab.ul edilmesi, 

(31) "Kre~i ·K~rtlar.1na Yasal Kirnlik Aran1yor" Baromet.re,6-12·.2.989 



-73-

· c) llk . aeamada turizm belgeli ieletmelere Tilr~iye'de 

ge9erli ulUslararas1 kredi kartlar1n1n kabul edilme zorunlulu~un~n 

getirilrnesi, 

Konular1n1n bir an 6nce uygularnaya . ge9iril•e~inde fayda 

vard1r (32). 

Olkemizde kredi kart1 uygularnas1nda kar$1lae1lan sorunlara 

oozilrn bulmak amac1yla, Tilrkiye Bankalar Birligi'nin oncillilgtinde 13 

bankan.1n kat1l 1m1yla bir eirket kurulmu$tur. Bankalararas1 "Kart 

Merkezi. A.~~" denilen bu eirketin am.ac1 bankalar aras1ndaki takas 

ve provizyoh i$le.mlerini · ve uluslararas1 kredi kart1 kurulu~Iar1 

ile ileti$imi daha gtivenli daha sUratli ve daha az bir maliyetle 

. tek bir merkezden ytirtitrnektir. Ayr1ca sistemin iyile$tirilmesi 

a¢1s1ndan mevcut ve muhtemel imkanlar1 araet1rmak ve 

deierl~ndirm~k, sahtekarl1~1 6nleyici tedbirler almak ve birl~$ik 

uyar1 listesi haz1rlama~ eirketin g6revleri aias1ndadir. 

Bankalar1n beklentisi bu kurulueun eksik stardizasyonu sa~la•as1 

ve yasal bael1klar1n giderilrnesinde itici gti9 olarak oal1emas1 
y6ntindedir·. 

Olkemizde tilketici kredisi ve kredi kart1 kullananlar1n 

performans1n1 619ebilecek bu 

gostermektedir. 

tilr merkezlere ihtiya~ oldu~unu 

Yurtd~e 1nd.a bi lgi barkalar1n1n k'l,lrul ueu bi lgil ~r in 

. topl~m1ei depolanmas1, saklanmas1 ve veri bankas1, kredi 

talebinde bulunan mil$teri, kredi~i verecek kurulue ve 

mahkemel~r gibi di&er y~tkili merciler ara~1ndaki iletieimin eekli 

ve koeul lar1 ozel Y'asalarla bel. irlenmektedir. Bankalar BirliAi, 

Ttirklye'de .de bir bilgi bankas1n1n · . kurulmas1n1n yararii.olup , __ ,,-:. 

(3:2) Kurtotlu, ."Cat)iae Od~me Arac~ Kredl Kartlal"1••, 22.03.1989. 
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olmayacaa1 kurulursa ne ttir bir yaklai;;1m i9inde olmas1 gerektili 

konular1nda ara$t1rmalar yapmaktad1r. Ayr1ca yasal olarak bilgi 

bankas1n1n kurulmas1 i9in mevzuatta yap1lmas1 gereken 

de!i$ikliklerde incelenmektedir.Bugtin i9in risk santralizasyonu, 

yasayla Merkez Bankas1n1n gorevleri aras1nda bulunmaktad1r. Ancak 

Merkez Bankasi 50 milyonun alt1ndaki kredilerin santralizasyonunu 

yapmad1~1 ve ttiketici kredisi ve kredi kartlar1yla ilgili bir 

yasal dtizenlerne olrnad1g1 i9in sisternde ttiketicilerin 

perforrnanslar1n1 olCebilecek bir risk merkezi mevcut de~ildir. 

B6yl~ bir merkezin 01u,turulmas1 yasal dilzenlemelerle mtimkilndlir 

( 33). 

4.23. TORK1YE'DE KREDl KARTLARININ GELECEOt . 

Daha oncede belirtti!irniz gibi tilkernizde Bilgi Bankalar1 

'n1n bulunmamas1 btiyilk bir eksiklik olup bir an once bu konuda 

ad1m at1lrnas1 gereklidir. Kredi kartlar1n1n daha yayg1n 

kullanllabilmesi i9in btitiln bankalar1n yava$ yava$ bilgisayar 

kullan1m1na gecmesi ve elekronik bankac1l1kta di!er tilkelere 

tamamen yetl$mesiyle kredi kartlar1 geli$mi1 bir seviyeye 

ula$abilecektir. Ayr1ca kredi kart1 pazarlamas1 faaliyetine 

aa1rl1k verilerek, kredi kartlar1n1n daha geni$ kitlelere 

ula1t1r1larak yliksek oranda mU1terinin elde edilmesi yan1nda, Uye 

ieyerlerinin say1s1 artt1r1larak sat1elar1n artt1r1lmas1 sa1lanm1$ 

olacakt1r. 

Ya1am standart1ndaki yilkselme kredi kartlar1n1n gelieimini 

saalayan bae etkenlerden biri olmaktad1r. Diter bir etken ise 

verilen kredi kart1 ~eeitlerinin artt1r1lmas1d1r. Bu konuda 

bankalar silratli bir gelieirn g6stermektedir. Olkemizde 

uygulanmas1na yeni baelanan ingilizce ad1 "Auotomated Teller 

Machine" k1saca {ATM> olan bu makinalara burada k1saca detinmek 

istiyoruz. 

(33) Bankalar Birlili Yay1nlar1, Nisan 1990. 
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Ttirkce anlam1 "Otomatlk Vezne Makinalar1" olan ATM'ler 

siand~rt bankac1l1k i$1emlerinin ger<;ek ki$i .1-erin kendileri 

':<{taraf1ndan yap1lmas1n1 sailayan makinalarchr. Gtinde 24 saat ve 

haftada 7 gun hizmet vermektedir. Tum bankacll1k hizmetleri, 

bakiye almak, para <;ekmek, · kendi hesaplar1 aras1nda virman yapmak, 

eek ve para yat1rmak, h1zl1 para <;ekmek, havale yapmak, makina 

kullan1m1 i<;in kart ve di~er kredi kartlar1n1 makinada 

kull~nabilme imkan1 m0$terinin istegi "Ger<;ek Ki$iler"e ait 

vadesiz tasarruf ve ticaret hesaplar1ndan birkaC tanesini karta 

ba~latabilrnesi imkan1 mil$terinin diledi~inde kullan1c1 $ifresini_ 

degi$tirebilmesi, makinan1n kullan1m1nda kar$l .la$1lan sorunlar 

i<;in direkt ilgili birimlerl~ telefon tern~s1 kurabilrne irnkan1 

tan1r. 

- Makina Kart1 

Makina kart1 ger<;ek ki$ilere ait vadesiz ve ticari 

hesaplara otornatik vezne makinalar1ndan eri$me kart1d1r. 

$ifre ile birlikte kullan1l1r. Mesai saatleri d1e1nda ATM 

lobilerine giri$ anahtar1d1r. Kieilere verilir. Bir hesap 2 ki$iye 

aitse her ikisine de kart verilir. 

Onilrnilzdeki y1llarda Turkiye'de uygulanrnas1 beklenen iki 

onemli faaliyet olarak Self Service Banking ve Phone 

Banking'i sayabiliri2. 

tngilizce ad1 Self - Service Banking olan : Personelsiz banka 

slstemi i le eu . a.n ATM' lerd~ yap1 Ian standart bankac1J ik i$lemler i 

yan1nda, doviz ve efektif bozma, 

k1ym.et al1m/sat1m sipari!ilerini 

doviz kurlar1, komisyon · vb. 

personelsiz bir bankad1r. 

doviz transferi yapma, menkul 

alma, hisse senedi fiyatlar1, 

bilgileri 24 . saat verebilen 
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!ngilizce ad1 "phone Banking" olan telefon ile bankac1l1k 

sadece mG$teri sesi tan1m1 ile yerine getiren bir sistemdir. Yine 

ayn1 mant1ktan yola C1karak mti$terinin ki$isel bilgisayar1 ile 

bankan1n merkezi bilgisayar sistemine ulae1p, mil$terinin kendi 

hesaplar1ndan standart bankac1l1k fonksiyonlar1n1 yerine getirmesi 

mtimktin olacakt1r. 

Ttim bu geli~melerle birlikte kredi kartlar1n1n kanuni 

mevzuat iCindeki yerinin bir an bnce belirlenmesi gerekmektedir. 

Ancak bu $ekilde Ttirkiye'de geli$IDi$ tilkeler seviyesine 

ulaiabilecektir (34). 

(34) Ya,p1 ve ' Kredi Sank.as1, Bireysel Bankac1l1.k Uygulamalari El 

Ki tabi. 
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5. Bt>LOM • 

5.1. KREDt KARTLARI tLE 1LG1Lt OLABtLECEK GEL1$MELER • 

Kredi kartlarln1n 6nerni gtin geCtikce artrnaktad1r. Gelecekte 

kredi kart1 ihrac eden kurulU$lat1n bankalardan 9ok banka d1ei 

finansal kurulu$1ar veya maaazalar olacaa1 dil$tintilrnektedir • 

. Bununla b.eraber, al ie1 lagelmi$ banka kredi kartlar1n1n kullan1m1 

devarn edecektir. 

Gelecekte olmas1 muhtemel deaieikliklerden bir baekas1 

kredi kart1 kabul eden 1$ alanlar1n1n Ce$itlenrnesidir. Dnceleri 

daha 9ok giyirn e$yas1 ~e ayakkab1 satan perakendeciler, 

dinlence, ev e$yalar1 ve d~yan1kl1 tilketim mal1 ve 

ticareti yapanlarca al1~veri~lerde kabul edilen kredi 

seyahat .ve 

otomobil 

kartlar1 

gtintimi.izde ve gelecekte hizmetler sektorti taraf 1ndan da yayg1n bir 

~ekilde kabul g6recektir. 

Bat1'da belli bael1 yiyecek satan ma~azalar, kredi kartl1 

sat1~ yaprnaya ikna etmek iQin at1l1mlar yapm1$ olmakla birlikte, 

bu sekt_ortin kar marj1n1n az olmas1ndan dolay1, · komlsyon 

oranlar1n1n dti~tirtilmediai ve belge dilzenlenmesi ile ilglli 

ielemlerde azaltma yap1lm~d1t1 taktirde, bu alarida bir ilerleme 

kaydedi lmesifrin mtimkun olmayaca11-· anlae1 lm1et1r. 
. . - . . . . . 

Kre~i k~rtlar1n1n gelece&ini deai$tirecek en 6nemli geli•m~ 

kuekusuz sat1~ ~oktas1ndan ele.ktronik fo~ transf~ri (EFTPOS) yapDICl 

6lahaklar1n1n yayg1nla$mas1 olacakt1r . 

. 
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$imdi bu konuyu kisaca inceleyelim (1). 

5.1.1. SATIS NOKTASINDAN ELEKTRONlK FON TRANSFER! (EFTPOS). 

Bireysel banka~1i1k uygulamalar1n1n dtinya capinda yaygin 

6rneklerinden biri de sat19 noktalar1ndan elektronik fon 

transferidir. Sat1$ noktalar1ndan yapilan 6demelerde, bir kart 

vas1tas1yla <;al19an terminallerden, mi.i9terilerin kendi banka 

hesaplarindan sat1c1n1n banka hesab1na para aktar1lmas1 fikri 

elektronik fon transferi fikrinin temelini olu9turur. Kredi 

kartlar1, ATM'ler veya hesab~ eri9irn kartlarin1n da baz1n1 

olu9turan ayn1 teknolojiden yola <;1karak sat19 noktas1ndan fon 

transferi sistemi rneydana getirilrni9tir. 

K1saca sistemin <;al1$mas1, 6zel elektronik bir alet i<;ine 

yerle9tirilen kredi kart1 veya hesaba eri9im kart1 ile a11c1yla 

sat1c1n1n hesaplar1 aras1nda transfer yaprnak $eklindedir. 

Elektronik sat19 noktas1 sisternleri, sati9 noktas1nda 

yap1lan 6deme ile ilgili sat19 verilerini bir ka~ete veya 

bilgisayar dosyalar1na kay1t eden sistemler ol~rak kabul 

tan1mlanabilir. Bu sistemlerin yaiar kasalardan bir fark1, merkezi 

bilgisaya:r' hizmetlerinden ve yeni elektronik sat19 noktas1 

sistemlerinin .olanaklar1ndan yararlanmay1 mUmki.in k1lmalar1d1r. 

Elktroniksat1$ noktas1 sistemlerinde . yeni teknikle~ 
.. . 

gelietirilm~ktedii. Bu teknik~~rden biri •. de sat1~ noktas1 

verimlililini artt1tacak ve stok y6netimi tiz~rinde 6nemli etkiler 

yapacak clan laser le okuma (laser scanning) yontemidir. Laser le 

oku.ma ne sat1~ noktas.1 terminaline bagl i bir okuyuqu sayesinde 

mallar Ozerindeki bar kodlar okunmaktad1r. 

( 1 } Al pe rg in , ' s . 31 - 3 2 . 
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Sat1e noktas1ndan elek.tronik fon transferlerl, .kredi 

kartlar1 ~rac1l1g1yla kreoi kartl. hesab1ndanda yap1Tabllmektedir. 

Bu eekilde yap1lan ielemlerin btiytik bir ~1sm1 plastik kart ve kart . 

sahibirtin eifresine ~PIN . I ·Personel ldentification Number) 

dayanmaktad1r. Kredili olmayan ielemlerde kullan1lan plastik 

kartlar, ATM'lerde para 9ekmelerde kullan1lanlar1n ayn1 olabilir. 

Bunun yan1~1r, sat1$ noktas1 sistemlerinden baeka alanlarda da 

kullan1lan 9ok am~Ol1 plastik kartlarda alternatif olarak 

kullan1labilir. 

Eftpos kartlar1, transfer ieleminin 6nemli bir unsurudur. 

Qtinku kasiyer bu kart1 otorizasyon terminalinden · ge9irmektedir. 

Daha sonra mtieteri, 6zel bir tuelama aletine eifre numaras1n1 

girer. Bunun sonu.cunda kart1n ge<;.erlilH~i ve mileteri hesab1n1n 

uygunlugu 9eeitli elektronik k6ntrol1erden ge9irilir ve o~taya 

herhangi bir engel 91kmarn1$sa, mtieterinin hesab1ndan sat1c1n1n. 

hesab1na transfer ielemi ger9ekleetirilir (2). 

5 .1. 2. EV VE OFtS BANKACILHH (HOME' BANKtNG) . 

Ev/ofis bankac11111, elektronik fon transferi konusunda 

yeni uygulamalardan biridir ve elektronik sistemlerin g6sterdig1 

silrekli geli$rnelere paralel olarak gelecekte daha yayg1n bir 

eekilde kullan1lacakt1r. Sistem ev bankac1l1a1 

kullan1lmaktad1r. 

alan1nda ad 

Ev ve ,· of is bankac11111 sisterninde, . tele,komipikasyon 

sistemleriyle bankalara ba~lanm1$ olan mU!iteriler, elleri alt1nda 

bulunan bllgisayarlar1 veya ozel televizyon cihazlar1 vas.1 taslyla 

hesapdurunilar1n1 6Arenebi1mekte Ve qilzenli odemelerini yapmak 

i9in bankaya terminaller arac111g1yla odeme tal ima.tlar1 

verebilmektedir . 

. ·~ '· . 

(2) a.g .. e~, s. 39 - 40. 
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Ev bankac1l1a1 arac1l1g1yla mti$terilere •unufan hizmetler· 

a$ag1daki gibi s1ralanabilir. 

- Mil$terinin son birka9 ay i9inde yapt1g1 banka ile ilgili 

i$lemlerinin g6zden ge9iril~esi, 

- Ba$kalar1n1n hesab1na para transferi yapma, 

- Mileterinin hesabindan bankaya yap1lacak olan dilzenli 

6demelerin s1ralanrnas1,(B6ylece mil$teri 6demelerini daha 

iyi kontrol etme olana€lna kavu$makta ve zamanlama 

konusunda kendine esneklik saglayabilrnektedir) 

- Cek ve hesap 6zeti isteme, 

- Son faiz branlar1n1, ki$isel kredi lirnitlerini ve bu 

limit i~indeki kullan1l•am1$ rniktar1 g6rilntillerne, 

- Bankalara genel rnesajlar g6nderme, 

- Ekrandaki rnenOlerden seOim yapmak suretiyle bankan1n bu 

sistemle sunduau diger olanaklardan yararlanma. 

Ev bankac1l1g1n1n yap1lmas1nda gerekli olan videotex 

ara9lar1, terminal, ekran ve aboneleri merkezi sisteme bailayan 

telekominikasyon a~lar1d1r. Telekorninikasy6n aalar1, telefon 

hatlar1 ve kablolu televizyonlardan olu$abilece~i gibi bu alanda 

uydular ' arac1l1€lYla da iletieim saglanmas1 mtirnktin olacakt1r. 

Evinde uygun bilmgisayar1; televizyonu veya telefonu olanlar 

ao1sindan ev bankac1l1A1• sistemden. yararlarian mti~terilere fazla 

maddi ytik getirmeyecek biruygulama olarak gortilmektedir. 

Di..inyada l lk ti car i amaclt ev bankac11111 uygulamas1 1983 

y1l1nda tngi 1 iz Nottingham Building Society taraf indan 

ba~lat1~m1et1r. Bank of Scotland da ev bankac1lig1 - uygulamas1 

yapmaktadir. 
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GOntimtizde devaml1 stirtip giden tekn6lojik geli$meler, 
. . 

varolan sistemde teknolojik eskimeye yot · ac;1yorsa da sisteme her 

ge9en ~ti~yeni yenilikler eklenrnektedir. Orneiin ABO ve Japonya'da 

ses alg1layan ara9lar 

verilebi lrneJ<tedi r ( 3). 

sayesinde telefondan oderne ernri 

5 • 1. 3 •. SMART KART • 

''Smart" Ve "Chip" kart 1974'de Roland Moreno taraf1ndan 

ba$lang1¢tan b~ri kredi kart1ndaki geli$irnin yol gosterimi 

taraf1nda ol~n Fransa'da bulunrnuetur. Ve · Plastik kartlar1n1n 

kullan1rn1n1n btiytik olc;ilde geni$letece~i tahrnih edllme~tedir (4)' , 

"Smart" veya "Chip" kartlar kredi kart1na benzeyen, onunla 

. benz.er btiyilklukte ve kal1nl1ktad1r, fakat icine bir mikrochip 

yerleetirilmi$tir~ 

Smart karttaki "mikrochip"e kart .. sahibinin ~ahsi ve 

finansal durumu ile ilgili ttirn bilgiler depo edilebilir. 

$ahsi bilgiler olarakta kart sahibinin hesap numaras1 ve 

otpmatik para 9ekme makinalar1na girdi&i ~ahsi tan1t1rn numaras1 

ver.i lebi l ir. Sat1~ noktas1ndaki terminale kart sokuldugundaki 

terminal karttaki numaran1n doirulugunu kontrol1 edebilir . 

... 

(4) John Edwars. a.g.m. 
· -·•'!' 

-f -'···· 



Finansal durumla ilgili 

ma~azalar1n sat1$ noktalar1ndaki 

miktarlar1n dtii:;tileceii miktar ya 
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. . ... ~ 

olarak mikrochipe .ya ·. kart1n 

kull?n1m1 tamamlad1g1nda ilgili 

da kart sahibinin ~ahsi kredi 

limiti depolanabilir. Mti$teriler bakiyeyi ekranl1 bir cihazda 

kontrol edebilirler. Smart karttaki esas fikir do~rudan hi9 

· ka~1tla i$lem olinadan mi..i$terinin banka hesab1ndan yada karttaki 

depolanrn1$ d€!erden kredinin ~U$tilrnesi ile komptittirle$mi$ bir 

i:;ekilde ma~azan1n banka hesab1na kredi verilrnesi olas111irn1n 

a<;1lmas1d1r (5}. 

5.1.4. LASER KART . 

Kredi kart1 a1an1ndaki ciiier bir geli$rne de "Laser" 

kartt1r. Laser kart 2 milyon karakt~rlik bilgiyi (daktilo edilmii:; 

800 A4 tipi sayfaya e$it olmaktad1r), depolayabilmektedir. 

1986'da Japonlar "Laser" karti test etmeye ba$lart11$lard1r (6}. 

··. <5> Access, The Joi·nt Card Company Limited, A gu)de to ·credit 

Cards, Soothend .._on.:.. sea, 10 _.1985·, f,;.19.:.. 20. 

(6) Alan Cone, "The Search qoes confor inbuilt 

Financial Times Serve~, 11.12.1986. 
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, SONUC 

·Amerika 1 da 19 uncu yuzy1l sonlar1nda ilk uygulamas1 baslam1$ 

clan kredi kartlar1ndan kapsaml i bh·· $eki Ide yararlan1lmas1 ikinci 

dtinya sava$1 sonras1na rastlar. tkinci dtinya savas1ndan bu yana 

buyilk ~apta tuketim ve self service operasyonlar1na dogru artan 

bir graf ik gostermektedir. Kredi kartlar1 k~rt sahibine onceden 

bel irlenmi$ 1 imi tler dahil inde k1sa vadel i kredi kullanma 

olanag1n1n sa.tlayarak uygulamada nakit para ve cekin yerini 

a1J111st1r. 

Ttirkiye'de kredi kartlar1n1n ilk uygulamas1 1963-1964 lti 

y1llarda tek odemeli kredi kart1 $0klinde olmustur. 

'I'urk.iye'deki bankalar ilk zamanlarda Bat1 'dan farkl1 olarak kredi 

ltartlar1n1 getirili aktif yaratan bir tirtin yerine pasif art1r1c1 

bir Ori.in olarak gormtislerdir. Fakat, sonradan piyasa da goriHen 

durgunluk bankalar1 tliketici sektorune yonel tmlstir. $u anki 

TUrkiye 1 de kredi 

paralelinded.ir. 

kart1 uygularnas1, Bat1'daki uygulamalar1n 

VYgulamada ku.lJannu gittikce yayg1nlasan kredi kartlar1n1n 

kanunl mevzuat icindeki yerinin tam olarak belirlenememesinden 

dolay1 sonu~ta cesitli spektilasyonlara ac1k bir ortam .ve kredi 

kullan1m1 turu yarat1lm1s olmaktad1r. Bu konudaki eksikliklerin 

tamamlana.rak .bir an once uygulamaj.ta gecilmesinde sonsuz faydalar 
vard1r. 



-84-

Yurtd1~1nda bilgi bankalar1n1n kurulu$U bilgilerin 

toplanmas1, depolanmas1, saklanmas1, kredi talebinde bulunan 

mil$teri, krediyi verecek kurulu$ ve mahkemeler gibi di~er yetkili 

merciler aras1ndaki ileti§>im §>ekli ve ko$ullar1 belirlenrnektedir. 

Tilrkiye'de de bilgi bankalar1n1n bncelikle kurulmas1 

uygularnada kar11l&$1lan sorunlar1 c6zilmlemede bnemli bir ad1m 

olacakt1r. 
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