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GiRi~ 

Toplumsal ya§anti icserisinde ekonomik hareketlerin 

ba§lamasi, en basit toplumdan en ileri seviyedeki topluma 

kadar birtakim mal ve hizmetlerin miibadelesi zorunlulugunu 

dogurmu§tur. 

Bu zorunluluk miibadelenin bir aracs ile yap1lmas1 

ihtiyac1n1 dogurmu§ ve ilk zamanlarda mal ve hizmet degi§imi 

'yani takas i§lemi bir aracs olarak kullanilml§ fakat toplumsa~ 

yap1lar1n degi§mesi, artan miibadele hacmi para biriminin 

dogmasina sebep olmu§tur. 

Para birimi daha sonralari yine miibadele araci olmada 

yetersiz kalm.1.§ ve bu yetersizlik kiymetli evrak niteligi 

ta§iyan csek ve senet gibi kiymetleri ortaya cs1karm1§t1r. 

Bu kiymetlerin tedaviile c;1kmas1 §ah1slar1n hem para 

ta§ima riskinden kurtulmalar1n1, hem de odemelerini belli bir 

zaman sonra yapmalarina yard1mc1 olmu§tur. Ancak csek'in kul

lan1m1yla birlikte birtakim aksakliklar da ortaya cs1km1§t1r. 

Bu aksakliklardan en onemlisi csekin likidite ozelligini yi

tirip bir "Teminat araci" olmas1d1r. <;linkii gliniimiizde 

csek'lerin kar§1l1ks1z cs1kmas1 hala giincel bir problemdir ve 

csoziimlenememi§tir. 

Glinlimlizde insanlarin ihtiyac;lar1n1n ~e§itlenmesi ve 

giindelik ihtiyacslar1n1n giderilmesi yaninda, beklenilmeyen 

harcamalarin ortaya <s1kmas1 da ki§ilerin fazla miktarda para 

ta§1malar1n1 gerektirmekte, ancak nakit para ve c;ek kul

lan1m1ndaki zorluklar yeni bir odeme sistemini ortaya 

<sJ..karmJ..§tir. Geli§tirilen bu yeni ve csagda§ odeme sistemi 

kisaca "Plastik para" ya da "Computer para" olarak ad

land1r1lan kredi karti sistemidir. 
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Kredi karti: Kredi kartini veren banka veya kurulu§un 

agtigi krediye istinaden kart sahibinin ihtiyag duydugu mal 

veya hizmeti, o anda bir odeme yapmadan satin almasina ve be

delini daha sonraki bir tarihte ve herhangi bir mali sorum

luluk altina girmeksizin odemesine yarayan bir aragtir. 

Kredi karti paranin onemli bir fonksiyonu olan 

likidite ozelligini ta§imasina ragmen halen pek gok agidan 

olumlu veya olumsuz oldugu konusunda bir~ok tarti§ma yapil

maktadir. 

Kredi kartinin en 9ok tarti§ildigi yonli ise, ttiketime 

yonelmi§ bir toplum anlayi§ini korliklemi§ oldugudur. Bu 

goril§e ornek olarak da dlinyada en f azla ttiketim yapan tilke

lerden biri olan ABD gosterilmekte ve ayri.ca kredi kart

larinin kullanilmasi ile birlikte ABD'de tasarruf egiliminin 

de azaldigi, buna kar§in kredi kartlarini.n si.nirli olarak 

kullanildigi Japonya'da gerek geleneklerin, gerekse emeklilik 

maa§i gibi sosyal gilvenliklerinin olmamasi.nin yilksek bir 

tasarruf egilimi sagladigi. ileri stirlilmektedir. Ancak kredi 

karti. birtaki.m olumsuzluklari.yla birlikte bati.da yaygi.n 

olarak kullanilmakta, buna kar§in Tlirkiye'deki kullanimi 

oldukga dil§liktilr. 

Bunda ekonomik ve killttirel nedenlerle toplumumuzun 

halen yilksek dilzeyde tilketime yonelmemi§ olmasinin etkisi ol

makla birlikte, kullanimin dli§Uk olmasinin asil nedeni kredi 

karti sistemlerinin yeterince reklaminin yapilmamasi.dir. 

Ayria kredi karti sistemi, kredi karti.ni ~ikaran kuruma 

maliyet agisi.ndan bliyilk bir klilfet yilklemekte, glinkli sistemin 

iyi i§leyebilmesi igin altyapi problemlerinin teknik a91dan 

gozlimlenmesi ve kredi karti konusunda egitilmi§ personele 

ihtiyag vardir. Tilrkiye'de kredi karti sistemi tam anlamiyla 

bir dlizene oturtulamadi, bunda yukarda sayilan nedenler ve 
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ozellikle kredi karti sisteminin Ttirkiye ·de yasal mevzuat 

i~inde degerlendirilmesi gosterilebilir. 

Ttirkiye'de teknik donatim olmadigindan risk a~isindan 

batiya gore dezavantajlidir. Bu nedenle kredi karti kurum

larinin kredi karti verirken dikkatli bir eleme yapmasi, bu 

konuda bro§tirler, TV ve diger yayin organlari ile bireyleri 

egitmesi ve daha onemlisi i.iye olduklari bankalararasi kart 

merkezi araciligi ile kredi kartlarini yasal bir qerqeveye 

oturtmalari gerekmektedir. 

Bu <;ali§ma be§ bolilmden olu§maktadir. ~ali§manin gene! 

amaci; li~idite, gtiniimiize kadarki miibadele ara<;lari ve ozel

likle kredi kartlari konusunda bilgi vermektir. 

Birinci bolilmde, likidi tenin tanimi ve gtini.imtize 

kadarki mi.ibadele ara<;lari iizerinde durulmu§tur. 

ikinci boliimde, kredi kartlarinin yapisi, ttirleri ve 

kredi karti kurumlarinin, kredi karti qali§malarini nasil 

yiiriittiigii incelenmi§tir. 

U<;iincii bolilmde kredi kartlarinin genel 

degerlendirilmesi yapilmi§ ve bu bilgiler daha <;ok ikinci 

boliimdeki bilgilere takviye olarak verilmi§tir. 

Dordi.incti bolilmde diger tilkelerdeki kredi kartlari ile 

Ti.irkiye'deki kredi kartlari incelenmi§ ve bati tilkeleri ile 

Ti.irkiye'deki kredi karti sistemi mukayese edilmi§tir. 

~ali~manin son bolilmilnde ise kredi kartlari konusunda 

bir anket ~ali§masi yapilmi§ ve anket dogrul tusunda kredi 

karti sahipleri hakkinda bilgi edinilmeye <;ali§ilmi§tir. 
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BOLUM I 

LiKiDiTE NEDiRVE GUNUf!IUZE KADARKi LiKiDiTE OZELLiGi TA~IYAN 
MUBADELE ARAf;LARI 

Para herkes taraf indan kabul edilebilecek bir satin 

alma kuvvetine sahiptir ve istendigi anda sahibine bir zarar 

vermeksizin diger mallarla miibadele edilebilir bir ozelligi 

vardir. Paranin bu ozelligi ise likidite olarak tasvir 

edilmektedir (1). 

Para trampanin zorluklarindan kurtulmak lizere icat 

edilmi§tir. Paranin icadindan bu yana para vazifesini goren 

arac;larin ozelliklerinde bilyiik degi§iklikler meydana 

gelmi§tir. 

Kiymetli madenler ozellikle altin ve gilmii§, sahip 

olduklari bazi ozellikler dolayisiyla uzun siire para olarak 

kullanilmi§lardir. Ancak altin ve glimii§ paralar para gorevini 

yerine getirmelerine ragmen bazi sakincalari vardir. Bu 

sakincalardan biri kiymetli madenlerin fazla olunca ta§inma 

ve saklanmalarinin zor olmasidir. 16'nci yy'da !ngiltere ve 

Hollanda'da taninmi§ sarraf ve bankerler bu sakincayi ortadan 

kaldirmak ic;in altin ve giimii§ii muhafaza ederek bunlari ge

tirenlere al tin ve giimii§ sertifikalari vermi§lerdir. Serti

fika bir teminat mektubuydu, ornegin bankaya 100 altin lira 

birakan bir §ahis, 100 sertifika alir. Sertifikaya sahip 

olanlar her c;e§it odemelerinde kullanmak iizere bunlari vere

bilirlerdi. Diger taraftan bankalar ise kendilerine birakilan 

altinlarin hepsinin talep edilmeyecegini tecriibe ile gordiik

leri ic;in, kendilerine bi.rakilan altindan fazla sertifika 

piyasaya siirerek kendilerinden bore; para isteyenlere serti-
. 

fika vermi§ ve faiz almi§lardir. Bu suretle banknot 

yaratilmi§tir (2). 

(1) Zeyyat Hatlboglu; Para, Kredi ve BaokaQ!hk, 1. 8., Istanbul, Hamle Matbaas1, 1967, s. 10. 

(2) Vildan Serio; Para P<>llt!kas1, 1. B., Istanbul, Fat!h Yaymevi Matbaas1, 1987, s. 14. 
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Bankalar piyasaya c;ikardiklari banknotlarin % 30-40 

kar§iligini altin olarak muhafaza etmek suretiyle banknot 

c;ikarabiliyorlardi. 

Bu §ekilde banknot c;ikarma i§ini gilnilmilzde halen 

merkez bankalari ismini alan bankalar yapar. Fakat banknot 

ilk icat edildigi yillarda herhangi bir banka banknot c;ikara

bilmekteydi. 

Bankalar taraf indan banknotlar c;ikarilarak aynen para 

·gibi tedavill ederken halkin bu banknotlari para olarak kabu~ 

etmesi ve kullanmasi altina ~evrilebilmeleri sebebiyle milmkiln 

olmaktaydi. Ancak bir siire sonra, halk banknotlara o kadar 

ali§IDl.§tl. ki, kar§iligindaki al tini dii§linmeksizin, paradan 

beklenen biitiin vazifeleri yapmasi sebebiyle banknotu alip 

vermeyi kabul etmi§ti. 

i§te halk taraf indan banknotun para gibi kullanilmasi 

devletin banknotu ~ikaran bankayi, banknotun kar§iligini ode

mekten muaf tutmasina sebep olmu§ ve dolayisiyla kagit para 

do<Jmu§tur. 

Kagit paranin dogU§U ile ilgili olarak diger ornekleri 

§Dyle siralayabiliriz. 1797 yilinda ingiltere hiikiimetinin bir 

kararname ~ikararak ingiltere bankalarini banknotlarin 

kar§iligini odemekten muaf tutmasi; 18. yy'in ba§larinda John 

Law isimli bir isko~ya' linin Fransa devletinin mtisaadesiyle 

Paris'te kurdugu bir bankada hakiki para bastirmasi; 1789 

Fransa ihtilalinden sonra Fransa'da devletlerin itibarina 

dayanilarak c;ikarilan Assignatlar ve 19. yy'lin ikinci 

yarisinda ABO' de i~ harbin finansmani ic;in ~ikarilan Gren

back' ler. Yukarda sayilan bu orneklerin ortak ozellikleri 

bastirilan banknotlar ba§langi~ta halk taraf indan yaygin 
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kabul gormli§ olmalarina kar§in miktarlarinin artirilrnasi se

bebiyle itibarlarini kaybetrni§ olmalaridir (3). 

Kagit paralarin altin ve glimli§ sikkeler gibi oderne 

araci olarak ilk kullanan ~inliler olrnu§tur. <;in'de M.O. I. 

ylizyilda, ayari dli§lik glirnli§ sikkelere devletin zoruyla yliksek 

deger verilmesi lizerine, al tin piyasadan ~ekilrni§ bir silre 

sonra oderneler bakir sikkelerle ve daha sonra ise bakir 

sikkelerin yerini kagit para ile odeme yapilmaya ba§lanmi§tl.r 

(4). 

18. yy'da kagit paranin dogu§u ile birlikte basili ~ek 

yapraklarinin da kullanilmaya ba§ladigini gormekteyiz. 

Kiymetli evrak olarak da adlandirilan ~ek; dlizenleyicinin 

hi~bir ko§ul ileri slirmeksizin, lizerinde gosterdigi belli bir 

bedelin, tayin ettigi birine veya emrine oderunesi konusunda 

bankaya hitaben yazdigi senettir (5). 

<;ek, diger kiymetli evrak olan poli~e senede oranla 

paranin likidite ozelligini daha fazla ta§l.maktadir. <;ekin 

diger i§levlerini satir ba§ligi halinde §Oyle siralayabili

riz. 

1- Kisa slirede tipki para gibi piyasada dola§ir. 

2- Paranin ta§inma, sayim ve saklarunasinda kar§ila

§1.lan gli~llikleri ortadan kaldirir. 

3- <;ekin dola§imda kaldigi sure zarfinda; bankadaki 

kar§ilik faiz getirir. 

4- Paranin kaybolma riskini en aza indirir. 

5- Bankalarda toplanan kar§ilik paralari atilliktan 

kurtarip bunlarin ekonomik ve verimlilikle kullanilmasina 

irnkan saglar. 

(3) Z. Hatipo{jlu, a.g.e., s. 17-18. 

(4) V. Serln; a.g.e., s. 29. 

(5) Mehmet E. Palarnut; "Cek ve 3167 Seyllr Yasa'mn 8e§tirlsl", Banka ye Ekonomik Yorumlar. Ekim 1989, s. 27. 
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Bugiin 9ek ~agda§ ekonomilerde yaygin bir §ekilde kul

lanilmaktadir. Ancak c;ek ekonomiye sagladigi faydalara ragmen 

bir c;ok sakincalari da ic;ermektedir. 

(:ekin en buyiik sakincasini illkemizde gormek miimklindlir. 

(:iinkii Tiirkiye 'de c;ek, kambiyo senedinin gerc;ek niteligine 

aykiri olarak "vadeli" bir bic;imde kullanilagelmi§ ve "odeme 

araci" gene! niteliginin di§inda "giiven aracina" donii§mii§tiir. 

(:ekin gerc;ek vasf ina aykiri olarak piyasada "Teminat 

·araci" §eklinde kullanilagelmesi bir taraftan, diger taraftan 

da 1980 sonrasi sosyo-ekonomik konjonkturiin sergiledigi olum

suzluklar "kar§iliksiz c;ekler sorununu" iilkemizde daima giln

demde tutmu§tur. 

Yukarida da ac;iklandigi gibi c;ok paranin likidite 

ozelligini ta§iyamaml.§ daha c;ek vadeli bir odeme araci olarak 

kullanilmu1t1r. 

Nakit odemeksizin mal ya da hizmet satin alma olanagi 

veren kredi kartlarinin uygulamasi ise 19. yy. sonlarinda 

ABD'de ba§lami§tir. Bir likidite araci olarak dilnyanin hemen 

hemen her yerinde kullanilmaya ba§lanan kredi kartlari ne 

yazik ki illkemizde yeni yeni kullanilmaya ba§lamaktadir. 

Kredi karti kullaniminda yatan temel faktor nakitsiz 

ya§ama ali§kanligi.di.r. Bu ali§kanli.gin yaygi.nla§masi.yla 

nakitten c;eke c;ekten plastik karta ve plastik kartin bir tilru 

olan kredi kartina gec;ilrni§tir (6). 

(6) Osman AlturJ; •t<redl kartlan khjl, muessese ve Ulke ekonomisl bakrmmdan yarar sa!)lar", ITO Gazetesi, Sayr 1582, 
20. 10. 1989, s. 4. 



1. KREDi KARTI NEDiR? 

8 

BOLUM2 

KREDi KARTLARI 

Kredi karti sistemi, kredi kartini veren anka ya da 

kurulm1un ac;tigi krediye dayanarak, kart sahibine ihtiya<; 

duydugu mal veya hizmeti nakit odemeksizin satin alma imkani 

taniyan bir odeme sistemi olarak tanimlanabilir. 

Kisaca kredi kartlarini, nakit odemeksizin mal ya da 

hizmet satin alma imkani veren plastik kartlar olarak 

tanimlayabiliriz. Kredi kartinda, kart sahibinin adi, imasi, 

numarasi, satici i§letmenin linvani, adresi ve telefonu gibi 

<;e§itli bilgiler yer alir. Kartin belli bir gec;erlik sliresi 

vardir ve bu sure kartin lizerinde belirtilmi§tir. Kart sahibi 

ali§veri§ yaptiktan sonra kartini ibraz ederek, magaza 

taraf indan imprenter araciligi ile 3 nlisha halinde dlizenlenen 

harcama belgelerini imzalar. Bu harcama belgelerinin bir 

nlishasi kart sahibinde, diger 2 nlishanin biri saticida digeri 

ise satici tarafindan karti veren mliesseseye yollanir. 

Odeme i§lemi karti c;ikaran kurum ile liye i§yeri 

arasinda yapilan sozle§me hliklimlerine gore ger<;ekle§ir (7). 

Kredi kartini c;ikaran mliessese harcama belgelerinin belli bir 

kismini komisyon olarak ayirdiktan sonra ali§veri§ bedelini 

ilye i§yerine oder. Kredi kartini c;ikaran kurum kart sahibine 

hesap ozetlerini gondererek 15 gun veya 1 aylik donem ic;inde 

hesap ozetinde belirtilen tutari odemesini ister. Bu sisteme 

tek odemeli sistem (charge card) denir. 

Ba§langic;ta banka kredi kartlari (Visa, Mastercard) 

seyahat ve eglence kartlarina (Amex-Dinners) benzer bic;imde 

(7) Michael Weller; Qas Kred!t Karten Yerfahren. Konstruktlon und Sicherung. Piss, Kolo, 1986, s. 10. 
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tek odemeli sistem olarak c;all.§maktaydi (8). Bu sistemde kredi 

karti sahibine satin alma tarihi ile odemenin yapildigi 

tarihler arasinda faizsiz kredi saglamaktaydi. Bu sistemde 

banka kredi kartlarinin tek gelir kaynagi ticarethanelerden 

all.nan komisyonlardan olu§maktaydi. Ancak zamanla 

ticarethanelerden elde edilen gelirlerin, kredi karti ic;in 

yapilmasi zorunlu olan giderleri kar§ilayamadigini gorlince 

kredi karti sahiplerinden borc;larini belirtilen stire 

ic;erisinde odememeleri halinde faiz alinmaya ba§lanml.fjtl.r. 

1970'li yillarda ABD'de kredi karti hizmeti sunan ku

rulu§larin, kredi karti gelirlerinin % 70'ini faiz gelirler~ 

olu§turmaktaydi. 

Ancak 1980 yilina dogru faiz gelirlerinde bliytik bir 

dli§me gorlilmti§. ~tinkli kredi karti sahipleri borc;larini belir

tilen donem ic;erisinde odeme ali§kanligi elde etmi§lerdi. Bu 

nedenle bankalar bore; karti (debit card) adi al tinda, yeni 

bir kart ttirli geli§tirdiler. 

2. KREDi KARTININ TARiHi GELi~iMi 

Dlinyada ilk kredi karti 1914 yilinda Western Union 

tarafindan ABO' de c;ikarilmi§tl.r. Biiytik magazalar taraf indan 

sec;kin mii§terilere verilen bu kartlar "Shoppers Plates" 

olarak bilinirlerdi. Herhangi bir kredi olayini ic;ermeyen an

cak odemelerde para yerine kullanilabilen bu kartlar aslinda 

hirer odeme kartl. idi (9). 

1924 yilinda ise General Petroleum Company ilk petrol 

kartini c;ikarmi§, fakat bu kartin sayisi ve geli§imi s1n1rl1 

kalmi§ tir (10). 

(8) Dursun Akbulut; "Banka Kredl Kartlannm Gell§lml", Diinva Gazetesl Bankacrhk E!cL 8.1.1990, s. 4. 
(9) Sedat Yetlm; "Kredl Kartlan ve Tiiketlcl Kartlan•, Hazlne ve Dis Dcaret. Ankara, V. 13, Ankara, 1991, s. 141-145. 

(10) o. Altua: a.g.e., s. 5. 
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ABD'de belirli bir bolge ile s1n1rl1 olmayan ve ayrica 

degi§ik alanlarda faaliyet gosteren birgok i§letmede para 

yerine odeme araci olarak kabul edilen ilk kredi karti 1950 

y1l1nda, Dinners Club tarafindan ~ikarilmi§tir. 

Kartin olU§UID oyklisli kisaca §Oyle: Amerikali kredi uz

mani Frank Mc Namara gittigi bir lokantadaki yemek bedelini 

yaninda para olmad1g1 i~in odeyememi§ bunun lizerine Mc Namara 

seyahat ve yemeklerde hesabin odenmesini saglayan kredi karti 

sistemini olu§turmu§tur. Kartin ismi Dinners olarak 

birak1lm1§t1r. Dinners kart (=dine and sign) yani ye ve 

imzala slogan1n1 ta§iyordu (11). 

Dinners Club'un kurulmasi ve "Universal card" olarak 

da nitelendirilen her yerde gegerli bir kart in 

olu§turulmasiyla ABD'de kredi karti uygulamasi bliylik bir 

yayg1nl1k kazanmi§ ve oyleki giderek bu uygulama lilke s1n1r

lar1n1 a§arak Avrupa'ya da ta§mi§tir. 

ABD'de kredi karti uygulamasinin giderek yayg1nla§mas1 

bankalarin da bu konu ile ilgilenmesini mecburi kilmi§ ve ilk 

kez 1951 y1l1nda New York' taki Franklin National Bank bir 

kredi karti ~ikarmi§tir. 1958 ve 1959 y1llar1nda ise Bank of 

America'nin Bank Americard'i ~ikarmasi ve Chose Manhattan'in 

diger 40 banka ile olu§turdugu sistemden sonra kredi karti 

vazge~ilmez bir bi~imde ekonomik hayattaki fonksiyonunu 

iistlenmi§tir (12). 

ABD'de gorlilen diger onemli kredi kartlari ise Hilton 

Cart ve Blance ve American Express adindaki uluslararasi 

kartlar1d1r. Bu donemlerde kredi kartlari tskandinav 

iilkelerinde ve !ngiltere'de de bliylik ilgi gormli§tlir. 1960 

y1l1nda Fransa'da Card Blane ~ikarilmi§tir. 

(11) "Kredi Kartlan lie Daha Kolay v~·. Piinya Gazetesi Bankac1hk Eld, 8.4.1990, s. 7. 

(12) Omer Teoman; Hukuk! YOnden Kredj Kart1 Uvaulamas1, Yaym No: 12, 1. B .. Istanbul, Yon Ajans, N!san 1989, s. 14-15. 
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Avrupada kredi kartlari 1970'lerden sonra geli§mi§tir. 

Tilrkiye'de ise kredi kartari geni§ anlamda 1968'de Ko~ hol

ding vasitasiyla Diners Clup kredi kartlari ile uygulanmaya 

ba§lanmi§tir (13). 

3.KREDiKARTITURLERi 

3.1. AMA<;LARINA GORE KREDi KARTLARI TURLERi 

3.1.1. Odeme Kart1 (Charge Card) 

Uygulamada Tatil ve Eglence (Travel and Entartainment) 

karti olarak bilinen bu grubun en iyi ornekleri olarak Diners 

Club ve Amerikan Express soylenebilir. Ancak bu kartlar mal 

ve hizmet satin almanin di§inda herhangi bir kredi olanagi 

saglamad1g1 gibi mal veya hizmet bedelinin taksitlerle 

bankaya odenmesi imkani da bulunmamaktadir (14). 

3.1.2. Kredi Kart1 

Ali§veri§ kolayl1g1 saglayan, nakit alma ozelligi olan 

ve kredi kullanma imkani saglayan kredi kartlari (Credit 

Karts). 

3.1.3. Transfer Kart1 (Debit Card) 

Kart hamilinin ATM ya da CD gibi otomatik makinalardan 

para ~ekmesini milmkiln kilan bir kart tilrildilr. Ayrica bu kart

lar bazen de kart hamiline kart ~ikaran kurum taraf indan be

lirlenen i§letmelerden yapt1g1 al1mlar1n1n bedelini mevduat 

kabul eden bir f inansal kurumdaki hesabindan odenmesini milm

kiln kilar. !lgili hesap negatif bakiye verdiginde fai~ tahak

kuk eder. 

{13) AY§e Da01stanll; "Kredl Kartlanmn Tarih9E1si", para ve Sermave pivasas1, 1 Nisan 90, s. 11. 

(14) S. Yetim; a.g.e., s. 145. 
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3.1.4. Para <;ekme Kart1 (Cash Card) 

Genellikle tasarruf mevduati sahiplerine verilen para 

c;ekme kartlari ATM veya CD gibi otomatik makinalardan para 

c;ekme imkani saglamaktadir. Bu kartlarin sadece hesaptan para 

c;ekme fonksiyonu vardir (15). 

3.1.5. <;ek Kart1 (Cheque Card) 

Bu kartlar ticari mevduat sahiplerine verilmekte ve 

c;ekle yapilan i§lemlerde c;ek garanti karti olarak kullanil

maktadir. Boylece bu kartlara sahip ki§ilerin c;ekleri bank~ 

tarafindan odeme garantisini de ta§imaktadir. 

3.1.6. Euro Cheque Kart 

Kart sahibi c;ek ke§ide etmek suretiyle bu sisteme 

dahil iilkelerden sagladigi mal ve hizmet bedelini odeye

bildigi gibi bankalardan da nakit c;ekebilir. 

3.2. SiSTEME KATILANLARIN SAVISINA GORE KREDi KARTI TURLERi 

3.2.1. iki Tarafll Sistem 

Bu sistemin ozelligi kart1 c;ikaran ile mal1 satan ku

rulu§un ayni olmasidir. Sistemde mal satan ve ayni zamanda 

mii§terilerine kredili ali§veri§ yapma imkani saglayan ve §U 

sebeple de kart c;ikaran i§letme bir taraf i olu§tururken 

mii§teri ikinci taraf olmaktadir. Buglin hala bu sistem Amerika 

Birle§ik Devletlerinde yaygin §ekilde kullanilmaktadir. 

3.2.2. Og Tarafll Sistem 

fie; taraf li sistemde kredi kartini bir banka veya bu 

konuda ozel olarak kurulIDU§ kredi kartl. ortakliklarl. <;ikarir. 

Bu sistemde kart hamiline onceden belirlenmi§ limitler 

{15) 0. Teoman; a.g.e., s. 4647. 
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dahilinde kisa vadeli kredi kullanma imkani saglanir. Banka, 

belirli giinlerde kart hamiline yaptigi ali§veri§lerin ayrin

tilarini bildiren bir hesap cetveli yollayarak, bir onceki 

aya ait hesabini odemesini ister. Kart hamiline taninan odeme 

silresi yurt di§inda genelde ortalama 25 gun, Tilrkiye'de ise 

en fazla 10 giindur. Eger kart hamili borcunu zaman i9ine ya

yarak odemek isterse o zaman belirli faizle birlikte geri 

odemeyi yapar. Bankalar, bu hizmet dolayisiyla kredi kartli 

sati§ yapan i§yerlerinden komisyon alirlar. 

Bankalar kredi kartlarini iki §ekilde sunabilirler: 

Banka ya imzaladiklari lisans sozle§mesi uyarinca kredi karti 

sistemini olu§turan kurumdan, bulundugu illkede bu karti 

c;ikarip pazarlama yetkisi alirlar. Lisans anla§malari ne

deniyle bir kart birden fazla banka tarafindan 91kar1labilir. 

Bu durumda bankalar hem kendilerince hem de diger bankalarca 

c;ikarilan ayni kartla yapilan ali§veri§lerin sati§ belgesini 

ilye i§yerlerine odemek zorundadir. Bu tilr banka kredi kart

lar1n1n ilzerinde hem bankanin kendisinin hem de anla§mali 

oldugu kurulu§un amblemi yer alir, ya da banka kendi kredi 

kartini mil§terilerine sunabilir. Ancak banka kendi kredi 

kart1n1 sunmak istiyorsa, once yeterli sayida i§yeri ve ayni 

zamanda o i§yerlerinden ali§veri§ yapacak yeterli sayida 

mil§teri say1s1n1 olu§turmak zorundadir. 

tic; tarafli sistem de basit veya geni§letilmi§ olarak 

2'ye ayrilir. 

3.2.3. Karma Sistem 

Bu sisternde kredi karti sahibi kart1n1 kendisine veren 

i§letmenin yaninda diger bazi i§letmelerde de kullanabilir. 

Karma sisternde birden fazla kart ve birden f azla kart kabul 

eden i§letmeler vardir. Karma sisteme dayali kredi kartlari 

ayni bolgede ya da ayni bran§ta kullanilabilen kartlardir. 
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3.3. KART SAHiPLERINE SUNULAN EDiME GORE KREDi KARTI TURLERi 

3.3.1. Gezi ve Dinlence Kartlan (Travel and Entertainment Cards) 

Bu kartlar sahiplerine sadece belli bir konuda pe§in 

para vermeden ali§veri§ yapma imkan1n1 tanir. Bu tilr kartlara 

sahip olmak i~in bir yillik iicret odemek gerekir. Bu kartlari 

kullananlar, kendilerine aylik hesap cetvelinin gonderiminden 

sonra belli bir silrede borcunun hepsini odemek zorunda olduk

larindan tam anlamiyla kredi karti olarak nitelendirilmemek-

.tedir. Bu tilr kredi kartlarinda aylik harcama limiti yoktur. 

Daha ~ok i§ ve seyahat ama~li kullanilir ve kullan1c1 hakkin~ 

da bir kredi degerliligi ara§t1rmas1 yap1ld1ktan sonra 

verilir. 

3.3.2. Evrensel Kredi Kartlan 

Bu kartlar degi§ik hizmetler ve mallar sunan 

i§yerlerinde ge~erli olabilmektedir. Kartlar farkl1 iilkelerde 

de kabul edilir. Bunlara ornek olarak Visa, Diners Club, Mas

tercard Amerikan Express gosterilebilir. Evrensel kredi kart

larinda belirlenen harcama limitleri ~ok yilksektir. Bu tiir 

kartlarda borcu taksitle odeme imkani yoktur. 

3.4. SOZLE~ME SORUMLULUGUNA GORE KREDi KARTLARI 

3.4.1. Bireysel Kartlar 

Bu kartlarin hamili bir ger~ek ki~idir. Bu ger~ek ki§i 

kartlarla yapt1g1 harcamalardan dogrudan dogruya sorumludur. 

3.4.2. ~irket Kartlan (Company Cards) 

5zellikle i§ amaciyla seyahat eden i§ adamlar1na, fir

malarin list dilzey yoneticilerine ve pazarlama elemanlar1na 

hitap eden kartlard1r. 
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Hesap f irma adina ac;ilir ve yapilan harcamalardan da 

firma sorumlu tutulur. Bu kart da hamil olarak sadece tilzel 

ki§i gosterilebilecegi gibi f irmada gorevli gerc;ek bir 

ki§inin adina da dilzenlenebilir. Belirli bir gerc;ek ki§inin 

de adinin yer aldigi f irma kredi kartlari, sadece yapilan 

harcamalari odemekle yilkilmlil clan firmayi degil, ayni zamanda 

karti kullanmaya yetkili clan ki§iyi de gosterirler. Beyaz 

firma kredi kartlari diye adlandirilan kartlarin ilzerinde 

sadece ilgili firmanin ticaret ilnvani yazar. 

Gelir dilzeyi belli miktarin ilzerinde clan i§letmelere 

ise harcama limiti olmayan "gold" ve "premier" kartlar veril

mektedir. Bu kartlara sahip olmak isteyenlerden yillik oden

tiler alinmaktadir. 

Bir kartin c;ikarilmasindan sonra ayni hesap numarasi 

ilzerine ikinci bir kart daha dilzenlenmesi halinde bu ikinci 

kart ek kart olarak adlandirilir. 

3.5. KREDi KARTINI t;IKARAN KURUMUN GELiR KA YNAGINA GORE 

3.5.1. Bizzat Mal Satan ya da Hizmet Sunan i~letmelerin t;1kard1klan 

(Servis Kartlara) 

Bazi §irketlerin karlarini artirmak, mil§terilerine ko

laylik saglamak, rekabet imkAnini artirmak ve pazar paylarini 

korumak amaciyla c;ikardiklari kartlardir. Mil§teriler bu karti 

edinebilmek igin herhangi bir odenti yapmak zorunda degildir 

ve ayrica bu karta sahip olduklari ic;in de herhangi bir 

indirim soz konusu degildir. Bu kartlar mil§teriye kredi mal 

ya da hizmet satin alma imkAni tanir (16). Benzin istasyonlari, 

pasta idareleri, uluslararasi otel i§letmeleri, havayolu 

i§letmeleri, otomobil firmalari, sigorta kartlari, bu tip 

(16) 0. Teoman; a.g.e., s. 51. 
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kartlar grubuna girer. Tiirkiye'de ~ok sayida firmalarin 

qikardigi kartlari ornek olarak gosterebiliriz. 

3.5.2. Banka Kredi Kartlan 

Bankalarin mii§terilerine verdikleri kartlardir. Bu 

kartlar kart sahibine onceden belirlenmi§ limitler dahilinde 

kisa vadeli kredi kullanma imkani saglar. Mii§teriler aylik 

bore; bakiyelerinin yiizde onunu pe§in odedikten sonra geri 

kalan tutari taksitler halinde odeyebilirler. Taksitle 

·odemeleri halinde aylik yiizde alti faiz odemektedirler. 

Mii§teri isterse belli limitler dahilinde hesabinda 

para olmasa da nakit ~ekebilir. 

Bankalar kredi kartlarini iki §ekilde sunabilirler. 

a) imzalattiklari lisans sozle§meleri uyarinca kredi 

karti sistemini olu§turan kurumdan bulundugu iilkede bu karti 

c;ikarip pazarlama yetkisi alir. Bu anla§mayla bir kart birden 

fazla banka tarafindan ~ikartilabilir. 

b) Banka kendi kredi kartini mii§terilerine sunabilir. 

Bankanin bu i§lemi ba§arili olarak yiiriitebilmesi ic;in yeterli 

sayida i§yerine ve bu i§yerlerinden ali§veri§ yapan yeterli 

sayida mii§teriye ihtiyaci vardir. 

Bankalarin lisans anla§malari yolu ile kart ihrac; et

melerinin bazi avantajli yonleri vardir. 

1- Bu tip anla§malarda maliyetlerin dii§iik olmas1d1r. 

2- Kartin isminin taninmi§ ve birc;ok i§yerince kabul 

edilmi§ olmasi mii§terilerin ve iiye i§yerlerinin daha fazla 

ilgisini c;ekmektedir. 
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4. KREDi KARTLARININ KULLANMA VE <;ALl$MA $EKLi 

Kredi karti aslinda ti~ yanli bir sistem olarak nite

lendirilse de bankalararasi kredi kart merkezinin kurul

masiyla bu sisteme yeni bir unsur katilmi§tir. 

karti 

1- Kredi karti veren 

almak igin ba§vuran 

banka ve mali kurulu§: 

ki§iye incelemelerden 

Kredi 

sonra 

ba§vurusu olumlu bulunmu§sa, kredi karti i~in belli bir yil

lik aidat odemesi aldiktan sonra kredi karti verir. 

2- Kredi karti hamili: Kredi karti sahibi kredi karti 

kurulu§U ile sozle§me yapmi§ olan sat1c1 firmadan nakit para 

odemeden ali§veri§ yapabilir. 

3- Kredi karti ile sati§ yapan i§yeri: Kredi karti 

sahibinin nakit odemeden yapmi§ oldugu harcamalarin bedelini 

kredi karti kurulu§undan alir. 

4- Bankalar arasi kredi karti merkezi: Tilrkiyede kredi 

karti sisteminin alt yap1s1ndaki mevcut aksakliklar 

Bankalararasi Kredi Karti Merkezi'nin kurulmasina sebep 

olmu§tur. Bu aksakliklar 2 yonden incelenebilir. 

1. Yasal Mevzuat, 

2. Teknik Sorunlar. 

- Yasal mevzuattaki sorunlarin kaynag1n1 BK' nun 83. 

maddesi olu§turuyor. Bu maddeye gore hi~bir bankanin kendi 

mil§teri bilgilerini, kanunen ogrenmeye yetkili kurulu§lar 

haricindeki milesseselere bildiremez. Buna gore bir kredi 

karti hamili bir bankada risk yarattiysa, o banka bu riskin 

diger bankalarca ya§anmamasi i~in o kart hamiliyle ilgili 

bilgileri veremiyor. 
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- Alt yap1n1n yetersizligi ile birlikte son birka~ yil 

i~inde kredi kartlar1n1n hizla yayg1nla§mas1 denetleyici bir 

kurulu§u zorunlu k1lm1§t1r (17). 

Kisaca Bankalararasi Kredi Karti Merkezi 'nin kurul

masindaki temel nedenleri §Oyle ozetleyebiliriz. BKM bir yan

dan bugilne kadar bilinmeyen ve yasalarda yer almayan kredi 

kartlari mevzuat1n1 olu§turmak, ote yandan giderek artan ciro 

nedeni ile bankalarin herhangi bir sahtekarlik veya 

dolandiricilik olaylarina kar§i bir nevi onlem olarak 

' dogmu§tur. 

BKM'i 28 Agustos 1990 tarihinde 13 kamu ve ozel ticari 

bankanin katilimiyla anonim §irket statilsilnde 500 milyon TL 

sermaye ile kurulmu§tur. BKM'ne yeni 4 ilyenin kat1l1m1yla ilye 

sayisi 17 'ye ula§ID.1.§tir (18). 

5. OTORiZASYON i~LEMLERi 

Kredi kartlari formunda bir bolilm provizyon 

( otorizasyon) limit koduna ayr1lm1§t1r. Bu kodun kani1l1g1 

clan harcama tutari kart sahibi i~in §Ubeye sorulmadan oto

rize edilecek harcama tutar1n1 gosterir. Bu kodlar dolar ve 

TL i~in ayri ayri belirlenmi§tir. Kodun gosterdigi miktar 

a§1ld1g1 taktirde otorizasyon alma ve verme i§lemine 

ba§vurulur. 

Otorizasyon servisi 24 saat ~ali§ir ve yerli kart 

sahiplerinin yurt i~i, yurt d1§1 limit ilstil harcama talep

lerini kabul veya red eder. Yabanci kart sahiplerinin tilke

mizde yapt1g1 harcamalardan limiti a§an kisim i~in Visa Basel 

veya Mastercard/Eurocard EDCS otorizasyon sisteminden veya 

kart sahibinin bankasindan limit ilstil harcama talebinde bu-

(17) "Kart SahtekArlan Kanun Giivenceslnde", Psnorama, 28 Kas1m 1990, s. 44-45. 

(18) Fusun Saka; "Tek lmza lie para harcama kolaybi'.11", Ekonomlk Bii!ten, 13 May1s 1991. s. 27. 
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lunulur. Alinan ve verilen otorizasyonlar i9in iki kayit def

teri kullanilir. 

Otorizasyon talebi geldiginde gorevli bilgileri otori

zasyon talep formuna i§ler. Yurt i9i kartlarin harcamalarinda 

limit a§1ld1g1 taktirde karti veren §Ubeye telefon ve teleks

le ula§ilarak limit iizeri harcama tutarinin a§ilip 

a§ilamayacagi sorulur. ~ubedeki kredi kartlari gorevlisi de 

§Ube miidiirii veya yetkili ki§iye dani§arak kabul veya red 

cevabi verir. Otorizasyon gorevlisi iiye i§ yerine gerekli 

· kodu verir ve bilgi i§lem sistemine kart numarasi, harcama 

tutari, ve kodu ile giri§ yapar. Her otorizasyon talebi 

geldiginde ekranda kart sahibinin 15 giin i9inde aldigi otori

zasyon kodlari ve kar§il1g1 limit iistii harcama tutarina, bor9 

odeme giiciine ve hesap durumuna bakarak limit iistii harcamayi 

kabul veya reddeder. Yabanci visa/Mastercard-Eurocard kredi 

kartlari i9in otorizasyon istendiginde once teleksle kod is

tenir verilen cevaba gore (kabul, red veya ba§kasina dani§in) 

i§lem yapilir. Sonu9 iiye i§yeri, §Ube veya change biirosuna 

duyurulur. Otorizasyon talep formuna da sonu9 i§lenir (19). 

Tiirkiye'de genelde bu §ekilde yiiriiyen ve belli bir za

mani kapsayan provizyon i§lemleri Avrupada P.O.S. adli bir 

terminalde 20 saniyede yapilabilmektedir. Avrupa'da kartlari 

pazarlayan bankalar sozle§me yaptiklari her i§yerine P.O.S. 

adli bir telefon terminali verirler. Bu terminai kredi kart

larina ait oldugu iilkenin provizyon merkezine baglidir. Ki§i 

kart limitini ge9tigi takdirde iiye i§ yeri mii§terinin kartini 

telefon terminalden gorerek tu§lara basar ve 20 saniye sonra 

i§lemin kabul veya reddi konusunda bir cevaba sahip olur. 

Tiirkiye 'de provizyon i§lemlerinin gabuk cevaplanamamasi 

sorunlardan biridir. Avrupa'daki sistemin uygulanabilmesi 

i9in her bankanin kredi karti sozle§mesi yaptigi i§ yerine 

(19) Ali lhsan Ali§; Vaktf Bank Kredi Kartlan Talimatnamesl. 
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ilcretsiz olarak telefon terminali vermesi, her i§yerinin de 

buna telefon hatti ayirmasi gerekmektedir. Bu i§lemler 

maliyeti arttirdigindan bu gilnkil kredi karti kapasitesi 

i'i=inde yapilmasi gil'i=tilr. Ayrica PTT hatlari da dil§iinillmesi 

gereken diger bir konudur. Tilm bunlar Tilrkiye'de kredi 

konusunda bir alt yapi sorunu oldugunun gostergesidir (20). 

6. KiMLER KREDi KARTI ALABiLiR 

a) 18 ya§ini doldurmu§ olmak. 

b) Yasal sorumluluk ta§imak. 

c) Tiirk vatanda§i olmak. 

d) Yabancilar i~in Tilrkiye'de ~ali§ma ve oturma izni 

alnu..§ olmak. 

Kredi karti almak isteyen ki§ide bakilan diger ozel-

likler, 

- Ki§inin dengeli bir insan olup olmad1g1, 

- Bor~larina clan sadakati, 

- Hesapsizca harcama yapip yapmadigi, gelir durumu, 

ticari ahlaki, kefilleri vb. gibidir. 

Kredi karti talep eden ki§inin yukarida sayilan ozel

likleri incelendiginde kredi karti veren kurulu§ veya banka 

degerlendirmesini yaparak ki§iye kredi karti vermeye karar 

verirse kart kar§il1g1 mii§terisinden belli bir licret alir. Bu 

genelde 100-140 OM arasinda degi§mektedir. Kredi kartlarinin 

belli bir silresi vardir. Bu silre bittiginde kart ye

nilenebilir. Yenilerne i§lerninin belli bir ilcreti vardir. Ye

nileme ve giri§ aidati kredi karti kurulu§una yatirilabildigi 

gibi kurulu§un anla§tigi bankaya da yatirilabilir. Bu durumda 

faizden de yararlanrna imkani vardir. Kredi karti bir bankadan 

(20) Haluk Yi.icelir; "Ti.irkiyede kredi kartlan sayis1 500 bine ula§mah", Di.in ya Gazetesi, 2. 1.88. 
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alJ..nacaksa kart talep eden ki§inin o bankada hesabi olmasi 

§art degildir. 

6.1. KREDi ~RTI TALEP EDEN Ki~iNiN BANKAYA BA~VUROUGUNDA 
YAPACAGI l~LEMLER 

Bankanin kredi kartlari merkezi taraf indan verilen 

formlari doldurur. Kart ba§vuru formu gerc;ek ve tiizel ki§i 

i<;in hazirlanmi§tl.r. Formun on yiizlinde ba§vuru formu, arka 

yiizilnde sozle§me yer alir. Kredi karti almak isteyen ki§inin 

ek kart talebi varsa bu da formda belirtilir. Ek kartin yil

lik ilcreti 40 $ civarindadir. Kredi karti sozle§meleri yurt 

i<;i ve yurt diip. sozle§meler olarak 2 tilrlildilr. Kart talep 

eden ki§i hangi kartl. istiyorsa 0 sozle§meyi doldurmalidir. 

Form ve sozle§meyi dolduran ki§i kredi kartlari TL/ veya 

doviz hesaplari ac;tirir. Mil§terinin doldurdugu formlari kredi 

karti komitesine gonderilir. Komite kart talebini 

degerlendirirken mil§teriyi oneren §Ubenin ac;iklamalarini 

gozonlinde bulundurur. 

Bu ac;iklamalar: 

1- Firma veya ki§inin §Ube ac;isindan onemi, 

2- Hedef firma olup olmad1g1, 

3- Mevduat tutari, 

4- !thalat ihracat i§lemini §Ubeden gec;iriyorsa bu 

i§lemin tutar1, 

5- §ubenin kredili mil§terisi olup olmad1g1, 

6- Banka veya kredi kurulu§unda gorev yapan personelin 

yak1n1 ise veya kef illigini personelden birisi ilstlenmi§Se bu 

ki§inin incelenmesi, 

7- Kart verilmesinde yarar gortilen ki§i/firma olup ol-

mad1g1, 

8) Kefil olan ki§i/firma onemli ise bunun nedeninin 

belirtilmesi, 
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9) referanslar taniniyorsa bunlarin oneminin belir

tilmesi ve birinin kefaletinin alinmasi §eklindedir. 

i;;ubelerden gelen kart ba§vuru formlari kredi karti 

merkezince incelenir ve eksik bilgileri olan ba§vurular, ek

sik bilgi formu ile beraber §Ubeye iade edilir. Bu durumda 

kart talep eden ki§i formu yeniden doldurmalidir (21). 

7. KREDi KARTI SOZLE~MELERi 

Kredi karti sisteminde kredi kartini 91karan kurum, 

·uye i§yeri ve kart hamili olmak iizere lie; taraf vardir ve bu 

taraf lar birbirleriyle degi§ik sozle§me ili§kileri 

i9indedirler. tilkenin de kredi kartlarina ozgii yasal dtizen

lemelerin olmamasi nedeniyle bankalar kredi karti soz

le§melerinde kendi ic; dlizenlemelerini uygulamaktadirlar. Her 

bankanin kredi karti sozle§mesi farklidir. Bu sozle§melerde 

hesap ozeti dtizenlemeleri, faiz tahakkuku, azami harcama 

limitleri, kartin gec;erlilik siiresi, kart1n mlilkiyeti, soz-

le§menin 

lulugu, 

bankaya 

eshi ve iptali, iiyelerin sorumlulugu bankan1n sorum

liyelik ve giri§ aidati, hamilin degi§iklikleri 

bildirme zorunlulugu ve uyu§mazliklarda yer alir (22). 

Kredi kartlari sistemi 9er9evesinde ilk olarak liye i§yeri ile 

kredi karti kurumu sozle§me imzalar. Kredi kart1n1 91karan 

kurum ile ticari i§letme arasindaki sozle§meler icap ve kabul 

sonucunda kurulur. Bunun i9in sisteme dahil olmak isteyen 

i§letmenin bir giri§ isteminde bulunmasi, bu istemini de 

kredi karti kurumuna gonderecegi bir talep formu ile 

bildirmesi gerekir. Bu formu alan kredi karti kurumu ise 

giri§ istemini kabul veya reddeder. Kabul i§lemi ticari 

i§letmeye ortlilli veya a91k olarak bildirilir. Kredi karti ku

rumunun vitrine asilacak amblemi ya da imprenter ayg1t1n1 

gondermesi ortlilli kabule ornektir. tiye i§yerleri ile kredi 

kurumu arasinda bu sozle§me ile ba§layan ili§ki iste-

(21) P. Alpergln; a.g.e., s. 32. 
(22) A. Alt§; a.g.e., s. 5-6. 



23 

nildiginde yine sozle§menin sona erdirilmesiyle bitirilir (23). 

Bu bitirme taraflarin aralarinda anla§arak ilye i§yerleri soz

le§mesini ortak iradeleri ile ortadan kaldirmalari §eklinde 

olabilecegi gibi kredi kartini c;ikaran kurumun faaliyetini 

silrdtirmeme karari almasi, iflas etmesi ya da tek ki§i 

i§letmesi niteliginde olan tiye i§yerinin sahibinin olmesi ve 

mirasc;ilarinin i§letmeye devam etmek istememeleri halinde de 

son bulabilir (24). 

Kredi kartini ~ikaran kurum ile kart hamili arasindaki 

· sozle§me ili§kisinde ise sisteme dahil olmak ve kredi karti 

almak isteyen ki§i kredi kartini ~ikaran kurum tarafindan 

bastirilan bir talep formunu doldurur. Bu formda mali ve 

medeni durumu veya i§ ili§kileri hakkinda kendisine 

yoneltilen sorulari cevaplandirir. Talep formunu alan kredi 

karti kurulU§U bilgilerin dogrulugunu ara§tirarak kredi 

kartini verip vermemeyi kararla§tirir. Daha sonra o ki§i ile 

kredi karti sozle§mesi imzalar. Kredi karti sozle§mesi talep 

formuna ekli olabilecegi gibi ayri da olabilir (25). 

Kredi karti hamili ile tiye i§yeri arasinda da bir soz

le§me vardir ve bu sozle§me satim sozle§mesidir. Satim soz

le§mesi geregince magaza ali§veri§e konu olan malin 

millkiyetini aliciya gec;irmek alici da malin sati§ bedelini 

odemekle ytikiimlildilr. Kredi karti sisteminde yer alml.§ olmak 

mil§teriye kredi kartini ibraz edip imzalayacagi harcama bel

gesi araciligi ile odeme olanagini vermektedir. tiye i§ yeri 

kredi kartini c;ikaran kurulu§ ile yaptigi sozle§me uyarinca 

sattigi mal kar§iliginda bedeli nakit olarak almaktan 

vazgec;mektedir (26). Sozle§melerin taraflara ytikledigi birtakim 

ytikilmlillilkler vardir, taraflarin bunlara uymasi gerekir. 

(23) 0. Teoman; a.g.e., s. 58. 

(24) 0. Teoman; a.g.e., s. 146. 

(25) 0. Teoman; a.g.e., s. 153. 

(26) 0. Teoman; a.g.e.e, s. 185. 
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8. KARTlARIN BASIM VE TESLiM i~LEMLERi 

Kredi kartlari komitesinin onayladigi kart formlari, 

kredi karti kurulu§unda veya §Ubede ayrilarak numara

landirilir. Bir yillik ge~erlik silresi belirlenir, kartlari 

otomatik basim makineleri basar, kotlar ve boyar. Kontroller 

yapildiktan sonra kredi kartlarinin teslim i§lemlerine 

gec;ilir. Basilan kartlar 3 niishalik §Ube teslim zabti ile 

§Ubedeki kredi kartlari i§lemlerinden sorumlu olan ki§iye 

gonderilir. ~ube yetkilisi kredi kartini teslim belgesini 

'imzalatarak sahibine verir. Son anda kartin verilmesinden vaz 

gec;ilir veya alan ki§i karti geri verirse kart delinerek imza 

bandi ilstilne iptal yazilir ve kredi karti merkezine geri gon

derilir (27). 

9. KART YENiLEME i~LEMLERi 

Kart sahibi karti teslim aldiktan bir yil sonra, lize

rindeki gec;erlik silresine bagli kalarak/yenileme i§lemi yap

tirir. Bu i§lem kredi kartlari merkezi kart i§lemleri bollimil 

tarafindan yapilir. Siiresi dolan kartlarda ki§ilerin odeme 

molariteleri ve cirolari degerlendirilir. Bu on elemeden 

sonra ki§inin kartinin yenilenip yenilenmeyecegine §Ube karar 

verir. §ubenin degerlendirmesinde kartlarin yenilenmesini en

gelleyen hususlar: 

a) Odeme molaritesi dii§iik clan, 

b) Harcamalarini odememeyi ve gee; odemeyi ali§kanlik 

haline getiren, 

c) Daha once durumu iyi olup da son giinlerde ekonomik 

durumu bozulan ki§i veya kurumlarin, 

d) Her harcamasina itiraz ederek vakit kazanmaya 

~ali§an, memurlari ve sistemi devamli me§gul eden ki§ilerin, 

(27) A Alt§; a.g.e., s. 6. 
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e) !z takibi kalmayan veya yapilamayan ki§ilerin, 

f) Vefat eden ki§ilerin kredi kartlari yenilenmez. 

Bazen bu sayilan haller di§inda ve ge~erlilik sttresi 

bitmeden de herhangi bir sebepten dolayi bazi ki§ilerin kredi 

kartlari yenilenmeyebilir. 

Bu kurallarin amaci odeme gttctt yttksek ki§ilerle 

<,i=ali§arak riskleri olabildigince azal tmaktir. Yenilenmesine 

karar verilen kartlar, kart sahiplerinin adreslerine kredi 

'kartlari merkezi tarafindan postalanir. 

10. KREDi KARTLARININ KAYBEDiLMESi VE RE'SEN iPTALiNDE 
YAPILACAK i~LEMLER 

10.1. YURT Dl~I KARTLARDA 

a) Belirtilen silrede kredi kartlar1 milessesesine 

bor<,i=lar1n1 odemeyen kart sahiplerinin kredi kartlar1 re'sen 

iptal edilir ve hukuki i§lemlere ba§lan1r. 

b) Herhangi bir yabanci visa, master card/Eurocard 

sahibi kartini kaybettigi iddiasi ile kredi kart1 mttessese

sine ba§vurursa "ingilizce kayip <,i=alinti kart raporu" dilzen

lenir. 

c) Kredi kartlari merkezi kaybedilen veya resen iptal 

edilen kartlari visa mastercard/eurocard arac1l1g1 ile ilgili 

bolgeye iletir. 

d) Kayip veya <,i=alinti kart raporunun dilzenlendigi gilne 

kadarki harcamalardan kart sahibi sorumludur. 

e) Visa/Mastercard/Eurocard International'1n bill-

tenlerine giri§ tarihinden sonraki harcamalar kredi kartlari 
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merkezi tarafindan Visa/Mastercard/Eurocard International'dan 

talep edilir. 

f) Kredi kartlari miiessesesiyle itilafa dii§en ve 

hesaplari hukuka intikal eden kart sahiplerinin kartlari re

sen iptal edilir. Ayrica hesabina haciz gelen veya olen kart 

sahiplerinin de kartlari resen iptal edilmektedir. 

g) Belirtilen giinde bore; bakiyesini kapatmayan, kul

lanma ko§ullarina uymayan ki§ilerin kartlari iptal 

· edilebilecegi gibi kredi kartlari merkezine uygun goriildiigii 

takdirde neden gosterilmeden de iptal i§lemi yapilabilir. Bu 

durumda kart sahibi hukuki ba§vuru imkanina sahiptir. 

h) tptal ve iade edilen kartlarin arka yiiziindeki imza 

bantlarina "VOID" yazilir. Ve kart zimba ile delinerek kredi 

karti merkezine gonderilir. 

10.2. YURT i<;i KARTLARDA 

a) Kartini kaybeden ki§i ic;in kayip c;alinti kart ra

poru diizenlenir. 

b) Kredi kartlari merkezi durumu tiim §Ubelere, iiye i§ 

yerlerine, yurt ic;i visa, mastercard/Eurocard iiyesi bankalara 

bildirir. 

c) Kayip c;alinti kart raporunun verildigi giine kadar 

ki harcamalar kredi karti sahibine aittir. 

d) Dilekc;e verildigi giinden sonra ibraz edilen sati§ 

belgelerinin odenebilmesi ic;in sati§ belgeleri tarihinin 

dilekc;e tarihinden once olmasi gerekir. 
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e) Kart sahibi eger odeme gi.ici.ini.in i.izerinde harcama 

yapmi§sa, kartini kaybettigini iddia edebilir. Bu durumda §U 

hususlara dikkat edilmelidir. 

1- Ba§vuru tarihinden onceki harcamalar borglunun zim

metinden sayilir. 

2- Ba§vuru tarihinden sonraya kalan harcamalar kredi 

kartlari mi.iessesesince odenmez. 

f) Belirtilen si.irede borglarini odemeyen kart sahip

lerinin kartlari iptal edilir ve hukuki yollara ba§vurulur. 

Hesaplari hukuki i§leme konu olan f irmalarin da kartlari ip

tal edilir. 

11. KREDi KARTLARINDA TARAFLARIN SORUMLULUGU 

11.1. KREDi KARTI VEREN KURULU~UN SORUMLULUKLARI 

- Ti.irkiye •de kart gikaran ti.im bankalar kaybolan ve 

9al1nan kartlarin i§yerlerinde kullanilmamasi igin her onbe§ 

giinde bir ortak kayip ve 9al1nt1 bi.il teni yayinlamakta. Bu 

biilten iiye i§yerlerine gonderiliyor (2a). 

Kart sahibinin kredi kartini kullanarak pe§in odeme 

yapmadan mal almas1n1 saglamak, 

- Yetkili taraf indan onaylanan kartlari kart sahibine 

zamaninda teslim etmek, 

Kredi karti sahiplerinin hesaplarinin i§leyi§ini 

izlemek ve odemelerin de si.irekli aksama olan kart sahip

lerinin kartlarini iptal etmek. 

(28) "Bor9 Yiyen Kartmdan Yer", Ti.iketlc!, Mart 1991, s. 7-12. 
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- Kart almak isteyenler hakkinda ko§ullara uygun olup 

olmad1g1 konusunda ara§tirma yapmak, 

- Kredi karti isteklisinin ba§vuru belgelerinin tam ve 

eksiksiz olmas1n1 saglamak, 

- Aylik olarak kart sahibine bor~ toplam1n1 bildirmek 

ve bildirilen miktar kadar kart sahibinin banka hesabina bor~ 

kaydedilmesini saglamak, 

- Uyeleri kart kaybina kar§i korumak, 

- Dogru faturalama yapmak, 

- Sozle§meli i§yerlerinin yayg1nla§t1r1lmas1n1 ve iyi 

kabul gormesini saglamak. 

11.2. KREDi KARTI SAHiBiNiN SORUMLULUKLARI 

- Aylik borcun kaydedildigi banka hesabinda yeterli 

para bulundurmak, 

- Kredi karti limitini a§mamak 

- Kart1n1 kaybettiginde hemen kredi karti kurulu§una 

bildirmek, 

- Kredi karti sahibi karti, ali§veri§lerde mutlaka 

sati§ belgesi istemek ve iizerinde yaz1l1 tutarin ali§veri§ 

slibinin ayni olmasina dikkat etmeli. 

11.3. UYE i~ YERiNiN SORUMLULUKLARI 

- Her iiye i§ yeri kredi kart1n1 kabul ederken, "kayip 

ve ~al1nt1" biiltenini kontrol etmek ve gerekirse kimlik 

tespiti yapmak zorundadir. 
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- Kredi kartlari kurulu§una y1ll1k ciro ilzerinden bir 

bedel odemeke, 

- Kredi karti limitini gec;en kart sahibi ic;in kredi 

karti kurulu§undan provizyon almak, 

- Kartin gec;erlilik suresini, karti kabul ederken kon

trol etmek, 

- Fatura bedelini ve fatura tarihini kaydetmek ve bunu 

kart sahibine imzalatmak, 

- imzalari kar§1la§t1r1p, dogrulugunu incelemek, 

- Kart sahibine evragin bir nlishas1n1 vermek ve bel

genin bir nushas1n1 da kredi kartlar1 kuru!U§Una gondermek. 

11.4. KREDi KARTLARI MERKEZiNiN SORUMLULUGU 

Kredi karti veren her bankada kredi kart1 merkezi bu

lunur ve bu merkezin bankaya kar§l baz1 sorumluluklar1 

vardir. Bunlar; 

Kredi karti merkezi, §Ubeler ve diger birimler 

arasinda i§birligini saglamak, 

- Kart sahiplerinde aranacak ko§ullari belirlemek, 

- Bankanin risk dlizeyini en alt seviyede tutabilecek 

onlemleri almak, 

Kredi karti kurulu§larindan gelen harcama liste

lerini ve §Ublerden geri gelen sati§ belgelerini inceler. ip

tal edilen veya kayip clan kartlarin harcamalar1n1 reddeder. 
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- Durumlari §ilpheli gorillen ve yurt di§indaki harca

malarini doviz tevdiat hesabindan kar§ilamayan, hesabi borca 

donil§en firmalarin kredi kartlari hakkinda tedbir alir (29). 

- Kredi karti sayesinde a~ilmi§ TL ve DTH'larinin mik

tar1n1 artirmaya ~ali§ir ve kredi karti mli§terilerinin diger 

bankacilik hizmetlerini de ayni bankada toplamaya gayret 

eder. 

- Kredi karti ko§ullarina uygun i§ yerleri ile mlimes

sillik anla§malari yapar. 

ti ye yeri ve mlimessilliklerin anla§malar 

~er~evesinde ~ali§masini saglayacak onlemler alir. 

- Kredi kartlari merkezi bagli oldugu banka d1§1nda, 

kredi karti liyesi diger banka ve mali kurulu§larin ~ikard1g1 

kartlari kabul etmekte ve liye i§yerlerince kabul edilmesini 

saglamak (30). 

11.5. BANKALARARASI KREDi KART MERKEZiNiN SORUMLULUKLARI 

- Yurt i~i ve yurt di§i takas ve provizyon i§lemlerini 

yiirlitmek (31). 

- Yurt i~inde uygulanacak prosedlirleri geli§tirmek, 

standardizasyonu saglamaya yonelik kararlar almak, bunlari 

yayinlamak ve uygulamalarini takip etmek, 

- Egitim hizmetlerini dlizenlemek, 

- Kullanimi art1r1c1 ve te§vik edici ~ali§malar yap

mak, reklam faaliyetlerinde bulunmak, 

(29) o. Altua: a.g.e., s. 4. 

(30) A. Alu~; a.g.e., s. 8. 

(31) "Artlk bankalar Ortak", Ekonom! Biilten, Kasrm 90, s. 11. 



31 

Takas hizmetinden yararlanan kurulu§lar arasinda 

uygulanacak takas komisyon oranini belirlemek, 

§irket ortaklari ve §irketten hizmet alan diger 

ger~ek veya tlizel ki§iler arasinda isti§ari mahiyette hakem

lik yapmak, 

- Yurt di§i kurulu§ ve komisyonlar ile ili§kiler kur

mak ve gerektiginde ortak bankalar1 bu kurulu§larda temsil 

etmek, 

SahtekArligi onleyici tedbirler almak, birle§ik 

uyari listesi yayinlamak, glivenlik yontemleri tespit etmek ve 

bunlar1 uygulamak. 
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BOLUM3 

KREDi KARTLARININ GENEL OLARAK DEGERLENDiRiLMESi 

1. DUZENLEYEN KURUM A<;ISINDAN KREDi KARTININ MALiYETi 

Kredi kartlari piyasasi biiyilk i§lem hacmine ve a§iri 

rekabetc;i bir yapiya sahip oldugu ic;in kredi kartlarinin 

fonksiyonlarinin arttirilmasi ve i§lem maliyetlerinin en aza 

indirilmesi onemli konulardir. Bu yondeki c;ali§malar kredi 

·karti kurumlari ve kamu otoriteleri tarafindan yapilmaktadir. 

Federal Reserve Bank of Chicago uzmanlari kredi karti 

maliyetleri konusunda c;ali§malar yapmi§ ve bu c;ali§malarinda 

kartlarin maliyetini 

c;e§itlemesi oldugunu 

etkileyen en onemli 

ortaya ~ikarmi§lardir. 

unsurun iiriin 

Bu c;ali§mada 

temel olarak kredi kartlarinin arz ve talebindeki dalgalan

manin kartlarin maliyet yapisindan kaynaklandigi dikkate 

alinmi§tir. Bu dalgalanmalarin azalmasi kart maliyetinin 

dii§mesine ve istikrarli bir ortamin hakim olmasina baglidir. 

Uzmanlar kredi kartlari maliyeti konusundaki bu ara§tirmayi 

12 Federal Reserve Bankasi ve kirk kart dilzenleyen bankanin 

onciiliigiinii yaptigi fonksiyonel Card Analysis (FCA) dahil 

biitiln bankalardan elde ettikleri verilerle yapmi§lardir. 

~ali§mada toplam i§lem maliyetlerini belirleyen ana degi§ken 

maliyet unsurlari olarak, i§lem goren hesap sayilari ile 

diizenlenen slipler toplami dikkate alinmi§tir. Ve ge~en 10 

yillik donem sonunda her yil i~in aktif hesaplarin sliplere 

oraninin belli olc;ilde sabi t olduu gorillmil§tilr. Bu ise iki 

degi§kenin birlikte ele alinmasi halinde daha ger<;ek<;i 

sonuc;lar elde edilecegini gosterir. FCA Programina dahil 

bankalarda i§leyen hesaplarin sati§ fi§lerine oran1n1n art

tirilmasi halinde ol~ilye gore getirinin azaldigi gorillmil§tilr. 

Bu i§letmenin olc;ege gore artan getiride faaliyetini 

siirdilrmesi ayni zamanda maliyet esnekliginin birden az ol-
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masi, yani girdideki bir birimlik arti§in ~iktida da bir bi

rimden fazla reel arti§a yol a~masi demektir. 

Kredi karti dilzenleyen kurumun ol~ege gore artan geti

ride faaliyette bulunmasi arz ettigi lirline ve bu lirlinlin nite

lik ve de nicelik a9isindan 9e§itliligine baglidir. Bu 9e§it

lilik kartin sagladigi olanaklarin fazlaligi olabilecegi gibi 

birden c;ok kart uygulamasi §eklinde de olabilir. Arz edilen 

kartlarin piyasa i9ersindeki payi bu ~e§itlenmenin birim ma

liyeti dli§ilrmekteki etki derecesine de baglidir. Bu yakla§im 

'bliylik meblaglari ic;eren maliyet arttirici faktorleri kapsar. 

Bunlar, teknolojinin yenilenmesi, reklam faaliyetleri, perso

nel kalitesinin arttirilmasi gibi faktorlerdir. Yapilan faa

liyetler Home-Banking ve Telemarketing uygulamalari ile fark

li boyutlara ula§maktadir. Boyle yogun ve kapsaml1 pazarlama 

politikasi bilylik i§letmeler tarafindan daha kolay yerine ge

tirilmektedir. ~ilnkil bu faaliyetler bilylik fon ayirimi ve bil

yilk organizasyon gerektiren c;ali§malardir. Piyasa pay1n1 art

tirmaya ve birim maliyeti dli§ilrmeye yonelik bu ~ali§malar 

a§iri rekabetc;i kredi kartlari piyasasinda tekelle§meye yol 

ac;ar. Kredi kartlarinin birim maliyetlerinin dli§lirlilmesinde 

bir diger etken cross-selling (c;apraz sati§) denilen sati§l. 

teknigidir. Bu uygulamanin maliyetler lizerinde etkisi vadesiz 

ve vadeli mevduat hesaplarinin, i§leyen kredi karti hesapla

rindan etkilenmemesi ve bununla beraber banka kredi hesapla

rinin miktarinin vadeli ve vadesiz hesap say1s1ndan etkilen

mesi ile ac;iklanabilir. Cross-Selling teknigi banka kredi 

kartlarinda birim maliyetlerin dfi§mesinde belli bir yer tu

tar. Kredi kartlari tliketici a9isindan ise iki maliyet unsu

runa sahiptir. Bunlar yillik liyelik bedel ile faiz oranidir. 

Bu iki unsur da kartin poplilerligi ve sagladigi faydalara go

re degi§ik miktar ve oranda olabilirler. Tlirkiyede kredi 

kartlarinda gecikme faizi % 9. 8 'dir (32). 

(32) O. Kemal Bulut; "Duzenleyen Kurum ve Tuketlcl ac;tsmdan kredl kartlanmn maliyetl", Dunya Gazetesi kredl kartlan eki, 
30.1.1989. 
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Avrupa Toplulugunda ise kredi kartlari yillik 500 ECu 

borglanma s1n1r1 ile kulland1r1l1r. Para piyasas1ndaki oran

lar lizerinde faiz tahakkuk ettirilir. AT'ta kredi karti 

maliyetleri para piyasas1 faiz orani, tespit edilen banka 

faiz oran1ndan g1kar1larak bulunur. Daha sonra kredi kart

lar1n1n bir ECU cinsinden, bir de en alt ve list oranlar1 igin 

maliyetleri belirlenir. Maliyetler kredi kartlar1na odenecek 

licreti ortaya g1kar1r. En pahali kredi kartlari !talya, 

Belqika, Almanya, Hollanda'dad1r. Fransa ve Lliksemburg'da ise 

kredi kartlar1 diger liye lilkelere nispetle daha ucuzdur. 

KRED! KARTLARININ ULKELERE GORE MAL1YETLER! (33) 

ULKELER ECU ARAL I KLAR 

Belgika 94 83-100 

Danimarka 84 63-122 

ispanya 66 63-68 

Frans a 37 20-55 

!talya 99 79-117 

Lliksenburg 46 43-49 

Hollanda 75 38-104 

ingiltere 61 53-65 

2. KREDi KARTLARINDA RiSKLERDEN KORUNMA YONTEMLERi 

Bankalarin kredi kart1 sistemini saglikli bir yapida 

karli olarak ba§ar1l1 kilmalari iqin birtakim onlemler al

malari ve bu onlemleri plan dahilinde yilriitmeleri gerekir. 

Kredi kart1 qikaracak bir kredi karti kurulu§unun yapmasi 

gerekenlerin ba§inda piyasa analizi gelir. Piyasa analizinde 

nilfusun yogunla§tigi merkezleri saptamak, ya§ ve gelir 

dag1l1m1n1 tespi~ etmek, kredi kartina kar§J. tutum ve 

davrani§lari belirlemek gerekir. 1kinci olarak Pazar bollim-

(33) Ozcan Giiven; Arda ve TOrkiye'de bankac1hk, uyum lie ilgill sorunlar. TOSIAD yay1m No: 88-12.120 1984, s. 14. 
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lerinin onceligi belirlenir. Birinci ve ikinci derecede 

onceligi olan pazarlar ayrilir. Daha sonra Kanuni-Hukuki 

analiz yapilir. Bu analizde giri§ilecek i§in bilyiiklilgilne gore 

olu§abilecek riski saptamak ve gerekli onlemleri almak yapil

masi gereken i§lerdir. Rakip analizinde ise kredi karti tesis 

eden mali kurulu§lar belirlenip gerekli onlemler al1nmal1d1r. 

Ayrica banka analizi de yapilmalidir. Yani diger bankalarin 

teknolojik durumlari saptanmali ve gerekli onlemler alin

malidir. Hedeflerin saptanmasinda kredi karti kurulu§U i~in 

gerekli fonksiyonlardandir. Bunun i~ine kart sayisi, ciro ve 

·alinan komisyonlar, komisyon oranlari ile ilgili kisa ve uzun 

vadeli donemsel planlar yapmak girer. Son olarak takip 

safhasi gelmektedir. Bu safhada i§ geli§imi hedeflerle 

kar§ila§tir1l1r. Biltiln bu kademelerden ge~ildikten sonra 

bankanin kredi karti verip vermeyecegi veya ne olqilde 

verecegi belirlenmi§ olur (34). 

3. KREDi KARTLARININ FAYDALARI 

Kredi kartlarinin saglaml.§ oldugu faydalari 2 yonden 

ele alacagiz. 

- Sistem i~erisinde yer alan taraf lara saglad1g1 fay-

dalar, 

- Ulke ekonomisine sagladigi faydalar. 

3.1. KREDi KARTLARININ KART SAHiBiNE FAYDALARI 

a) Kredi karti ile alinan mal pe§in fiyatiyla al1n1r, 

kart hamili borcunu 20-30 giln sonra oder. Bu durumda kart 

sahibi, belli bir kredi limiti dahilinde esnek §artlarda 

odeme olanagi elde etmektedir. 

(34) Mutlu Toprak; "Tiirkiyede kredi kart1 uygulamas1 1986 y1hnda Diners Kart ile ba§lam1§t1r·, Para ve Sermaye Piyasas1 
Dergisi, s. 14, Nisan 90. 
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b) Yurt di§inda gegerli kartlarin kullan1m1 ile seya

hatlerde dovizsiz kalma gibi sorunla kar§ila§ilmaz. Ki§i yurt 

di§ina ancak belirli bir dovizle gikabileceginden, kredi 

karti sayesinde, daha fazla harcama yapma olanagina kavu§ur. 

c) Fazla para ta§imanin getirecegi kaybetme, galdirma 

gibi risklerden kurtulmu§ olur. Ayrica kredi karti c;ekle 

mukayese edildiginde geke nazaran i§ yerlerinde daha fazla 

kabul gorlir. 

d) Kredi karti kullanimiyla birlik i§lemlerin tek bi~ 

hesaba yazilmasi ve bir kredi karti grubu igindeki bankalarin 

herhangi bir §Ubesinden para gekme hakki gibi konularda f ayda 

saglanmaktadir (35). 

e) Postayla yapilan sipari§lerde kart hamillerinin 

odeme yapmak igin telefonla veya posta vasitasiyla kart nu

maralarini belirtmeleri kredi karti kullani.mi.ni.n getirdigi 

onemli bir kolayl1kt1r. 

f) Kredi karti hamilleri, karti 91karan kurumun 

sundugu ozel hizmetlerden faydalanabilmektedirler. ornegin, 

ilcretsiz birtakim dergiler, hava limanlarinda ozel bollimlerde 

oturup, teleks, telefon gibi haberle§me arac;larindan fay

dalanmak, kredi kartini kullanarak bankalarin otomatik vezne 

makinalarindan nakit para alabilir ya da kurumun sadece kart 

hamillerine sattigi ozel mallari satin almak vs. 

g) Kredi karti sahiplerine sunulan ge§itli sigorta ve 

indirim hizmetleri, 

h) Kredi karti. prestij ve gtivenirlik gostergesi olarak 

kullanilir. 

(35) Pelin Alpergln; Blreysel Bankacrlrk", Yaym No: 160, Iiirklve Banl<alar Blrl!AI Yavim, Ankara, 1990, s. V. 
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1) Ayrintili hesap ekstreleri ki§inin bilt~e yapmasini 

kolayla§tirir. 

Ayrica kart hamili taraf indan satin alinan malin 

"liretim hatali" ya da "standart di§i" olmasi durumunda banka 

devreye girer. Boyle bir mali farkinda olmadan satin alan 

tilketici bunu bir belgeyle ispat ederek malin f iyatinin oden

memesini isteyebilir. Bu durumda banka ve satici firma kar§i 

kar§iya kalir ve boyle kredi karti sahibi odemeyi yapmadan 

geri odeme imkanina sahip olur. 

3.2. KREDi KARTLARININ BANKAYA SAGLADIGI FAYDALAR 

a) Banka anla§ma yaptigi i§ yerlerinden sati§ ilze

rinden yilzde olarak hesaplanan bir komisyon alir. Banka bu 

geliri kredi dolandiricilik riskinin ve i§lem pazarlama 

maliyetlerinin kar§ilanmasinda kullanir. 

b) Kart ile yaygin bireysel kullandirilmi§ olur. 

c) Glinilmilzde yogun rekabet nedeniyle bankalar, para 

ticaretinin yani sira, mli§terilerine ~e§itli hizmetler sun

maktadirlar. i:§te kredi karti da sunulan en glizel bireysel 

bankacilik hizmetidir. c;unkli bu sayede mil§teri sayilarini 

artirirlar. 

d) Kart verirken yillik kart ilcreti alirlar. 

e) Yabancilarin illkede kullandiklari kredi kartlari, 

onemli bir doviz kaynagidir. Bu dovizlerde bankanin istifade

sine sunulur (36). 

(36) Re§at KurtoCJlu; "CaCJda§ 6deme arac1: Kredi kartlan•, Dilnya Gazetesi Ozel Ek, 21.3.1989, s. 8. 
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f) Uzerinde bankanin adini ve logosunu ta§iyan kart 

illke i9inde ve di§inda bankanin tanitirnini saglar. 

g) Kredi riski bir~ok kullaniciya bolilnilr. 

h) Kart sahipleri eger bankanin tanidigi 20-25 gilnlilk 

sure i9erisinde kendilerine tahakkuk eden bor~larini 

odeyernezlerse banka faiz i§letir. Sonu9ta banka kart 

sahibinden faiz geliri elde eder. 

i) Bankalardaki hesaplar arasinda hesaptan hesaba 

(virrnan) yolu ile nakiller yapilrnakta, bu da paranin bankada 

kalrna silresini uzatrnaktadir. 

3.3. KREDi KARTI KABUL EDEN i§YERLERiNE SAGLADIGI FAYDALAR 

a) 0 an nakit parasi bulunrnayan rnil§terilere satl.§ ya

parak cirolarini artirirlar. 

b) I§yeri kredi karti ile yaptigi sati§ kani1l1g1n1 

bankadan tahsil ederek, pe§in para ile sati§ yaprni§ olur. 

Boylece 9ek veya senet kabul etrnenin riskinden, rnasrafla

rindan ve tahsil silresinden kurtulurlar. 

c) Kredi karti kabul eden i§yerleri ilyelige kabul 

edilirken bir elerneden ge9irildikleri i~in gilvenilir 

i§letrneler olarak kabul edilir. 

d) Kredi kartli sati§lar neticesinde, i§yeri nakit 

aki§larinin da diizenli artl.§ saglarken, odernelerin yap1l

rnas1n1 da garanti altina alir. ~ilnkil satl.§ belgelerinin 

ibrazi ile birlikte kredi karti kururnu saticiya hernen oderne 

yaprnaktadir. ~eklerin kar§l.ll.kSl.Z ~l.krna veya odernelerin 

gecikrnesi ve rnagazalarin kendi taksitli sati§lari sonucunda 

bazi alacaklarini tahsil edernerneleri ihtirnali gozonilne 
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alindiginda, kredi kartlarinin i§ yerlerine sagladigi fayda 

daha iyi anla§ilacaktir (37). 

e) Kredi karti §irketlerinin yaptigi tanitim ve 

reklamlar, o kredi kartlarini kabul eden i§yerlerine dolayli 

olarak fayda saglar. 

f) i§yerleri kredi kartli sati§ yaptiklarinda, ~ekle 

veya taksitli sati§larindan daha az kirtasiye ile ugra§mak

tadirlar. c;unkii defter tutma gibi maliyet unsurlarinda be

lirli bir dii§me gorillmektedir. 

3.4. ULKE EKONOMiSi A<;ISINDAN KREDi KARTLARININ FAYDALARI 

a) Kredi karti kullanimi ile dola§imindaki fiziki 

kagit para miktarinin azalmasi ve tasaruf mevduatinin artmasi 

saglanmaktadir. 

b) Kredi karti ile yapilan ali§veri§ler sonucu, bun

larla ilgili tilm para hareketleri ekonomik sisteme kaydi 

olarak girdiginden kaydi para miktar1n1 artirir. 

c) Ulke extra doviz girdisi saglamaktadir. ~oyle ki 

illkeye gelen hemen hemen her turistin cebinde birden fazla 

kredi karti bulunmakta, turistler beraberlerinde getirdikleri 

doviz ve dovizli ~ekin otesindeki harcamalarini genel olarak 

kredi kartiyla yaptiklarindan iilkeye extrabir doviz girmi§ 

olur. 

d) Paranin qiinliik ali§veri§lerde yipranmasindan dogan 

kayiplar onlenmi§ olur. 

(37) P. Alpergln; a.g.e., s. 28. 
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e) Vergi ka~ak~iligi onemli ol~ilde onlenir. ~ilnkil 

banka kasasi ile mal ve hizmet sunan f irmalarin kontrolil her 

an yapilabilir. 

f) Kredi kartlari talebi arttirmaktadir. Artan talep 

ilretim kaynaklarinin milsait oldugu durumda ilretimi artirir ve 

istihdam artar. 

g) Kredi karti uluslararasi seyahati kolayla§tirmakla, 

turizmi te§vik etmektedir. c;unkil kredi kartlar.i. turistleri 

gittigi illkede para degi§tirme ve kambiyo kurlarin.i. takip 

probleminden kurtarmaktadir. 

h) Kredi karti sayesinde turistin harcamalarinin 

kar§il.i.g.i. olan doviz tam olarak resmi banka kaynaklarina kam

biyo rayici ilzerinden kat.i.l.i.r. Turist illkeye geldiginde ya 

karaborsaya doviz satmakta veya yasak olmasina ragmen 

dogrudan d.i.§aridan getirdigi Tiirk paras.i.n.i. harcamakta veya 

banka doviz satmaktad.i.r. !§te kredi kartlari turistin 

bankalar kanaliyla harcama yapmasin.i. saglad.i.g.i. iqin Ulke 

ekonomisine faydal.i. olmakta ve daha onemlisi karaborsayi on

lemektedir (38). 

4. KREDi KARTLARININ SAKINCALARI 

Kredi kartlar.i.n.i.n sak.i.ncalari yine iilke ekonomisi ve 

sisteme kat.i.lan taraflar aq.i.sindan ele al.i.nacaktir. 

4.1. KREDi KARTININ KART SAHiBi ACISINDAN SAKINCALARI 

a) Kredi karti ki§ilerin 

artirmaktadir. ~oyleki fertler 

ihtiya~larini kredi karti ile 

(38) R. Kurt<>Clu; a.g.e., s. 8. 

harcama 

maa§lar.i. 

kan11lamak 

yapma egilimini 

ile alamad.i.klar.i. 

isteyebilir ve 
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sonu9ta bilt9esinin ilstilnde yapmi§ 

dolayisiyla zor durumda kalabilir. 

oldugu harcamalar 

b) Kredi kart1nin 9alirunas1 veya kaybedilmesi halinde 

kart sahibi kart merkezini zamaninda uyarmadigi taktirde 

iradesi di§indaki kullanimdan dogan risk de kendisine ait ol

maktadir. 

c) i§yerleri, bankalara sati§ ilzerinden komisyon 

verdiklerinden bu komisyonu ati§lara yansitmaktadirlar. 

Dolayisiyla kart sahibi daha pahal1 ali§veri§ yapmaktadir. 

d) Kredi karti kart hamilinin harcama belgelerini za

maninda odememesi durumunda yilksek faiz odemesine yol a9tigi 

gibi kartla odemenin kabullinden sonra yapilan glivenlik dene

timleri ve harcama belgelerinin doldurulmasi sirasinda zaman 

kaybina neden olmaktadir (39). 

4.2. KREDi KARTLARININ BANKA Ac;ISINDAN SAKINCALARI 

a) Bireyler kendi gelirleri ile kar§1layamad1klar1 

ihtiya9lar1n1 kredi karti ile kar§ilamaktadirlar. Ancak bazi 

kotli niyetli kart sahipleri kredi karti ile yapt1klar1 harca

malari tliketim limitlerini doldurunca ba§ka bir bankanin 

kendi kartini kullanarak ali§veri§e sifirdan ba§layabilirler. 

Bunun onlenmesi i9in geni§ bir kredi istihbarat sis

teminin kurulmasi gerekir. 

b) Banka a91s1ndan kredi kartinin diger bir aksakligi 

sahtekarliklardir. Sahtekarliklar 9al1nma ve kaybolmalar 

§eklinde olabilecegi gibi kartlarin yasal olmayan yollardan 

basilmasi §eklinde de olabilir. 

(39) 0. Teoman; a.g.e., s. 35-37. 
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Bankalar bu gibi sahtekarl1klar1 onlemek i~in ~ek ve 

kart kullananlar1 kar§1la§acaklar1 risklere kar§i haz1rlam1§ 

olduklar1 kitap~ik ve ro§lirler yoluyla uyarmaya 

~ali§maktadirlar. Ancak ge~en yillarda lilkemizde farkli 

sahtekarlik olaylarina raslanmi§ §6yleki: Ege ve Akdeniz'de 

hali, deri giyim tlirli turistik e§ya satma gorlintilsil altinda 

naylon magazalar a~ilarak sanki kredi kartiyla ali§veri§ 

yapilmi§ gibi gosterilerek sahte ali§veri§ belgeleri dlizen

lenmi§ ve bu hayali belgelerle bankalardan bliylik miktarda 

para toplanmi§tir (40). 

Diger bir sahtekarlik olayi ise bazi magazalarda ayni 

ali§veri§ i~in mli§terinin kredi kartiyla gizlice birden ~ok 

ali§veri§ belgesi dlizenlendi. Birincisi mli§teriye imza

lat1l1rken, digerlerinde de imza taklit edilmek suretiyle 

bankalardan para tahsil edilmi§, olay ancak bankalarin kart 

sahibinden bu tutarlari odemesini isteyince ortaya ~ikmi§ti. 

c) Kredi kartlari bankalarin biit~esinde ek bir 

Odenegin ayrJ.lmaS1Il1 gerektirmekte I ~UilkU kredi kartJ. 

olayinda egitilmi§ eleman gereksinimi kartlarin bas1m1, 

sahtekarliklara kar§i onlem almak i~in birtakim teknik do

natim ihtiyaci ayrica dlizenlenen belge miktar1n1n fazla ol

masi, banka i~in olduk~a masrafli buna kar§in bankanin kredi 

kartiyla elde ettigi gelir olduk~a dii§liktlir. 

4.3. UYE i~YERi A<;ISINDAN SAKINCALARI 

a) Ger~ekten, kredi karti iiye i§yerinin birtakim mali 

yiikiimltiltiklere katlanmasi sonuunu dogurur ki bunlarin da 

ba§inda kredi kart1n1 ~ikaran kuruma yaprni§ oldugu her sati§ 

lizerinden kornisyon oderne zorunlulugu, 

(40) "Kredi Kartsyla Yolsuzluk", OOoya Gazetesj, Kredi Kart• oze1 ekl, 21.4.1991, s. 7. 
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b) Ayni pazarda birden fazla kredi karti kurumunun 

faaliyet gostermesi nedeniyle ortaya .c;ikan rekabet ortaminda 

bu kurumlarin iiye i§yerlerine kendi kredi kartlarini kabul 

etmeye zorlayan sozle§meler imzalatmalar1, i§ hacminin, 

mii§teri c;evresinin ve dolay1s1 ile karin azalmas1 sonucunu 

birlikte getirir (41). 

c) tlye i§yeri yoniinden kredi karti zaman ve i§giicii 

kaybina yol ac;acaktir. §oyleki: tlye i§yeri ali§veri§ bedelini 

kredi karti ile odemek isteyen bir mii§terinin kartini once-

. likle gec;erlilik ko§ullari ac;1s1ndan inceleyecek, sonra bu 

kartin yasaklanmi§ kart listelerinde yer alip almadigina 

bakacak, karti imprinter aygitina yerle§tirerek gerek kart 

sahibine, gerek kendi i§letmesine ili§kin bilgileri harcama 

belgesine aktaracak ve en nihayet elle doldurulacak boliimleri 

(ali§veri§, vergi gibi) doldurduktan sonra kart sahibine 

imzalatacaktir. Ancak iiye i§yerinin yapmasi gereken i§ler 

bitmemek, toplanan harcama belgesi bedellerini kredi kurumun

dan tahsili ic;in; harcama belgelerinin tarih ya da satin ali-

nan mal ac;isindan siraya konulmasi, 

karti kurumunun verdigi c;ekin 

sirada bekleme ve kredi 

bankadan tahsili gibi 

i§lemlerin yerine getirilmesi ic;in bazi personelini sadece bu 

konuda c;ali§tirmaktadir. 

d) Bazen iiye i§yeri kart sahibinin bir iade talebine 

dayanarak aldigi malin bedelini odememe gibi riskle de kar§i 

kar§iya kalmaktadir. \:iinkii kredi kartini c;ikaran kurum ile 

iiye i§yeri arasinda yapilan akitlerde mevcut bulunan bir 

hiikiim uyarinca bu durum da kurum uye i§yerine odedigi bedeli 

geri almak hakkini sakli tutmaktadir (42). 

(41) 0. Teoman; a.g.e .. s. 38-39. 

{42) 0. Teoman; a.g.e., s. 39. 
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4.4. ULKE EKONOMiSi A91SINDAN SAKINCALARI 

a) Enflasyonist ortamda kredi karti iilke ekonomisi 

a~isindan sakincalidir. ~iinkii kredi kartlari talebi 

artirdigindan artan talep fiyatlari yiikselterek enflasyonun 

artmasina sebep olur. 

b) Kredi kartlar.i.n.i.n iilke ekonomisi ac;.i.sindan fay

dalarindan bahsederken iilkeye extra doviz girdigine imkan 

verdigine deginilmi§ti, ancak soz konusu bu fayda dezavantaj 

'da olabilir. 

5. KREDi KARTLARININ SiGORTASI 

Kredi kartlari sahipleri belli limitler ic;inde kaza 

sigortasi kapsamina alinmi§lardir. 

Dlinyanin her yerinde seyahatlarda kaza ve hastalik soz 

konusu oldugunda bu sigortadan yararlanilir. Ayrica kredi 

kartlari c;al.i.nma ve kaybolmalara kar§l. da risk sigortasi kap

samina alinabilir. Seyahatlerde biletini kredi karti ile alan 

ki§iye 150.000 dolara kadar seyahat sigortasi yapilmaktad.i.r. 

Bu sigorta ile gidilen illkede tibbi ve 

yardim buro hizmetlerinden f aydalanma 

hukuki konularda 

ve illkeye ait 

dani§manlik hizmetlerinin tumu ucretsiz olmaktadir. Tiim hava 

yollarinda gecikmeli sef erlerde oncelikle uc;u§ hakki kay.i.p ve 

bagaj emniyeti garantili otel rezervasyonu da i.icretsizdir (43). 

(43) Muhtelif bankalann kredl kartl broQijrlerl. 
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BOLUM4 

DiGER ULKELERDE VE TURKiYE'DE KREDi KARTLARININ GELi~iMi 

1. AMERiKA BiRLE~iK DEVLETLERi'NDE KREDi KARTLARI 

Amerika' da ilk kez 1894 y1l1nda Hotel Credit Letter 

Company bir kredi karti ~1karm1§t1r. Sadece turizm sektorilnde 

ge~erli olan bu karttan sonra 1914'de Western Union Bank be

lirli ol~lide kredi saglama i§l~vine de sahip olan bir kredi 

kart1n1 dilzenlemi§tir. 

Karayollari ta§imac1l1g1n1n geli§mesiyle birlikte ben

zin §irketleri mli§terilerine ( coutas cards) adiyla anilan 

kartlar aracil1g1yla blitlin istasyonlardan benzin alma imkani 

saglami§lardir. 

Ancak yukarida sozli edilen bu kartlarin kullanim alani 

belirli bir hizmet ya da belirli bir bolge ile s1n1rl1 bulun

maktaydi. 

"iki tarafli sistem" diye nitelendirilen bu uygulama 

mli§teri ve §irketler tarafindan yaygin bir §ekilde benim

sendi. ~linkli bu uygulama mii§teriyi nakit ta§ima zorunlugundan 

kurtararak odeme yapma §ansi ve i§letmelere ise i§ hacim

lerini bliyiik ol~lide artirma imkan1n1 taniyordu. 

Daha sonralari telefon §irketleri, seyahat i§letmeleri 

ve otomobil kiralayan giri§imler taraf indan da benirnsenen bu 

uygulama, bliglin Amerika'da hala bliyiik bir yayginliga sahip

tir. 

Daha once de belirtildigi gibi, ilk uygulama ornek

lerinin sinirli bir kullanima elveri§li olmasi nedeniyle, 

kredi karti ~ikaran kurumlar daha yaygin kullanima elveri§li 

model arayi§l. i~ine girmi§lerdir. Gerek artan ticaret hacmi 
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ve gerekse i§ adamlar1n1n giderek artan sayida gezilere ~ik

malari kredi kartlarinda "ii<; taraf 11 sistem" diye ad

land1r1lan bir sistemin dogrnasina sebep olmu§tur. 

Bu yontemin en onemli ozelligi, mii§teriye kar§i edimin 

bizzat kredi kart1n1 c;ikaran kurum ya da kendisine organik 

yonden bagli bir gorevlisi tarafindan degil, ilc;ilncil bir ki§i 

tarafindan yerine getirilmesidir. "Uc; tarafli" sistem uygu

larunasi yine ABD devletinde benzin §irketleri taraf indan ba§

lat1lm1§t1r. ABD'nin belirli bir eyaletinde olan benzin §ir-

'ketleri, diger eyaletlerdeki ayni nitelikteki §irketler tara

findan kabul edilen kartlar <;ikarmi§lardir. Fakat kredi kart

lari kullan1m1n1n geni§ bir sahaya yayilmasi II. Dilnya sava

§l.ndan sonra olmu§tur. 

Sava§ oncesi unutulmaya ba§layan kredi kartlar1n1n 

geli§imi 1946 y1l1ndan itibaren yeniden hizlaruni§tir. ABD'de 

belirli bir bolge ile s1n1rl1 olmayan ve ayrica degi§ik 

alanda faaliyet gosteren ilk kredi karti 1950 y1l1nda, Diners 

Club tarafindan <;ikar1lm1§t1r. 

1958-1959 y1llar1ndan itibaren ozellikle Bank of Ame

rica' nin Bank Americard' 1 c;1kartmas1 ve Chase Manhattan• in 

diger 40 banka ile olu§turdugu sistemden sonra kredi karti 

vazgec;ilemeyen bir odeme araci olmu§tur. ABD 'de onemli yer 

tutan diger kredi kartlari Hilton Carte Blance ve American 

Expresstir. 

ABD'de kredi karti uygulamasinda son zamanlarda tilke

ticinin giderek artan oranda bor<;laruna olgusu gozonilne alina

rak bazi degi§iklikler yapilmi§tir. Ornegin kredi kartlar1n1n 

c;1kar1lmas1na yasal s1n1rlar getirilmi§ ve bir c;ok kredi 

karti kurumu Mastercard ve Visa ile birle§mi§tir {44). 

{44) 0. Teoman; a.g.e., s. 13. 
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Bugiin i~in Amerika Birle§ik Devletleri'nde diger 

iilkelerde de yaygin bir orgiite sahip ba§lica 4 biiyiik kredi 

karti kurumu faaliyet gostermektedir. 

Bunlardan ilki 1950 yilinda kurulan Diners Club, ikin

cisi 1958'de faaliyet gosteren Amerikan Express Company 

3 'nciisii yine ayni yil Bank of America taraf indan ~ikarilan 

Bank-Americard ve dordiinciisii ise 1966 yilinda ~ikarilan Mas

ter-card' dir. 

Amerika Birle§ik Devletlerinde ki§ilerin birden fazla 

kredi kartini ta§imalari kartin ~alinmasi veya kaybedilmesi 

tehlikesini artirdigindan bugiin sinirli da olsa bazi sistem

ler birbirine baglanmi§ ya da kar§ilikli olarak ~ikarilan 

kartlarin kabul edilmesi saglanmi§tir. 

2. ALMANYA'DA KREDi KARTLARININ GELi~iMi 

Almanya'da 

iilkede garantili 

kredi kartlarina soguk bakilmi§ ve bu 

~ekler daha yaygin bir §ekilde uygulama 

alani bulmu§tur. Ancak, garantili ~ek sisteminin bazi sakin

calari kar§isinda kredi kartlari uygulamasina ge~ilmi§tir. 

<;ek sisteminin en onemli sakincasi ~ek sahibi crek 

yapraklarini tiikettigi zaman, para odemeksizin ali§veri§ 

yapma olanagini yi tirmektedir. Bu nedenle Almanya • da, 

Amerikan kredi kartlari sisteminin bir tamamlayicisi olarak 

"Eurocard" adi verilen sistem geli§tirilmi§tir. Almanya • da 

kredi kartlarinin Amerika Birle§ik Devletlerine gore daha ge~ 

kabul gormesinin sebebi tiiketicilerin kredi kavramina verdik

leri farkli anlamdan kaynaklanmaktadir. Almanya'da kredi alma 

gii~ durumda bulunmanin bir belirtisi sayilirken, Amerika • da 

kredi ile kredi degerliligi e§anlamda kabul edilmektedir. 
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Almanya' da kredi kartinin kabulii beraberinde bir gok 

tarti§malari da getirmi§ti, kredi kartinin kar§iti olanlar 

kurumun tiim tiiketici kesimleri tarafindan benimsenmesinden 

gekiniyor ve ozellikle tacirlerin, kredi kartlarini kabul et

meleri sonucunda onlarin kredi kartini ~ikaran kurumlara 

odeyecekleri komisyonlar yiiziinden f iyatlarin yiikseleceginden 

endi§e ediyor lardi (45). 

Bu tarti§malara ragmen Almanya'da kredi karti sistemi 

bugiin yerle§mi§ durumdadir. ~u an Almanya 'da American ex

press, Diners club, Eurocard ve Visa olmak iizere ba§lica dart 

kredi karti kurumu faaliyet gostermektedir. 

Eurocard ile birle§mi§ olan Mastercard 1980 yilinda 

Almanya'da faaliyet gostermeye ba§lami§ ve tahminen 416 bin 

iistiinde iiyesi vardir. 

Eurocardin % 40 payina bazi Alman Bankalari, % 40'ina 

tasarruf sandiklari ve % 20'sini de Deutsche Genossenschafts 

bank sahiptir. 

Almanyada bugi.in American express' in de faaliyetleri 

geni§ ~apta siirmekte ve halen 25 bin iizerinde yerle 

anla§mal1d1r. Visa kartlari Almanyada Bank of Amerika 

tarafindan g1kar1lmaktad1r. 

3. iSViCRE'DE KREDi KARTLARI 

!svigre' de iki tarafli sisteme dayali kredi kartlari 

<;ok once <;1kar1lmas1na ragmen, gergek anlamda kredi karti 

uygulamasi 1972y1l1ndan sonra ba§lami§tir. 

(45) 0. Teoman; a.g.e., s. 19. 
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isvi9re'de degi§ik biiyiik magazalar, lokantalar, otomo

bil kiralama §irketleri, benzin ve diger yakit tiirlerini sa

tan i§letmeler ile havayollari ortakl1klar1nca 91kar1lan ozel 

mii§teri kartlari, yurt i9inde ve ayni zamanda yurt di§inda da 

ge9erli say1ld1klar1 i9in, kismen de olsa uluslararasi kart

larin fonksiyonunu gostermektedirler. Bunun en onemli ornegi 

Jelmoli magazasi tarafindan 91kar1lan kredi kart1d1r. 

isvi9re'de de bugiin ve American Express, Dinners Club, 

Eurocard ve Visa gibi uluslararasi alanda ge9erli kartlar bu

. 1 unmaktadir . 

4. iSVE~'TE KREDi KARTLARI 

1sve9, kredi kartlari konusunda Avrupada en geli§mi§ 

iilkelerin ba§inda gelmektedir. 

Otorizasyon konusunda 8 ana kart operatorti arasinda 

i§birligi yapilmi§tir. Bu i§birligi sayesinde otorizasyon 

i§lemleri daha siiratli yapilmaktadir. isve9'in bir ozelligi 

de en fazla kart tiiriine sahip olmasidir, bugtin halen yiiziin 

iizerinde farkli kart tiirii vardir. 

!sve9'te The Saving banks tarafindan verilen kartlarin 

iicreti kredi limitinin % 2 'si kadardir. Bu kartlar bir9ok 

fonksiyonlari yerine getirdiginden 9ok ama9l1 kartlar da den

mektedir. Ornegin nakit, bor9 ve kredi fonksiyonlari vs. 

Bu kartlari kurallarina uygun §ekilde diizenli olarak 

kullanan kart sahiplerine bazi §irketler gold kart vermekte

dir. 



50 

5. FRANSA'DA KREDi KARTLARI 

Fransa 'da kredi kartiyla ilgili ilk c;ali§malar 1967 

yilinda ba§lami§ ve ayni yil Bankalar birle§erek carte bleue 

adli kredi kartini c;ikartmi§lardir. 1973 yilinda carte bleue 

visa ile baglanti kurmu§tur.. Diger tilkelerde oldugu gibi 

Fransa'da da Master card, Diners card ve Eurocart geni§ bir 

kitleye hitap eden kartlardir. 

Fransada carte Bancaries tarafindan tan1t1lan ve illke 

gapinda kullanilan Smart kartlari vardir. Smart kartlarin gok 

degi§ik i§lemlerde kullanilmasini saglayan mikroprosesoril 

vardir ve bu kartlarin en onemli ozellikleri taklit edile

meyecek olmalaridir. 

Yakin gelecekte odemeler sistemi ic;inde, Fransa'da 

deneme a§amasinda olan "hafizali kartlar" in (memory cards) 

onemli bir yer te§kil edecekleri tahmin edilmektedir (46). Bu 

kart daha fazla microprocessor'dan olu§makta ve kayit edilen 

i§lemler gerektiginde banka hesabi ile kar§ila§tirilabil

mektedir. Haf izali kartlar, ilzerinde bulunan mikro-devreler 

sayesinde daha fazla bilgi depolayabilmektedirler. 

6. TURKiVE'DE KREDi KARTLARI 

6.1. KREDi KARTLARININ TURKiYE'DEKi TARiHi GELi~iMi 

Turkiye'de kredi kartlar1n1n ilk temsilcileri 1964'lil 

yillarda "Le Diners Club" ve "Corte Blanche" olmu§tur. 

!stanbul Turizm isimli f irmanin, Beyrut' taki Middle 

East temsilciligine bagli olarak ba§lattigi bu c;ali§ma daha 

geni§ bir §ekilde 1968 yilinda Koc; grubu • na bagli, Servi 

(46) Flgen Karatan; "Bankacillkta Octeme Sistemlerlnln Otomasyonu, Elektronik Fon Transfer Slstemlerl", Tlirklye Bankalar 
!fu:liru, Yaym No: 162, Ankara, Mayis 1990, s. 12. 
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Turistik A.§. Amerika 'dan yurt ic;i kart c;ikarma yetkisini 

alarak "Diners Club" kredi kartlarini iilke ekonomisine 

sunmu§tur. 

Dinners Cl up' dan sonra Tiirkiye 'de Ttirk Ekspres 

Havacilik ve Turizm Ltd. araciligi ile "American Ekspress" 

kartlari piyasada faaliyet gostermeye ba§lami§tir. 

Diners Club ve American Ekspress kartlari 1975 yilina 

kadar rakipsiz olarak faaliyetlerine ortakla§a devam 

etmi§tir. Ancak 1975 yilinda interbank Grubuna bagli olarak 

Mastercard-Eurocard ve Access'inde piyasaya girerek faaliyet 

gostermeye ba§lami§tir. Bu iic;lii kart grubunun uygulayicisi 

Anadolu Kredi Kartlari Turizm Ticaret A.§. onemli hissedar

lari ise Pamukbank T.A.§. ile Genel Sigorta A.§. Bu donemde 

yurt i<;i Eurocard'in pamukbank tarafindan iilke genelinde 

dagitimina ba§lanmi§ ve sonu~ olarak Tiirkiye'de ilk kez yerli 

yabanci kart rekabeti giindeme gelmi§tir. 

Anadolu Bankasi A.§. ABC Turizm ile birlikte yeni bir 

kart clan Visa' nin iiyeligine el atmi§lardir. 1981 yilinda 

Ttirk piyasasina giren Visa kisa stirede geni§ bir uygulama 

alani bulmu§ ve uygulayici banka sayisi 6'ya ula§IDl..§tir. 1986 

yilina kadar yukarda bahsedilen kartlar faaliyetleri siirdiir

meye devam etmi§ ve bu donemde soz konusu kartlara ilaveten 

Tiirkiye'de ilk kez farkli bir uygulama ba§latilmi§, Pamukbank 

kendine ozgii "prestige card" adi verilen bir kredi kartini 

piyasaya ~ikarmi§tir. Pamukbank'in bu karti kisa siirede 

yayginla§rnl..§ ve iilkenin kredi karti piyasasinda yerini 

almi§tir. Tiirkiyede zaman i~inde biiyiik magazalarin da kredi 

karti ~ikardigi goriilmektedir. Ornegin Atalar, Beymen vs. 

1989 yilinda Tiirkiye'nin ilk petrol karti Shell Card 

olarak piyasaya stirtilmti§tiir. Bu kart ttizel ki§ilerin petrol 

giderlerini kontrol edebilmelerinde onemli bir ara~tir. 
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Tiirkiye 'de 1991 yilinda yirmi kurulu§ mil§terilerine 

kredi karti verirken, ba§lang9ta bu sayi sadece il9til. 

Kredi kartlarinin Tilrkiye'de bu kadar ge9 geli§mesinde 

onemli bir etken de i§yeri sahiplerinin banka 'ya komisyon 

vermemek i9in olaya soguk bakmalariydi, ancak gilnilmilzde bu 

imaj tamamen yikilmi§ ve bu olay bir itibar, prestij havasi 

iginde degerlendirilmeye ba§lanmi§tir. 

1990 yilinda anilan bir kararla ba§latilan Tilrk lirasi 

konvertibilite uygulamasi ise, hem yurt di§inda hem de yurt 

iginde kartlarin ihracin1 miimkiln kilmi§tir (47). 

Kredi kartinin zaman i9inde sistem olarak da degi§tigi 

goriilmektedir. ~oyleki; Tilrkiye'deki kredi kartlari ilk 

olarak tek odemeli kart (Charge card) §eklinde olup, kredi 

karti ile ilgili odemeler bankada a9t1r1lan tasarruf mevduati 

hesaplarindan kar§ilanmaktaydi. Ba§lang19ta kredi kartlari 

daha 9ok mevduat top lama amaciyla pazarland1g1ndan 

Tiirkiye 'deki bankalar Bati 'daki bankalardan farkli olarak, 

pasif art1r1c1 bir iiriin olarak gormekteydiler. Ancak son iki 

yil iiginde ekonomide goriilen durgunluk bankalar1 tilketici 

sektoriine yoneltmi§tir. 

Bankalarin tiiketici sektorlerine yonelmeleriyle bir

likte tipki batidaki bankalar gibi artik kredi kartlar1 

Tiirkiye 'de aktif yaratan bir ilriln olarak degerlendirilmeye 

ba§lanmi§tir. Boylece bir ka9 banka kredi kart1 arac1l1g1 ile 

mii§terilerine doner sermaye kredi f aaliyetini kapsayan kredi 

limitleri olu§turarak para plase etmeye, dolay1s1yla faiz 

geliri elde etmeye ba§lami§lardir (48). 

(47) "Kredl Kartlan '91", Ban!salararas1 Kart Merkezl, s. 4. 

(48) 0. Akbulut; a.g.e., s. 4. 
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6.2. TURKiVE'DEKi KREDI KARTI KULLANIM ~EKiLLERi 

Tilrkiye'de u9 9e§it kart kullanilmaktadir. 

- Masraf karti (Charge cards) 

- Kredi karti (Credit cards) 

- ATM Karti (Debit cards) 

- Masraf karti (Charge cards) sahipleri harcadiklari 

mal ve hizmet bedelinin % 20-25'ini pe§in odeyip geri 

·kalanini 4-6 aylik taksitlerle belli bir vade farkini kabul 

ederek odeyebilmektedir. Ancak harcama yapan ki§i harcami§ 

oldugu mal veya hizmetin bedelini kredi kart1n1 91karan kuru

mun belirledigi sure i9erisinde oderse f aiz odeme yilkilm

lillilgunden kurtulur. 

Credit Cards'ta ise kredi karti sahipleri kart

lariyla bankadan nakit 9ekerek kredi kullanma imkanina sahip

tirler. Bu §ekilde alinan krediye belli bir faiz 

i§lemektedir. Ancak bu krediyi veren bankalarin dikkat et

meleri gereken durumlar vardir. 

1) Nakit 9ekecek olan kart sahibinin yabanci veya 

yerli kartlardan hangisine sahip oldugunun bilinmesi gerek

mektedir. 

2) Nakit odemelerde ge9erli kimlik, isim ve imza kon

trolilniln yapilmasi gerekir. 

3) Kart sahibinin sati§ belgelerine attigi imza ile 

karttaki imzanin tutup tutmadigina bakilir. 

4) Banka kredi karti ilzerindeki bilgileri sati§ bel

gesi ilzerine geqirirken kesinlikle imprinterden ge~irerek 

kaydetmelidir. 
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5) Yabanci kart sahiplerine nakit odemelerde doviz 

alim bordrosu TOMB ali§ kuru lizerinden dlizenlenmesi gerekir. 

6) Banka nakit odeme yapmadan once kesinlikle kredi 

karti merkezinden provizyon alarak sati§ belgesi hesap oze

tini doldurur (49). 

Bor~ kartlarinda (debit cards) ise kart sahibi 

hesabindaki para kadar harcamada bulunabilir, yani harcama 

yapmasi veya nakit ~ekmesi hesabinda bulunan miktarla s1n1r

l1d1r. Bu kartlar daha <;ok otomatik para veznelerinden para 

<;ekmek i<;in kullan1l1r. 

1991 yil sonunda Tlirkiye'de kurulmu§ olan ATM say1s1 

1771 adettir. Bunlarin 970 adedinde ATM §ebekesinin ait 

oldugu liye kurulu§un kredi kartlari ile naki t <;ekilebilmek

tedir. 383 ATM'de ise yabanci lilke kart sahiplerine de nakit 

avans yap1lmaktad1r. 

ATM'lerde kullanilan bor<; kartlar1n1n (debit card) 

say1si 1991 y1l sonunda 7.335.000'e ula§IDl.§tir (5o). 

6.3. TURKiVE'DE KULLANILAN KREDi KARTI TURLERi 

6.3.1. Visa Kredi Kart1 

Visa kredi karti 163 illkede 160 milyon ki§i tarafindan 

kullanilmakta, 5. 5 milyon i§yerinde kabul edilmekte ve kul

lanilan kredi karti sayisi ise 400 milyonun lizerindedir. 

Bugiin dilnyada oldugu gibi ABD'de de en fazla visa kart 

kullaniliyor. Bu lilkede Visa karti sahiplerinin say1s1 124 

milyon dolayinda bulunuyor. Bu da gosteriyor ki Amerika 'da 

top lam kredi kartlar1n1n 

(49) A Al19; a.g.e., s. 9. 

(50) BKM; a.g.e., s. 5. 

ylizde 54.5'ini Visa kart1 
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olu§turuyor. Visa kart1n1n dilnya toplami ise 222 milyon olup, 

bu bilyilklilgun 45 milyonu Avrupa' da bulunuyor (51). ( 1989 is

tatistiklerine gore). 

Turkiye'de ise toplam kredi karti say1s1 1990 y1l1nda 

671.343 iken bunun 474.907'sini Visa kredi karti olu§turuyor. 

1991 y1l1nda ise toplam kredi kart1 say1s1 766.085 yilkselerek 

kredi kartindaki arti§ orani % 14 .11 olmm~tur. Visa kredi 

karti say1s1nda ise ayni donemde 556.621 olup, arti§ orani % 

13. 33 olarak gergekle§mi§tir. Visa kredi kart1n1n 9e§i tli 

·turleri vardir: 

- Visa Classic Domestic: 

A1111veri§lerde kolaylik ve 

Sadece Tilrkiye 'de gec;erli. 

prestij sagliyor. Diger 

c;e§itlerine gore limiti daha dil§ilktlir. 

Visa Classic International: Bil tun dlinyada ge9er

lidir. Ozel ki§iler adina al1nd1g1 gibi tlizel ki§iler adina 

da alinabilmektedir. 

Visa Premer (Al tin Kart): 

s1n1rs1z harcama yetkisi vermekte, 

Dlinyanin her yerinde 

ayrica 150 bin Amerikan 

dolarlik seyahat sigortasi, ilcretsiz bliro hizmetleri, ulus

lararasi otel ve otel kiralama i§leminde % 40'a varan indirim 

gibi avantajlar saglayan segkin bir karttir (52). 

Visa ilk olarak 1958 y1l1nda Bank of America'nin kendi 

bilnyesinde geli§tirdigi banka karti programi ile Bank Ameri

card olarak ba§lami§ ve 1977'de Visa ad1n1 almi§tir. Visanin 

uluslararasi orgiitil, lisans anla§malari ile mlinferit lilkeler

deki kurum veya bankalara kart dlizenleme hakk1n1 tan1m1§t1r. 

Visa mavi, beyaz ve altin renkli kartlardan olu§ur. 

(51) "Kredl Kartlan", Dilnva Gazetesl, s. 8. 

(52) Bankalararas1 Kredi Kart Merkezl; a.g.e., s. 6. 
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Yurt dl.§1. kartlarda (Classic-Premes) visa limitleri 

iginde o illkenin para biriminden visa ilyesi banka §Ubesinden 

veya ATM veznelerinden "PIN" kodu kullanilarak 24 saat nakit 

para gekme imkani vardir (53). 

6.3.2. Mastercard/Eurocard 

Diinyada 170 iilkede kullanilmakta ve bu iilkelerde 28 

binin iizerinde iiyesi vardir. Bunun 11.000'i Avrupa k1tas1n

dadir. Master card/Eurocard toplam 150 milyon ki§i tarafindan 

.kullanilmakta ve dilnyada 5 milyonun iizerinde i§yerlerinde 

kabul edilmektedir (54). Mastercard/Eurocard say1s1 1990 

yilinda 115.273, Tilrkiyede ise bu sayi 1991 y1l1nda 

117.857'ye yilkselerek 1991 yili i~in Mastercard/Eurocard 

kartlarindaki artl.§ orani % 13. 33 olarak gerc;ekle§mi§tir (55). 

Bu kartin tiirleri ise: 

Mastercard/Eurocard Domestic: Sadece Tlirkiye'de 

gegerli olan bu kart da kredi kartlar1n1n diger blitlin 

avantajlarina sahiptir. 

Mastercard/Eurocard International: Dlinyanin her 

yerinde gegerli saygin bir odeme aracidir. 

- Mastercard/Eurocard Gold: Biltlin iilkelerde en lliks 

ortamlarda kullaniciya s1n1rs1z satin alma olanagi verir. 

- Mastercard/Eurocard §irket Karti: ~irketler adina 

alinan, kullanic1n1n her tlirlli harcamalr1n1 fatura ile bel

geleyen ozel kart. Bu kartlarin bir kismi sadece yurt i~inde, 

bir kismi sadece yurt di§inda bir k1sm1 ise hem yurt i~inde 

hem de yurt di§inda gegerlidir. 

(53) Dilnya Bankaethk ekl, "Kredl Kartlan", s. 7. 
(54) I. Ah11; a.g.e., s. 42. 
(55) BKM; a.g.e., s. 7. 
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6.3.3. American Express Card 

Tilrkiye'de faaliyetlerini 1938'den itibaren temsilci

likler araciligi ile silrdilren American Express, 1985 yilindan 

itibaren Dolar kartlarini akbank kanali ile Tilrkiye'de 

pazarlamaya ba§lami§ ve 1987 yilinda ise Tilrkiye of isini 

~ali§maya ac;mi§tir. American Express'i sadece kart pazarlayan 

bir kurulu§ olarak degerlendirmek yanli§ olur. American Ex

press seyahat hizmetleri grubu, American Express odeme kart

lari yani sira seyahat ~ekleri ve ozellikle i§ adamlarina ve 

yilksek seviyeli yoneticilere yonelik seyahat hizmetleri 

pazarlamaktadir. Dilnya ilzerindeki satilan seyahat c;eklerinin 

yarisi American Express' indir. Seyahat hizmetleri ise, 120 

iilkede 1500 'iin ilzerinde seyahat hizmet of isi arac1lig1 ile 

saglanmaktadir (56). American Express' in dilnya c;apinda 34 mil

yonun ilzerinde kart iiyesi bulunmaktadir. American Express'in 

platin, altin ve klasik ye§il odeme kartlari yani sira, op

tima kredi kartlari vardir. 

American Express card, 150'den fazla illkede 2.8 milyon 

i§yeri taraf indan kabul edilmektedir. Bu karta sahip olmak 

ic;in y1ll1k gelirin 15 bin dolarin lizerinde olmasi ve 

c;ali§ilan bankadan olumlu referans alinmasi gerekmektedir. Bu 

kart daha c;ok temsil ve agirlama yilkilmlillilkleri ta§iyan fazla 

seyahat eden i§ adamlari ve yilksek seviyeli yoneticiler 

tarafindan kullanilmaktadir. 

American Express kartin tilrleri ise; 

a) Gold Card, 

b) Green Card. 

(56) "Kredl Kartiari", DQnya Gazetesj, s. 4. 
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6.3.3.1. American Express Gold Card 

Oiinyanin her yerinde ge9erli olan bu kart ile dilnyada 

2. 5 milyonun iizerindeki i§yerlerinde ali§veri§ yapma §ansi 

vardir. 

American Express Gold Card' la sinirsiz harcama yapila

bilmektedir. Yapilan harcamalarin odemeleri ise aylik raporu 

aldiktan sonra ger9ekle§mekte ve bu odemeleri yaparken faiz 

ya da ek i§lem iicreti odenmemektedir. 

American Express Gold Card' la yapilan blitlin harcamalar 

ABO dolari ilzerinden fatura edilmektedir. 

American Express Gold Card sahipleri dlinyanin her 

yerinde 10.000'i a§kin otelde garantili rezervasyon §ansina 

sahiptirler. Ayrica Amex'in 130 illkeye yayilmi§ 1600 seyahat, 

hizmet ve temsilcilik bilrolarinda nakit para ve seyahat c:reki 

olarak 5000 ABO dolari ~ekebilmektedirler. 

Bu kartla: 

- Oiinyanin her yerinde tan1nm1§ firmalardan depozito 

vermeden araba kiralama, 

- 200.000 ABO dolarlik kaza sigortasi (seyahat bile

tinin bu kartla alirunasi halinde), 

- Hava alanindaki gecikmeler halinde yemek, ic;rki ve 

otel giderleri kar§ilanmakta (u9ak biletinin Amex Gold 

Card'la alirunasi durumunda), 

- Bagajin 48 saat gecikmesi halinde giyecek ihtiyacini 

kar§ilamaya yonelik belirli bir miktarla s1n1rl1 olan harca

malarin Gold Card ile yapilmasi halinde masraf lar American 

Express tarafindan kar§ilanir. 

- Kart sahipleri Amex Gold Card liyelerine ozel "consul 

clup"a iiye olarak birtakim avantajlara sahip olurlar. 
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6.3.3.2. American Express Green Card 

Bu kartin American Express Gold karttan tek f arki 

limit ve sinirlarin daha dar olmasidir, ancak Amex Gold 

Card' in sundugu biltiln hizmetlerden bu kartla da yararlanilir. 

6.4. DINERS CLUP 

1968 yilindan bu yana Ko~ Holdinge bagli Setur Diners 

Clup tarafindan uygularunaktadir. Tlirkiye'nin ilk kredi 

'kartidir. Diners Clup yurt i~in (Domestic) kart verme 

i§lemine devam etmektedir. Diners Clup kredi kartlari sahip

leri Tlirkiye'nin onde gelen milesseselerinde harcama yapa

bilir, indirimler, oncelikli servis gibi ekstra hizmetlerden 

yararlanabilirler. Ayrica Diners Cl up ilyeleri diinyanin pek 

~ok hava alaninda kulilp iiyelerine tahsis edilen ViP salon

larindan faydalanabilirler. Hayat seyahat, kaza gibi ~e§itli 

sigortalardan yararlanirlar. Diners Clup International 

ilyelerine nakit para ~ekme imkani da tanirunaktadir. Dinersin 

limiti 250. 000 TL' dir (57). 

6.5. PRESTIGE CARD 

Tamamen Pamukbank'in yonetiminde olan ve 1986'da ~ikan 

bir karttir. Bu kartin limiti 400.000,- TL'dir. Diger kart

larin limitlerinden daha yilksek bir limite sahiptir. Bugiln 

prestige cart 40.600 ki§i tarafindan kullanilmakta ve 5 

binden fazla i§yeri tarafindan kabul gormektedir. 

6.6. CONVERTIBLE CARD 

!ktisat bankasi 1990 yilinda kredi kartlari piyasasina 

bir kart daha eklemi§tir. Bu kart convertible card'dir. ikti

sat bankasi bu karti mil§terilerine kendi bankasinin ayri-

(57) DUnya Gazetesl bankac1hk kl, s. 7. 
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caligini hissettirmek amaciyla ~ikartmi§tir. Bu kartin, kart 

hamillerine sagladigi avantajlarin ba§inda kart sahibi olacak 

ki§inin hem yurt i~i hem de yurt di§inda ge~erli olacak tek 

bir kart ta§imasi gelir. Ayni kredi karti ile Tiirkiye 'de 

yapilan harcamalar Tiirk lirasi yurt di§indaki harcamalar ise 

kart sahibinin istegi dogrultusunda doviz veya Tiirk lirasi 

olarak odenebilmektedir. Boylece iktisat bankasina ai t Visa 

ve Mastercard sahiplerinin yurt di§inda yaptiklar1 harca

malarin bedellerini mutlaka doviz olarak odemeleri zorun

lulugu ortadan kalkmaktadir. Bunun yani sira tek kart ta§imak 

zahmetsiz ve risksiz bir ortam yaratmaktadir (58). 

6.7. AFFNITY KART 

Bu kart kurumlara ozel kredi kartidir. tizerinde kart 

hamilinin ad1n1, ilyesi oldugu mesleki kurulu§un, dernek, 

kliip, §irket ya da kamu kurulu§unun amblemini ta§ir. Ulus

lararasi ge~erliligi clan Affinity kart sahibine iiyesi oldugu 

kurulu§un prestij inden yararlaruna imkani da saglamaktadir. 

Kart amblemini ta§idigi kurulu§un yurt i~i ve di§inda 

reklamini yapmaktadir. Affinity kart uygulamas 1 Euro

card/Mastercard ve Visa amblemi altinda se~kin kurulu§lar 

tarafindan kullanilmaktadir. Tiirkiye' de kullan1m1n1 ilk 

ba§latan banka ziraat bankasidir (59). 

6.8. iNDiRiM KARTLARI 

Gene! talep daralmasina ~oziim olarak dii§iiniilen indirim 

kartlari, ali§veri§te % 5 ile % 25 arasinda degi§en oranlarda 

indirim saglar. Ayrica bir kimlik ve prestij araci olarak da 

kullan1l1r. Kullanim siiresi 1 yil olmakla birlikte indirim 

kartlari i~in standart bir fiyat belirlerunemi§tir. Aidat be

delini odeyen ki§i kart sahibi ve kuliip ilyesi olur. 

(58) Cemali Haslet; •lktlsat Bankasr Convertible Card'r sunmu§tur", Para ve Sermaye Piyasasr Dergisi, Nisan 1990, s. 20. 

(59) Ekonomik BUlten; a.g.e, 16-22, Nlsan 90. 
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Turkiye'deki indirim kartlari: 

Diners for two: Sadece restoranlarda gec;en bir kart

tir. Yurt i<;i ve yurt di§inda kullanilabilir. Kartlar her 

restoranda sadece bir kere ic;in gec;erlidir. 

Card 34, Carte !stanbul, Time Clup Cardlar1 ve c;e§itli 

magazalarin c;1kard1g1 indirim kartlari mevcuttur. Ornegin 

Printems kredi kartlari Beymen Card, Atalar Altin Card, Pa

betland Card vb. (60). 

TABLO 1 

TURKiYE'DE KULLANILAN TOPLAM KREDi KARTI SAYISI VE TURLERiNE 
GORE DAGILIMI (61). 

1990 Y1 l tndaki 1991 Y1ltndaki 1990 Y1l1na Gore 1991 Y1l1 
Kredi Kart1 Kredi Kart1 1991 Y1ltndaki Piyasadakl 

Kart T!ir 1 eri Say1s1 {Adet) Say1s1 {Adet) O~l ~im Oram % Paylar1 % 

TDrkiyede Visa 474.907 556.621 13.33 72.66 

Master-Eurokart 117 .857 119.273 13.33 15.05 

Dinners Club 
Prestige Card 78.579 94.191 1.20 12.29 
American Express 

Top lam 671.343 766.085 14.11 

(I) 

TABL02 

KREDi KARTI SiSTEMi i~LEM ADET, CiRO VE ORTALAMA i~LEM TUTAR
LARI (62). 

1990 

l~lem Adetleri 6.527 .871 

Ciro {Milyon TL) 1. 759.136 

Ortalama l~lem Tutar1 (TL) 269.488 

(I) 

(60) "lndirim kartlan"; Diinya Gazetesi, 28.3.1989. 

(61) Bankalararas1 Kart Merkezi, a.g.e. 

(62) BKM; a.g.e., s. 6. 

(tl : bkz. Ek 1 

1990 Yll tna 
g6re 1991 

1991 Y1l1ndaki Art1~ % 

7.165.907 9 

2.718.233,7 54 

379.333 40 
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TABL03 

DUNYADA KULLANILAN TOPLAM KREDi KARTI SAYISI, TURLERi VE PAZAR 
PAY!--ARI (1990 YIU) (63). 

Kart Tllrler1 Pazar Paylar1 % Toplam Kart Say1s1 (Adet) 

Visa 64.2 

Euro-Master 28.6 

Dinners 5.8 

American Express 0.7 

Prestige 0.7 

Top lam 100.0 407 .200.0CO 

(I) 

TABL04 

KULLANIMDAKi KART VE KART KABUL EDEN i~YERI SAYISI (1989 RAKAM
LARI) (64). 

Eurocard/ 
Kart Say1s1 (milyon) Mastercard 

Avrupada 20 

Ounyada 140 

Kart Kabul Eden 
l~yeri Say1s1 1.6 milyon 

Ounyada 7 .2 mil yon 

(H) 

(63) Di.inya Gazetesi, "Kredi Kartlao·, s. 4, 28.1.1991. 

(64) F. Karatan; a.g.e., s. 11. 

(ti : bkz. Ek 2 

(ff): bkz. Ek 3,4 

American Diners 
Express Club Visa 

5 1.8 39 

30 5.7 190 

500.000 470.000 2 milyon 

2.1 mi lyon 1.2 milyon 7 mi lyon 
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TABLOS 

GELi~Mi~ ULKE ODEME SiSTEMLERiNDE KREDi KARTI KULLANIMI (1988 
YILSONU RAKAMLARI) (ss). 

Olkeler 

Bel~ika 

Kanada 

Fransa 

Almanya 

ltalya 

Japonya 

lsve~ 

lngiltere 

ABO 
(I) 

Kart Say1s1 
(Mi lyon adet) 

1.0 

25.0 

34.4 

2.0 

2.4 

4.0 

2.0 

34.5 

841.0 

Kart i~lem Hacmi 
(Mi lyon adet) 

40.6 

676.0 

38.0 

12.5 

211.9 

15.0 

9.2 

592.0 

9100.0 

Kart! 1 

Odemelerin Toplam 
Odemelerdeki Yuzdesi 

5.49 

23.50 

0.60 

0.91 

5.80 

2.07 

3.00 

11.00 

15.30 

7. TUR!<iYE'DE ~R~Di f<ARTLARININ YASAL MEVZUAT i<;iNDE 
DEGERLENDIRILMESI 

Tlirkiye'de kredi kartlari konusundaki en onemli sorun 

kartlarin henliz bir hukuki yapiya sahip olmayi§idir. 

Kredi kartlari konusunda bor~lar kanununda ve ticaret 

kanununda herhangi bir a~iklamanin olmayi§i bankacilik 

kesiminde bazi tarti§malara yol a~maktadir. Bazi banka kesimi 

yetkilileri harcama belgesinin (slip) kiymetli evrak 

niteligine kavu§turulmasi halinde icra if las kanunumuzun 

kiymetli evrak niteligindeki senetlere ozgti kurallarindan 

yararlanilmak sureti ile tahsilde kar§ilaip.lan gti~lliklerin 

bir c:H~tide giderilebilecegini savunmaktadirlar. Ancak Turk 

Ticaret Kanunu•muzun kiymetli evraki tanimlayan 661. 

maddesindeki ogeleri blinyesinde toplayan her senet kiymetli 

(65) F. Karatan; a.g.e., s. 11. 

<•> : bkz. Ek 5,6 
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evrak sayilir, fakat, kredi karti harcamasini belgeleyen 

slip, hakkin senet ile siki sikiya bagli oldugu, yani senet 

olmaksizin hakkin talep ya da devredilemedigi, bir belge 

ozelligi ta§imadigi ve aksine sadece kart hamilinin yaptigi 

harcamayi kanitlayan ve iiye i§yerine bunu kredi karti ~ikaran 

kurulu§tan, kart kurumunun da hamilden tahsil edilmesine 

yarayan bir belge oldugu iqin kiymetli evrak olarak kabul 

edilemez (66). 

~iinkii TTK m. 557'de kiymetli evrak §Oyle 

·tanimlanmakta, "Kiymetli evrak oyle senetlerdir ki, bunlarda 

miindemi~ olan hak senet ayri olarak dermayan edilmedigi gibi 

ba§kalarina devredilemez". Hukukumuzda kredi kartlari 

sozle§mesi di ye herhangi bir sozle§me ttirtine 

rastlanmamaktadir. Ancak bor~lar kanununun 399'ncu maddesinde 

diizenlenen itibar mektubu hiikiimleri kredi karti uygulamasi 

ile benzerlik te§kil etmektedir. Soz konusu maddeye gore 

itibar mektubu vekalet ve havale hilkilmlerine bagli olup 

onunla kendisine gonderilen en yiiksek 

duyulmaksizin talep edecegi miktarda 

sinir tespitine gerek 

para ve benzeri bir 

§eyin, belirli bir kimseye teslimi soz konusudur. 

32 sayili TPkk'nun bazi maddeleri ise kredi karti ile 

yapilan i§lemlerde ~ikabilecek birtakim aksakliklari ortadan 

kaldirmaktadir. 32 sayili TPkk kanunun sermaye hareketleri 

adli be§inci bolfuniinde m. 12, "Tilrkiye 'de yerle§ik ki§ilerin 

di§arda yerle§ik ki§ilerle lisans, knowhow, teknik yardim ve 

yonetim anla§malari yapmalari 6224 sayili kanuna gore gerekli 

izinleri almak kaydiyla serbesttir" §eklinde bir a~iklama 

yapmi§tir. Bu a~iklama yurt di§indaki kredi karti 

kurulu§larinin Tiirkiye' deki ki§ilerle lisans ve temsilcilik 

sozle§meleri yapabilmelerinin bir izne tabi oldugunu 

gosterir. Madde 12'nin devami "Tiirkiye'de yerle§ik ki§ilerin 

(66) 0. Teoman; a.g.e., s. 223. 
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yurt di§inda yerle§ik kredi kart1 kurulu§lar1 ile lisans ve 

temsilcilik sozle§meleri yapmalari Bakanligin iznine tabidir. 

Buna ili§kin esaslar ile kar sati§ ve tasfiye bedellerinin 

lisans ve temsilcilik sozle§meleri yapmalar1 Bakanl1g1n 

iznine tabidir. Buna ili§kin esaslar ile kar sati§ ve tasfiye 

bedellerinin lisans ve temsilcilik sozle§meleri kar§iliginda 

odenecek meblaglarin transferi veya Turk parasi olarak 

Tilrkiye 'de kullanilmasi ile ilgili hususlar bakanlikga 

belirlenir" §eklinde bir agiklamayla da bu iznin bakanlik 

tarafindan verilecegini agikga belirtmi§tir. 

Bankalar uluslararasi kredi kartlar1n1 doviz tevdiat 

hesabi olan ki§ilere vermektedirler. 32 say1l1 TPkk kanunun 

2. boltimti madde 4'tin 6 1 nc1 f1kras1 "Tilrkiye'de yerle§ik 

ki§ilerin beraberinde doviz bulundurmalari, bankalar, yetkili 

miiesseseler ve ozel finans kurumlarindan 3000 $ ABD veya 

e§itine kadar dovizi satin almalar1, dvizleri bankalarda 

agacaklar1 doviz hesaplarinda tutmalari ve efektif olarak 

kullanmak dahil tasarruf etmeleri serbesttir", ifadesini 

kullanarak uluslararasi kredi karti kullanilmasinin yolunu 

agmi§ olmaktadir. Ayrica yine bu kanunun 3. bolilmilnde m. 8'e 

gore ihracatgilar ihracat dovizlerinin % 70'ini ihracat 

tarihinden itibaren 90 giin iginde iilkeye getirip bir banka ve 

f inans kurumuna satmalar1 halinde geri kalan % 30 doviz 

mevcutlarini serbestge tasarruf edebilirler. Kisaca serbestge 

harcayabilir veya bankalarda yatirabilirler. ~eklinde bir 

agiklamayla yine ayni kanunun 4. boltimiln 11. maddesinde 

goriinmeyen i§lemlerden elde edilen dovizleri kismen veya 

tamamen bankalara satabilir veya doviz tevdiat hesaplarinda 

tutabilir, yani serbestge tasarruf edebilir ifadesini 

kullanarak uluslararasi kredi kartlarinin serbestge kullan1l

mas1n1 engelleyecek halleri ortadan kaldirmi§tir. c;unkil bu 

hiiktimlerle bankalarda doviz tevdiat hesabi agan ki§ilerin 

dovizlerini yurt igi ve di§inda serbestge kullanabilmeleri 

saglanmi§ olmaktadir. 
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TPkk kanunun 5. bolilmilniln 18. maddesi Tilrkiye'de 

yerle§ik ki§ilerin bazi esaslar dahilinde doviz kredisi 

ac;abilecegini belirtmi§tir. Bu maddenin b fikrasi 11 Bankalar, 

bankacilik teamillleri c;erc;evesinde ac;acaklari azami bir yil 

vadeli krediler", e fikrasi "Bankalarin sagladiklari doviz 

kredileri ile doviz tevdiat hesaplari tutarini gec;memek ilzere 

yurt di§ina ac;acaklari nakdi doviz kredilerinin 11 uygulama 

usullerinin bakanlikc;a belirlenen esaslar dogrul tusunda 

Merkez Bankasinca dilzenlenecegini hilkme baglami§tir. Ayrica 

bunlarin dl.§l.nda agilacak doviz kredileri bakanligin on 

iznine baglanmi§tir. Uluslararasi kredi kartlarinda yurt 

di§indaki ki§i kartiyla kredi aldigi taktirde yukarda 

belirtilen madde sebebiyle bankalarin merkez bankasinin 

dilzenledigi hilkilmlere uymasi gerekmektedir. 

Odilng para verebilen kredi karti kurulu§U bir banka 

ise uygulamada dikkate alinacak kanunlardan biri de 3182 

sayili Bankalar Kanunu'dur. Kredi kartlari, Bankalar 

Kanunu 'nun 45. maddesinde belirtilen "agik kredi 11 kapsamina 

girer. Bu durumda ilyelik sozle§rnesi bir yazili kredi 

sozle§rnesi niteligini ta§ir. Kredi kartini veren banka 

ilgiliden BK. m. 46 'nin ongordilgil hesap durum belgelerini 

almak zorundadir. Ayrica banka genel kredi sinirini 

dilzenleyen BK. rn. 38, f. l'e uymalidir. 

Buna kar§ilik kart harniline kartin ibrazi halinde 

nakit alma olanagi taniyan kredi karti kurulu§u bir banka 

degil ise Bankalar Kanunu gegerli olrnayacaktir. 

Kredi karti kurulu§U hamilin gektigi paraya kar§ilik 

herhangi bir faiz almiyorsa, bu Borc;lar Kanunu rn. 306'ya tabi 

bir odilnc; sozle§rnesi olarak kabul edilebilir. Burada odilnc; 

alanin faiz §eklinde bir kar§i edirnde bulunmasi sozle§menin 

zorunlu ogesi olmadigi ic;in hamil aldigi parayi hesap 

ozetinde belirtilen tarihte geri odeyecektir. Kredi karti 
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kurulu§u faizden para kazarunak amaci ile odiln<; para i§leriyle 

ugra§madigindan hakkinda 5PV!KHK uyglanmayacaktir. Bu yilzden 

de maliye bakanligindan izin almasi gerekmeyecektir. Fakat 

kredi kartini <;ikaran kurulu§ hamilin nakit c;ekmesi 

dolayisiyla faiz aliyorsa yukarida sozil edilen izni almak 

zorundadir. Aksi takdirde OPV!KHK m. 11, f. 1 uyarinca 

tefecilik yapmi§ sayilir. 

Ceza hukukunda "kanunsuz sue; ve ceza olmaz" ilkesi 

ge~erlidir. Oysa Turk Ceza Yasasi'nda kredi karti nedeni ile 

i§lenebilecek su<;larin hi<; dilzenlenmemi§ olmasi uygulamada 

zorluklara yol a~maktadir. Diger taraftan Bankalar Kanununun 

83. maddesi uygulamadaki bu aksaklig1 daha da 

per<;inle§tirmektedir. c;unkil bu kanuna gore "sifat ve 

gorevleri dolayisiyla ogrendikleri, banka ya da mil§terilerine 

ait sirlari bu konuda kanunen ac;1k~a yetkili kil1nan 

mercilerden ba§kasina a<;iklayan banka mensuplar.i ile diger 

gorevliler bir aydan bir yila kadar hapis cezasi ile 100 bin 

liradan 500 bin liraya kadar agir para cezas1 ile 

cezalandirilir. 

Birinci fikrada yazili kimseler bu sirlari kendileri 

ya da ba§kalari ic;in yarar saglamak amaciyla a<;iklarlarsa 

alti aydan iki yila kadar hapis ve 200 bin liradan bir milyon 

liraya kadar agir para cezasi ile cezalandirilir. Bankalar 

uygulamadaki bu aksakligi gidermek i<;in kart hamillerinden 

"kredi kartiyla ilgili olmak kaydiyla olu§abilecek sorunlarin 

biltiin §ahislara duyurulmasina izin veriyorum" §eklinde bir 

onay almaktadirlar. Ancak kanunun kokilnde halledilmesi i~in 

yasal dilzenlemeye kavu§turulmasi zorunludur. 
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8. TURKiVE'DEKi KREDi KARTLARININ AVRUPA ULKELERi iLE 
KAR~ILA~TIRILMASI 

1) Kredi kartlari ozellikle di§ kartlar Tiirkiye'de c;ok 

yeni bir gec;mi§e sahiptir. Di§ kartlar 1984 yilinda Tiirk 

parasini koruma kanununun c;ikmasiyla verilmeye ba§lanmi§tir. 

Bu nedenle Tiirkiye'de kredi karti kullanimi sinirli 

kalmi§tir. 1990 yili itibariyle kredi karti sayisi 766 bin 

olup, 57 milyonluk iilke niifusu gozoniinde bulunduruldugunda 

kredi karti penetrasyonunun ancak yiizde bir diizeyde 

seyrettigi gozleniyor. Bu oran Avrupa iilkeleri ile kar§i

la§tirildiginda rakamlar komik kalmaktadir. 8.5 milyon niifusa 

sahip !svec; 'de bugiin 5 milyon adet kart bulurunaktadir (67). 

2) Provizyon ac;isindan da Avrupa illkelerine gore 

Tiiriye dezavantajlidir. Tiirkiye'de provizyon sorununun 

telefonla c;oziilmeye c;ali§ilirken, Avrupa'da bu i§lem P.O.S. 

denilen bir terminalde 20 saniye ic;inde c;ozlimlerunektedir. Bu 

da gosteriyor ki Avrupa ile iilkemiz arasinda kredi kartlari 

konusunda oncelikle bir alt yapi sorunu vardir (68). 

3) Tiirkiye'de hala bir kredi karti istihbarat biirosu 

bulunmayi§i yanilgilari ve riskleri arttirmaktadir. Oysa 

Avrupa iilkelerinde "kredi biiro" adini ta§iyan istihbarat 

merkezleri ile riskler minimize edilmi§ durumdadir. 

4) Avrupa'da kredi katti ile alinan bir malda bozukluk 

c;iktiginda satici ile birlikte kredi kartini c;ikaran kurulu§ 

da sorumlu olmaktadir. Bizde sorumlunun bulunamayi§i sistem 

ic;indeki eksikliklerdendir. 

5) Tlirkiye' de kredi kartlar1 kurulu§U mii§terilerinin 

belirlenen limitler dahilinde harcama yapip yapmadigini banka 

(67) "Hedef 1,5 mllyon kart•, DQnva Gazetesl Krec!I Kart1 eki, 28.1.1991, s. 4. 

(68) "Plyasa Emekleme Si.irecinde", Diinya Gazetesi Kredi Kart! ekj. 30.1.1989, s. 5. 
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mevduatini inceleyerek takip etmekte, oysa Avrpa lilkelerinde 

manyetik ilzerine yazilan limitler i§yerine baglanan ozel 

okuyucu makinelerle kontrol edilmektedir. 

6) Kredi kartlari konusu Tlirkiye •de hala bir yasal 

dilzen ic;erisinde oturtulamadigi halde ABO• de "Truth' in 

Lending Act" kredi kartlari konusunda c;ikan ilk kanundur. Bu 

kanun kredi kartlari ile ilgili reklamlarin minimum bilgiyi 

kapsamasi gerektigini ve kredi kartlari sozle§melerinin kredi 

§artlari konusunda kart sahibine geni§ ve ac;ik bir §ekilde 

bilgi vermesini bir dilzenleme ile ortaya koymu§tur. 
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BOLOMS 

KREDi KARTLARI HAKKINDA YAPILAN ANKET <;ALl~MASI 

1. KREDi KARTLARI iLE iLGiLi SORU FORMU 

1. Kredi Karti kullaniyor musunuz? 

a) Evet 
b) Hayir 

2. Aylik gelir dlizeyiniz nedir? 

a) 1.000.000,- TL 
b) 1.000.000-3.000.000,- TL 
c) 5.000.000 TL ve lizeri 

3. Otomobiliniz .var mi? 

a) Hayir 
b) Evet 

4. Bir sosyal kllibe liye misiniz? 

a) Hayir 
b) Evet (Uye oldugunuz klliblin ad1n1 alt bo§luga yaz1n1z) 

5. Kredi kartlari fonksiyonlarini yerine getiriyor mu? 

a) Evet 
b) Hayir (Sizce aksayan fonksiyonlari nelerdir? 

6. Kredi kartini daha ~ok nerelerde kullaniyorsunuz? 

a) Eglence yerlerinde 
b) Dayanikli tliketim harcamalarinda 
c) Gida harcamalarinda 
d) Giyim harcamalarinda 
e) Seyahat harcamalarinda 
f) Oto kiralamada 
g) Restaurantlarda 

7. Kredi kartinizi hangi harcama limitleri i~in 
kullaniyorsunuz? 

a) 10.000,- TL 
b) 50.000,- - 100.000,- TL 
c) 100.000 Tl ve lizerindeki harcamalarda 

8. Sizi kredi kartini kullanmaya iten temel nedenler? 

a) Ali§veri§ kolayligi 
b) Taksitle odeme imkani saglamasi 
c) Paranin ~alinma riskine kar§i gilvence saglamasi 
d) Fazla para ta§ima zorunlulugundan kurtarmasi 
e) Glivence ve prestij saglamasi 
f) Nakit gekme imkani saglamasi 
g) Doner kredi kullanma imkani saglamasi. 
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9. Kredi karti tilketiminizi artirdi mi? 

a) Hayir 
b) Evet 

10. Ailenizde sizden ba§ka kredi karti kullanan var mi? 

a) Sadece ben kullaniyorum 
b) Diger fertlerin ek kredi karti var 
c) Ailede herkes bir kredi kartina sahip 

11. Sahip bulundugunuz kredi karti tilril? 

a) Visa 
b) Master/Eurocard 
c) Dinners Club 
d) American Express 
e) Prestij 
f) Konvertible 

12. Birden fazla kredi karti kullaniyor musunuz? 

a) Hayir 
b) Evet (Sahip oldugunuz kredi karti sayisini alt bo§luga 

yaziniz. 

Ya§iniz 

Ogrenim Durumunuz: 

Mesleginiz 

Cinsiyetiniz . . 
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2. KREDi KARTLARI iLE iLGiLi ANKETiN DEGERLENDiRiLMESi 

Anket farmu tap lam 

Anketteki temel ama~ kredi 

oniki 

karti 

sarudan 

hamili 

alu§maktadir. 

hakkinda bilgi 

edinmek daha onemlisi Tiirkiye'de bilin~li bir tiiketici 

kitlesinin alu§UP alu§madigini ara§tirmakti. 

Anket formu, farkli bolgelerde ikamet eden yilz ki§iye 

dagitilmi§ ve §U sanu~lar elde edilmi§tir: 

- Kredi kartlari hamillerinin ya§ grubu 20 ile 40 

arasinda degi§mektedir. 

- Kredi kartini daha ~ak serbest meslek sahipleri, 

egitim diizeyi yilksek ki§iler ve ku~ilk bir yilzde ile 

esnaflarin kullandigi goriilmektedir. 

- Kredi karti hamillerinin onemli bir boliimii herhangi 

bir kuliibe iiye degil, sadece % 20'si bir spar kuliibilne veya 

diger sasyal faaliyet fanksiyanlari alan kuliiplere iiyelerdir. 

- Bu anket §Unu gostermi§tir ki Tiirkiye 'de bilin~li 

bir tilketici kitlesi yak, ~iinkii kredi kartinin uygulamasinda 

bir~ak aksak yonlerin bulunmasina ragmen anket'e i§tirak eden 

ki§ilerin ancak % 20 'si kredi kartlari uygulamasinda 

aksakliklarin bulundugunu anaylami§tir. 

Kredi kartinda aksakliklarin aldugunu kabul eden bu 

grup ise gordiikleri aksakliklari §5yle belirtmi§lerdir: 

sasyal 

1) Tiirkiye'de kredi karti sigartasinin almamasi. 

2) Avrupa'daki kredi kartlari, kart hamiline birtakim 

hizmetler sunmasina ragmen Tiirkiye'deki kredi 

kartlarinin bu tiir hizmetleri sunmamasi. 
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- Tlirkiye'de kredi kartlari genel olarak otel, lokan

ta, gazino, gece kulubu, bar, konfeksiyon ve ayakkabi magaza

lari, parflimeri dukkanlari, hediyelik e§ya sat1c1lar1, kuyum

cu ve sayahat acentalarinda kullanilmaktadir. Ancak ankete 

katilanlarin % 46'si kredi kartlarini otellerde kulland1g1n1 

belirtmi§tir. Geri kalan % 64'li ise bu soruya degi§ik cevap

lar vermi§lerdir. 

- Tlirkiye'de kredi kartlari daha gok buylik i§letmeler

de kullanildigi igin ankete katilan kart hamillerinin hepsi 

kredi kartlarini 100.000,, TL'nin uzerindeki harcamalar i~in 

kullanmaktalar. 

- Bati'da kredi kartinin yaygin bir §ekilde kullanil

masindaki temel neden ki§ilerin fazla para ta§imama ali§kan

ligi idi. Anket gali§masi gostermi§tir ki Turkiye'de de ki§i

ler yanlarinda fazla para ta§ima riskinden kurtulmak amaciyla 

kredi karti kullanmaktalar. 

- Tezin u~uncu bolumunde kredi kartlarinin sakincala

rindan bahsederken tuketimi artirdigini bunun da enf lasyonist 

ortamlarda huklimet poli tikasina ters dli§tligu . belirtilmi§ti. 

Anket'e katilan ki§ilerin % 80'ini kredi kartlarinin tuketim

lerini artirdigini soylemi§tir. Ancak Tlirkiye'de kredi karti 

kullanim sayisi dii§iik oldugundan enf lasyon uzerinde etkisi 

fazla yoktur. 

- Kredi karti hamilleri daha gok Yapi Kredi Bankasi, 

Vakiflar Bankasi ve Emlakbank'in Visa kredi kartlarini kul

larunaktalar. 
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SONU<; 

Gilnlimilzde bankalar, firmalara verilen bankacilik hiz

metlerinin yaninda, bireysel bankacilik hizmetleri adi altin

da dogrudan dogruya ki§ilere yonelik bir dizi hizmet sunmak 

yoluna da gitmektedir. 

Dogrudan bireylere yonelik hizmetlerden biri de kredi 

karti uygulamasidir. Kredi kartlari sayesinde ki§iler yanla

rinda nakit ta§imalarina gerek kalmaksizin odeme yapmakta mal 

ve hizmet bedellerinin odenmesini bir sure geciktirebilmekte 

ve isterlerse odenmesi gereken miktarin belli bir bollimlinli 

kredi geri odemesi olarak daha uzun vadede yapabilmektedir

ler. Giinlimiizde farkli imkanlar sunan c;e§itli kart tlirleri 

vardir ve elektronik diinyasindaki geli§meler, kart kullan1m1-

n1n yayginla§masi ilzerinde olumlu etkiler yapmaktadir. Banka

larin bireysel bankacilik hizmetleri piyasasina girmeleri, 

onlara faiz marjlari ve komisyonlar gibi getiriler yaninda, 

sunacaklari hizmetlerin daha geni§ bir mil§teri potansiyeline 

kavu§malarini ve dolayisiyla rekabette daha avantajli duruma 

gelme olanagini da saglamaktadir. Bunlara ek olarak, ozellik

le sabit yatirim gerektiren elektronik bankacilik hizmetleri 

ic;in ilk maliyetler onemli tutarlar olarak bankalarin kar§i

sina c;ikmakla birlikte bu yatirimlar zaman i<;inde i§letme ma

liyetlerinin onemli olc;ilde azalmasina yardimci olmaktadir. 

Rekabetten ve teknolojik geli§melerden silrekli etkile

nen bireylere yonelik bu piyasaya her gec;en gun yeni ilrilnler 

eklenmesi veya onceden var olan ilrilnlere farkli boyutlar ge

tirilerek daha yaygin olarak kullaniminin devam etmesi bek

lenmektedir. 

Ancak biitiin bu geli§meler bati lilkelerinde hizli bir 

§ekilde gerc;ekle§irken, Tilrkiye' de alt yapi sistemi olu§tu

rulmadigindan gerek kredi karti sisteminin geli§mesi ve ge

rekse kredi karti kullanim sayisindaki arti§ dii§iik bir seyir 

gostermekte. 
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Halen pazarda 1990 yili itibariyle toplam kredi karti 

sayisi 700 binin iizerinde olup, 57 milyonluk iilke niifusu 

gozoniinde bulunduruldugunda kredi karti penetrasyonunun ancak 

yiizde bir diizeyinde seyrettigi gozleniyor, bu oran bati 

iilkeleriyle kar§ila§tirildiginda oldukga komik goriilmekte, 

giinkii 8 milyon niifusu olan isveg'te bile kredi karti kullanim 

sayisi 5 milyondur. 

Sonug olarak, Tiirkiye'de kredi kartinin geli§mesi igin 

her§eyden once: 

1) Alt yapi problemlerinin goziimlenmesi gerekir. 

Ornegin: Tiirkiye'de alt yapi eksikliginden dolayi provizyon 

i§lemleri telefonla goziimlenirken, Avrupa'da bu i§lem P.O.S. 

denilen bir terminalde yirmi saniyede goziimlenmektedir. Ancak 

alt yapi olu§turabilmek igin ise, bugiinkii kart sahibi ve 

i§yeri sayisi Tiirkiye'de yeterli degildir. 

2) Kredi kartinin yasal mevzuat igerisinde bir diizene 

oturtulmasi gerekmektedir. ~iinkii ne borglar kanunumuzda ne de 

ticaret kanunumuzda kredi kartiyla ilgili olarak i§lenebile

cek higbir sug tanimlanmami§tir. Ayrica Bankalar Kanununun 

83. maddesi kredi kartiyla ilgili yasal aksakliklari daha 

perginle§tirmekte, giinkii bu kanun bankalarin mii§terileri ile 

ilgili bilgileri agiklamasini yasaklami§tir. 

3) Bankalar, kredi kartinin kullanimini yayginla§tir

mak ve bilin9li bir tiiketici kitlesi olu§turmak igin gazete, 

radyo, dergi, TV gibi yayin organlarini kullanmalidir. 

Ancak biitiin bu olumsuzluklara ragmen kredi karti 

kullaniminda Tiirkiye'de bir iyile§me var. Nitekim 1988 

yilinda 80 bin olan kredi karti sayisi son iig yil iginde 8 

kat biiyiiyerek toplam olarak 700 binin iizerine gikmi§tir. 
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