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ÖZ 

 

Kredi kartları, bankalar ve çıkartmaya yetkili kuruluşların müşterilerine belirli 

limitler dahilinde açtıkları kredilerle, nakit kullanmaksızın mal ve hizmet 

alabilmeleri, nakit kredi çekebilmeleri için verdikleri ödeme aracıdır. Banka kartı 

hesaba şifre aracılığı ile ulaşılarak, Otomatik Vezne Makinaları (ATM) ve Satış 

Noktası Terminalleri'nden (POS) mal ve hizmet alma, para çekme ve sunulan diğer 

bankacılık hizmetlerini yerine getirmek amacıyla banka müşterilerine verilen karttır. 

Kartlı sistemde üç taraf vardır. Kartlı sistem kuruluşu kredi kartı veya banka kartı 

sistemi kuran ve bu sisteme göre kart çıkarma veya kart kabulü konusunda üye işyeri 

anlaşma yetkisi veren kuruluştur. Üye işyeri yaptığı sözleşme çerçevesinde banka 

kartı veya kredi kartı hamiline mal veya hizmet satmayı kabul eden gerçek ve tüzel 

kişidir. Son olarak kart hamili banka veya kart çıkarmaya yetkili kuruluşla yaptıkları 

sözleşme dahilinde tarafına kart verilen kişidir.  

 

Kredi kartı büyük bir ekonomik piyasaya sahiptir. Banka ve kredi kartı suçları 

her geçen gün artmaktadır. Bu durum kredi kartı kuruluşları için büyük bir 

problemdir. Kart sistemi kendi içerisinde riskler taşır. Sistemin savunma 

mekanizmaları yeterli değildir ve şirketler daha güvenli bir alışveriş için 

çalışmaktadırlar. Kart sisteminin savunma mekanizmaları karmaşık yöntemler 

kullanan banka veya kredi kartı faillerine ortam hazırlamaktadır. Bu çalışmanın 

amacı genel olarak kart sistemlerinin her yönüyle değerlendirilmesi ve kart suistimal 

çeşitlerinin Ceza Hukuku açısından incelenmesidir. 
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ABSTRACT 

 

Credit card is a means of payment which are provided by banks and 

authorized institutions to their customers in order to purchase goods and services 

without using cash and to withdraw cash advance within certain limits. Debit card is 

given to the bank customers to enable them to buy goods and service, withdraw cash 

money and use other banking services from the Automatic Teller Machines (ATM) 

and Point of Sales Terminals (POS) by accessing their deposit accounts through the 

PIN code. There are three sides of credit card system. Card system institutions that 

establish credit card or debit card system and give authorization for member 

merchant agreements in relation to issuing and accepting cards according to the 

system. Member Merchant is the natural or legal person who accepts to sell goods 

and service to the debit or credit card holder under an agreement. Finally, card holder 

is the person who is given a card under the agreement made with bank and the 

authorized issuer institution. 

 

 

 Credit cards have a large economic market. Bank and credit card crimes have 

been increasing more and more. This situation imposes a considerable problem for 

card institutions. Card system has certain risks within itself and the defence 

mechanism of the system is not sufficient, and companies have been looking for a 

more secure way of commerce. Card system’s defence mechanisms are preparing the 

suitable environment for debit and credit card offenders, who use complicated 

techniques. In general, the aim of this study is to evaluate card system from all 

aspects, and to analyse the types of  card abuses from the viewpoint of Criminal Law. 
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ÖNSÖZ 
 
 

Kartlı ödeme sistemi gelişen teknolojinin insanlara sunduğu, yaşam kolaylığı 

sağlayan, çağdaş bir ödeme aracıdır. Gerek dünyada gerekse ülkemizde kartlı ödeme 

sistemi, hem sayısal olarak hem de kullanım açısından inanılmaz miktarlara ulaşmış 

bulunmaktadır. Geleneksel ödeme araçları olan nakit, çek, senet ve poliçenin ikamesi 

olmaya aday kredi kartları, yirminci yüzyılın sonunda bir devrim gerçekleştirmiştir. 

Bununla beraber, önceden ödemeli (Eurocheque kartı), anında ödemeli (Banka kartı) 

ve sonradan ödemeli (kredi kartı) kartlar çok yakın gelecekte güvenlik ve zengin 

fonksiyonları nedeniyle yerini akıllı kartlara (Smart cards) bırakacaktır. Hatta 

elektronik ticaretin yapıldığı ve elektronik paranın yoğun olarak kullanılacağı, yirmi 

birinci yüzyılda fiziki kart olmaksızın sanal kartların kullanılacağı beklenilmektedir. 

 

Kart kullanımının toplumda yaygınlaşması durumunda birey, işyerleri, banka 

ve kamu otoritesi açısından çok sayıda avantajlar söz konusudur. Özellikle kredi 

kartı yolu ile nakit paranın finansal sistem içerisinde kalması, bankalarda düşük 

maliyetli kaynak oluşumuna ve dolaylı olarak ulusal gelirin artmasına neden 

olmaktadır. Nakit olmayan ödeme sisteminin yaygınlaşması bu sektördeki kötüye 

kullanımların da artmasına neden olmuştur. Kartlarda sahteciliğini önlemek amacı ile 

kartlara çeşitli güvenlik özellikleri konulmaktadır. İlk çıktıklarında normal kağıt 

şeklinde olan kredi kartlarına, suça alet olmalarıyla birlikte, sürekli yeni güvenlik 

sistemleri eklemek zorunda kalınmıştır. Çok kolay taklit edilebilme olanağı olan 

kağıt kredi kartları, daha sonra ‘plastik kart’ halini aldı. ‘White Plastik’ adı verilen 

düz beyaz plastik kart üzerine kart numarası, geçerlilik tarihi ve kart hamilinin ismi 

yazılmak suretiyle yeni şekillerini almış oldular. Zamanla işaret, hologram ve çeşitli 

karakteristik özellikler ile kopyalanması ve hukuka aykırı şekilde kullanımları 

önlenmeye çalışılmıştır. 

 
  Fakat her ne kadar güvenlik özellikleri artırılsa da, büyük miktarlarda parasal 

döngü, suçluların da teknik imkanlarını artırmak suretiyle, bu döngüden çıkar 

sağlamalarını engellemeye yetmemiştir. Bununla beraber, klasik suç tiplerinden 

çeşitli açılardan farklı olan banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuyla 



 vi 

alakalı, hukuk mekanizmaları da birtakım değişikliklere ve yeniliklere gitmek 

zorunda kalmıştır. Ülkemiz mevzuatında da banka ve kredi kartları ile ilgili olması 

gereken özel düzenlemeler zaman içerisinde isabetli olarak yerini almış 

bulunmaktadır. 

 

Bu araştırmada genel olarak; kredi ve banka kartlarının kötüye kullanılmasını 

Ceza Hukuku yönünden incelemek amacıyla, özellikle ülkemizde konuyla alakalı 

gerek sistemin taraflarının, gerekse hukuk mekanizmalarının faaliyetleri irdelenmiş, 

bununla beraber Türk Ceza Kanunu’nda ve Banka Kartları ve Kredi Kartları 

Kanunu’nda konunun düzenlenişi incelenmeye çalışılmıştır. 

 

 

 

 

Ocak 2008        Serkan SAZAK
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GİRİŞ 

 

Kredi ve alışveriş kartları, kart hamilinin nakit para taşımaksızın alışveriş 

yapmasına olanak tanırlar. Kredi kartları nakit çekme olanağı da tanırken, alışveriş 

kartları temel olarak belli üye kuruluşlardan taksitli veya indirimli alışveriş yapma 

avantajını sağlarlar. Nakit ödeme yapıldığında ödenecek miktardan belli oranda 

indirim yapılması, ödeme şekline ve üye kuruluşa göre değişen oranlarda ödül veya 

puan kazanılması, alışveriş kartlarında görülen uygulamalar arasındadır. Alışveriş 

kartlarının sadece anlaşmalı üye kuruluşlarda geçerli olanları olduğu gibi, kredi kartı 

özelliği taşıyanları da bulunmaktadır. Banka kartları ise hamillerine mevduat 

hesaplarına yirmi dört saat ulaşma imkanı sunan, bunun dışında özel bir kredi imkanı 

içermeyen kartlardır. Bu nedenle de kartlı ödeme sisteminde esas itibariyle kötüye 

kullanımlar kredi kartları üzerinde gerçekleşmektedir. 

 

Kartlı ödeme sisteminin yaygınlaşması ve birçok alanda para yerine 

kullanılması, yaşamımızın ayrılmaz bir parçası durumuna gelen kredi kartı 

uygulamasının, her yönüyle bilinmesini gerekli kılmaya başlamıştır. Kredi kartı 

kullanımının çok büyük miktarlara ulaşması ve kredi kartı çıkaran kuruluşlar 

arasında başlayan kıyasıya rekabet, çeşitli ve karmaşık hukuki ilişkilerin doğmasına 

neden olmuştur. Kredi kartı piyasasındaki bu büyük rekabet neticesinde kredi 

kartları; taksit yapan, kredi veren, yapılan harcamalar karşılığında üyelerine 

karşılıksız mal veya alışveriş olanağı sağlayan, sigorta ve bunlar gibi hizmetleri 

veren araçlar haline dönüşmüştür. 

 

Kredi kartları, yaygınlığı ve güçlü altyapısı sayesinde gerçek hayatta olduğu 

gibi, sanal dünyada da en çok tercih edilen ödeme aracı olmuştur. Fiziki olarak kredi 

kartının POS cihazından geçmesini gerektirmeyen işlemlerde ki bunlar telefon/mail 

order ve internet işlemleridir, kredi kartı numarası ve son kullanma tarihi bilgilerinin 

alışveriş için yeterli olması, kredi kartının hamilinden başka kimseler tarafından da 

kolayca kullanabilmesine yol açmaktadır. Ne yazık ki kredi kart numaralarını ele 

geçirmek son derece kolaydır. Bu numara, posta yoluyla gelen kredi kartı hesap 
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özetlerinden, önemsenmeden atılan harcama belgelerinden veya çalınan kartlardan 

kolayca elde edilebilmektedir. İyi niyete dayalı olarak kart bilgilerinin üçüncü 

şahıslara verilmesi gibi durumlarda veya bankaların müşteri hizmetleri servislerinden 

yine telemarketing firmalarından, kart bilgileri kolayca elde edilebilmektedir. Kart 

numarasının ele geçirilmesi dışında, bilgisayar programları kullanılarak da kart 

numaraları ve son kullanma tarihleri yaratılabilmektedir.  

 

Netice itibariyle bunlar gibi başka çeşitli yollarla da kredi kartları kötüye 

kullanılabilmektedir. Banka kartları esas itibariyle kredi kartları kadar suça alet 

olmamaktadır. Bunun nedenini ise banka kartlarının kredi kartlarından farklı olarak 

kredi imkanı sunmaması ve aslında sadece hesaba erişim sağlayan kartlar olarak 

çıkarılması olarak açıklamak mümkündür.1 Banka kartlarının kredi kartlarına benzer 

fonksiyonları ise daha sonradan, bankaların, müşterilerine sağladıkları 

imkanlardandır. Artık banka kartlarıyla da avans adı altında bir çeşit kredinin 

yanında mal ve hizmet alımı yapılabilmektedir. Fakat yine de esas itibariyle kartlı 

ödeme sistemindeki kart kavramından genel olarak kredi kartı anlaşılmalıdır. 

 

 Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuyla mücadele ederken, 

sadece, kart çıkaran kurum veya bankaların geliştirdiği savunma mekanizmalarıyla 

birlikte, hukuk sisteminin bireyleri koruması beklenmeyerek, kart sisteminin bütün 

taraflarının, yükümlülüklerinin farkında olması ve bahse konu bu yükümlülüklerini 

yerine getirmeleri faydalı olacaktır. Bu şekilde hem sistemin işlerliği hem de 

tarafların hakları korunmuş olacaktır.  

 

Üç bölümden oluşan bu araştırmanın ilk bölümünde kartlı sistemin daha iyi 

açıklanabilmesi bakımından, kredi kartlarının ekonomik ve hukuki niteliğinin 

yanında, çeşitli açılardan sınıflandırılması ve sistemin taraflarının hak ve 

yükümlülükleri incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın ikinci bölümünde YTCK’ 

nda düzenlenen banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu, son bölümde ise 

                                                
1 İlhan Sungur, Uygulamacı Gözüyle Banka Kartları Mevzuatı ve Uygulaması, Ankara, Seçkin 
Yayıncılık, 2007, s. 53 
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Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nda düzenlenen suç ve kabahatler 

incelenmeye çalışılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL OLARAK KARTLI ÖDEME SİSTEMİ 

 

Kartlı ödeme sistemi, en genel anlatımla; üzerinde çeşitli kişisel bilgiler 

içeren bir plastik kart aracılığıyla, nakit para taşımaksızın kişilere alışveriş ve/ veya 

kredi imkanı sağlayan ve bundan tüm tarafların fayda elde ettiği bir sistemdir. Elbette 

bu faydaların yanında birtakım zararların da ortaya çıkması muhtemeldir. 

Teknolojinin gelişmesi insanoğluna yeni olanaklar sunmakla beraber, suçlulara da 

yeni olanaklar sunmaktadır. Kartlı ödeme sistemi de bu olanaklar içinde üst sıralarda 

yerini almaktadır. Günümüzde çok büyük miktarlarda parasal döngüyü bünyesinde 

barındıran bu sistemi açıklamak için öncelikle sistemle ilgili kavramlara yer vermek 

gerekir. 

 

1.1. Kredi Kartı Kavramı 

1.1.1.  Kavramlar 

 

Kredi kartı; ‘Banka veya kartlı sistem kurma veya çıkarma yetkisi ile 

kurulmuş şirketlerin, kendi kurdukları sistem çerçevesinde veya yurt içinde ya da 

yurt dışında kartlı sistem kurma veya çıkarma amacıyla kurulmuş şirketlerle 

yaptıkları anlaşmalara istinaden, mülkiyeti kendilerine ait olmak üzere çıkardıkları, 

nakit kullanım gerekmeksizin, mal ve hizmet temini ile her türlü ödemeleri yapma ve 

ayrıca doğrudan doğruya ya da elektronik işlem cihazlarıyla nakit çekme olanağı 

sağlayan karttır.’2  Başka bir deyişle hamillerine POS (Point Of Sale Terminal=Satış 

Noktası Terminali) cihazları aracılığıyla nakit para olmaksızın alışveriş, ATM 

cihazları  (Otomatik Vezne Makineleri) aracılığıyla gerek alacaklı gerekse borçlu 

(cari hesaptan) para çekme imkanı sağlayan plastik kartlara verilen addır.3  

 

                                                
2 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanun Taslağı md. 3 e fıkrasında kredi kartı bu şekilde 
tanımlanmıştır. Bununla beraber, 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu md. 3 de ise; 
“…basılı kart veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarası” olarak tanımlanmıştır. 
3 Belgin Çırpan, Kredi Kartları, Bursa, Ceren Basım, 2000, s. 1 
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Konunun daha iyi anlaşılabilmesi bakımından kredi kartı kavramının yanında,  

Kart Hamili, Banka Kartı, POS Cihazı, Imprinter Cihazı, ATM Cihazı, Harcama 

Belgesi, Nakit Ödeme Belgesi, Üye İşyeri, Kartı Çıkaran Kurum, Provizyon 

(Otorizasyon) gibi diğer kavramlardan da bahsetmek gerekir.  

 

• Kart Hamili: Banka ve kart çıkarmaya yetkili kuruluş ile yaptıkları 

sözleşmelere istinaden, tarafına kart verilen ve bu kartın sağladığı 

imkanlardan faydalanma hakkını haiz, gerçek veya tüzel kişidir. 

 

• Banka Kartı: Mevduat hesabı veya özel cari hesapların kullanımı dahil 

bankacılık hizmetlerinden yararlanmayı sağlayan karttır.  

 

• Üye İşyeri: Banka veya diğer kuruluşlarla yaptıkları sözleşmeler 

çerçevesinde, kart hamiline mal ve hizmet satımı için kart kabul etmeye 

yetkili kılınan gerçek veya tüzel kişilerdir.4 Banka veya kartı çıkaran kurum, 

sözleşme uyarınca işyerine kart kabul etmesi için boş satış belgesi, imprinter 

ve/veya POS cihazı verir. Ayrıca düzenli olarak yasaklı kartları gösterir bir 

liste(stop list) gönderir. 

 

• Kartı Çıkaran Kurum: Kredi kartı sistemi organizasyonunu sağlayan, 

kazanç amacıyla iki taraflı anlaşma yaparak, kart hamiline kart vererek nakit 

olmaksızın alışveriş yapmasını veya kredi imkanını sağlayan, üye işyerine de 

POS veya Imprinter cihazları verip, işyerinin nakit ödeme talebinden 

vazgeçmesini sağlayan kurumdur. Kart hamilinden yapmış olduğu 

harcamanın bedelini taksitle veya nakit olarak temin ederken, üye işyerinden 

de belli miktarda komisyon alarak kazanç sağlamaktadır.    

 

• Imprinter Cihazı: Üye işyerinin kredi kartı kabul ederken kullandığı 

mekanik cihazdır. İşyeri, bu cihazı kullanarak kredi kartının ön yüzündeki 

                                                
4 Mustafa Ekinci, Ceza Hukuku Uygulamasında Banka Ve Kredi Kartları, Ankara, Adalet 
Yayınevi, 2002, s. 17  
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kabartma bilgileri harcama belgesi (slip) üzerine geçirir, satış tutarı ve işlem 

tarihi yazıldıktan sonra kart hamiline imzalatılır.  

 

• POS Cihazı (Point Of Sale Terminal=Satış Noktası Terminali): Üye 

işyerlerinin kredi kartını kabul ederken kullandığı elektronik cihazdır. Kartın 

arka yüzündeki manyetik şerit bilgileri elektronik olarak okunarak, işlem, 

online (banka ile bağlantı kurularak) yada offline (belirli limitler dahilinde 

banka ile bağlantı kurulmadan) olarak yapılır.  

 

• ATM Cihazları (Automated Teller Machine=Otomatik Vezne 

Makineleri): Kart hamillerinin banka ve kredi kartlarını kullanarak mevduat 

ve kredi kartı hesaplarına, haftada yedi gün, günde yirmi dört saat şifre 

aracılığı ile ulaşarak, sunulan bankacılık hizmetlerini kullanmalarını sağlayan 

elektronik cihazlardır.5  

 

• Harcama Belgesi (Satış Belgesi, Slip): Kredi kartıyla yapılan mal ve hizmet 

alımlarında işyeri tarafından düzenlenen, kart hamilinin yaptığı harcamanın 

bedelini, tarihini, kart bilgilerini ve provizyon kodunu gösteren belgedir. Kart 

hamili tarafından işyerinde imzalanması gerekir. Üye işyeri bu belgeyle 

yapmış olduğu satışın bedelini kartı çıkaran kurumdan tahsil edebilmektedir.   

 

• Nakit ödeme belgesi: Bankalarca veya yetkili üye işyerlerince banka kartı 

veya kredi kartı hamiline yapılan nakit ödemelerde düzenlenerek, kart 

hamilinin kimliğinin bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir 

yöntemle belirlendiği haller dışında kart hamili tarafından imzalanan 

belgedir. 

 

• Alacak belgesi: Banka kartı veya kredi kartı kullanılarak alınmış olan malın 

iadesi veya hizmetin alımından vazgeçilmesi veya yapılan işlemin iptali 
                                                
5 ATM cihazları elektronik bankacılığa doğru atılan ilk büyük adım olarak nitelendirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için Bkz: Erdoğan Küçük, “Günümüz Ödeme Sistemleri- Araçları- Türkiye 
Uygulaması” ‘çevrimiçi’ http://www.kktcmb.trnc.net/baskan-konusma/kktcmb-baskan-
k.html, (31.12.2007) 
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halinde kart hamilinin hesabına alacak kaydedilmek üzere üye işyeri 

tarafından düzenlenen belgedir. 

 

• Provizyon (Otorizasyon=Yetkilendirme): Kartı çıkaran kurumun üye 

işyerine harcama tutarını ödemeyi garanti edebilmesi için kartın limitinin 

müsait olup olmadığı, kartın kayıp-çalıntı kaydının bulunup bulunmadığının 

tespiti aşamasında telefon ve/veya elektronik olarak yapılan işleme verilen 

addır. Imprinter cihazıyla yapılan işlemlerde, üye işyeri, bankanın kredi 

kartları provizyon servisini arayıp kart numarasını vererek işlem için onay 

talep eder. POS ve ATM cihazlarında ise kartın cihazdan geçirilmesi ile 

provizyon doğrudan alınmaktadır. 

 

1.1.2. Kredi Kartının Özellikleri 

  

Bu bölümde, yukarıda kavramsal olarak değindiğimiz kredi kartlarının, 

araştırma konumuz doğrultusunda, ağırlıklı olarak çeşitli güvenlik özelliklerine yer 

verilecektir. Kredi kartları fiziksel olarak kolay taşınabilmesi bakımından, belirli 

boyutlarda çıkarılan plastik bir karttan ibarettir.6 Kartın ön yüzünde kartı çıkaran 

kurumun isim ve işaretinin yanında, kart hamilinin adı soyadı, kartın kullanım süresi 

ve dörderli dört gruptan oluşan on altı rakam bulunmaktadır. Bu rakamlardan ilk 

altısı uluslar arası kredi kartı kuruluşlarınca bankalara verilen (BIN/PREFIX) kod 

numarasıdır. Diğer numaralar ise her bankanın kart üretmek için seçtiği yönteme 

göre belirlenen numaralardır.7 Bunları kısaca açıklayacak olursak; ilk altı numaradan 

sonra gelen üç numara kartın verildiği banka şubesinin sabit numarasıdır. Bunlardan 

sonra gelen beş numara kart hamilinin şubedeki kart numarasıdır. Ondan sonraki 

yani on beşinci numara, o hesapta çalışan kartın asli veya ek kart olduğunu 

göstermektedir. Son numara ise kontrol amaçlıdır.8 Kartın üzerinde bulunan bu 

numara ve harflerin tamamı kabartma şeklindedir. 

 

                                                
6 Mehmet Baydemir, Her Yönüyle Kredi Kartları, İstanbul, MC Destek Yayınları, 2004, s.6 
7 Çırpan, a.g.e., s.26 
8 Baydemir, a.g.e., s.26 
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 Kredi kartının arka yüzünde kartın ön yüzünde bulunan bilgileri içeren, veri 

diye tabir edilen bilgilerin yanında çıplak gözle görülemeyen, elektronik işlemlerde 

kullanılan alfabetik ve numerik ifadeler vardır. Bu kısım sadece elektronik ortamda 

okunabilmektedir. Ayrıca üye işyerinin harcama belgesine atılan imzanın 

doğruluğunu denetleyebilmesi ve kart hamilini tanımlaması açısından, manyetik 

şeridin altında bir imza şeridi bulunmaktadır. İmzanın dışında ilk defa İngiltere’ de 

denenmiş olan ve kredi kartı sisteminin daha güvenilir bir şekilde işlemesini sağlayan 

‘Çip ve Şifre’ (Chip and Pin) sistemi 31 Mart 2006 Tarihi itibariyle ülkemizde de 

uygulama alanı bulmuştur. Dolayısıyla bu tarihten itibaren üye işyerleri, alışveriş 

esnasında, kart hamillerinden imza yerine şifrelerini girmelerini talep edebilmektedir. 

 

1.1.3. Ülkemizde ve Dünyada Tarihi Gelişimi 
 

Nakit para olmaksızın mal veya hizmet alımı sağlayan kredi kartı sistemi ilk 

olarak, Amerika Birleşik Devletleri’nde 19. yy. da uygulama alanı bulmuştur. Kredi 

kartlarının anayurdu olarak tabir edilen bu ülkede, 1894 yılında ilk kez Hotel Credit 

Letter Company adlı bir turizm firması tarafından belirli bir kullanım alanıyla sınırlı 

bir kredi kartı çıkartılmıştır.9 Bu karttan sonra telefon, benzin gibi çeşitli mal ve 

hizmet alımlarında da alan sınırlı kartlar çıkartılmaya devam etmiştir.10  Mal veya 

hizmet alımının yanında, ilk defa belirli miktarda kredi imkanı sağlayan kredi kartı 

ise 1914 yılında Western Union Bank tarafından, şimdi al sonra öde (buy now pay 

later service) sloganıyla çıkarılmıştır.11 1915’te bazı büyük mağazalar seçkin 

müşterilerine ‘shoppers plates’ adında kartlar vermiştir.12  1928 yılında perakendeci 

işletmeler metal plakalar (charge plates) adı verilen ve üzerlerinde kabartma olarak 

adreslerin yer aldığı kredi plakaları çıkarmışlardır. Esasında bu kartların amacı 

müşterileri belirlemenin yanında bunların ve satışların kaydını tutabilmelerini 

kolaylaştırmaktan ibarettir. 13  

                                                
9 Ömer Teoman, Hukuki Yönden Kredi Kartı Uygulaması, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım 
A.Ş., 1996, s. 13 
10 Mustafa Çeker, Kredi Kartı Uygulaması ve Özel Hukuk Açısından Kredi Kartının Hukuka 
Aykırı Kullanılması, Ankara, 1997, s.2 
11 Teoman, a.g.e., s. 13 
12 Sedat Yetim, Kredi Kartları ve Tüketici Kredileri, Sermaye Piyasası Kurulu, Ankara, 1997. s.3 
13 Çırpan, a.g.e., s.4 
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Burada şunu belirtmek gerekir ki; bu bahsi geçen kart veya aynı işlevi gören 

plaka benzeri şeyler, belirli bir alanla sınırlı kalmanın yanında, üçüncü şahısları veya 

kurumları bünyesinde barındırmamaktadır. İki taraflı sistem olarak adlandırılan bu 

sistem daha önce de belirttiğimiz üzere tam olarak kredi kartı sistemi içinde 

değerlendirilmemesine rağmen, günümüz de dahi ABD’de yaygın olarak 

kullanılmaktadır.14 15 Ancak bu kartların esas konumuzu teşkil eden kredi kartlarının 

atası olduğunu bu bahis altında hatırlatmak gerekir.  

  

İki taraflı sistemin belirli bir alanla sınırlı olması, kredi kartı kurumlarını daha 

yaratıcı olmaya zorlamış ve özellikle ekonominin genişlemesine paralel iş 

adamlarının artan gezileri, sınırların dışında da kredi kartlarının geçerliliğini 

gündeme getirmiştir. Bu anlamda ilk olarak ABD’nin belirli eyaletlerindeki benzin 

istasyonları, diğer bazı eyaletlerde ki benzer firmalarda da geçerli olabilecek kredi 

kartları çıkarmış ve üç taraflı sistemin temeli atılmıştır. Bu sistemin en belirgin 

özelliği üçüncü bir kişinin sisteme dahil edilerek, tüketiciye yönelik edimin bu kişi 

tarafından yerine getirilmesidir.16   

  

Günümüzde kullanılan ve alan sınırı olmayan bu kartların ilk örneği ise 1950 

yılında Diners Club tarafından çıkartılmıştır. Diners Club’ün kurulmasıyla birlikte 

evrensel kart kavramı ve ABD’de kredi kartı uygulaması çok büyük bir yoğunluk 

kazanmakla beraber, ülke sınırlarını da aşmıştır.17 Elbette bu yoğunlaşma bankaların 

iştahını da kabartmış ve ilk defa 1951 yılında Franklin National Bank tarafından bir 

kredi kartı çıkartılmıştır. Daha sonra diğer bazı bankalar da kredi kartı uygulaması 

içinde yer almıştır. İlk zamanlar çok masraflı olması nedeni ile bankalar sistemi 

yürütmekte zorlansa da 1958 ve 1959 yıllarından sonra Bank Of America’nın, ilerde 

adı Visa olarak değişecek olan Bank Americard’ı çıkarması ve yine Chase Manhattan 

Bankası’nın diğer kırk bankayla oluşturduğu sistemle beraber, bu masrafları 

                                                
14 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’ nun 2. maddesinde kanun kapsamı 
açıklanırken, iki taraflı sistem kapsam dışında bırakılarak bu doğrultuda bir düzenleme yapılmıştır.  
15 Teoman, a.g.e., s.14 
16 Teoman, a.e., s.14 
17 Teoman, a.e., s.15 
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karşılamak kolaylaşmış ve nihayetinde kredi kartı sistemi ekonominin 

vazgeçilmezleri arasında yerini almıştır.18 

  

Bu gelişim de kredi kartlarının 1960’ların son dönemlerinde hem Bank Of 

America hem de Interbank’ın başvurusuz olarak şahıslara gönderdikleri kredi 

kartlarının da çok büyük etkisi olmuştur.19 Tabi işletmeler de bu büyük pazar payı ve 

müşteri potansiyeline karşı kayıtsız kalamayarak, bahsi geçen sistemlere dahil olmak 

üzere harekete geçmişler ve 1978’lere gelindiğinde herhangi bir kredi kartı sistemine 

üye banka sayısı on bir binin üzerine çıkmıştır. Yine aynı yıllarda kırk dört milyon 

American Dolarının üzerinde satış rakamlarına ulaşılmıştır. Elbette bu satış 

rakamları, banka ve işletmelerin iştahını kabarttığı gibi suçluların da iştahını 

kabartmıştır. Aslında kart çıkaran kurumlar mektupla önlerine gelene kart 

göndererek, çeşitli sahtekarlık ve dolandırıcılık riski altında olduklarını 

öngörüyorlardı. Ancak hukuki sorunlara karşı çok da hazırlıklı oldukları 

söylenemezdi. Nitekim postayla kredi kartı gönderilmesinin yasaklanmasıyla 

beraber, hukuki sorunlara karşı ilk düzenleme yapılmış olup, ilerleyen dönemlerde de 

çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 20 

   

Kredi kartı sisteminin, ABD piyasalarındaki yaygınlaşmasına paralel, 

uluslararası piyasada da bilhassa Avrupa’ da yaygınlaşması kaçınılmazdı.21 Avrupa 

kredi kartları İngiliz Otel Ve Lokantalar Birliği’nin (British Hotel And Association) 

1950’lerde çıkardığı kartlarla varlığını sürdürmeye başladı. 1972’de Bank Americard 

dünya genelinde yetmiş bir ülkede faaliyet gösterdiğini iddia ederken, İngiltere bu 

ülkelerden biri değildi. Bunun sebebi İngilizlerin Bank Of America’nın bünyesine 

girmekten korkmasından başka bir şey değildi. Bu korku ise İnterbank’ın işine yaradı 

ve İnterbank bugün Avrupa’nın en büyük kart sistemi olan Eurocard ve yine 

                                                
18 Teoman, a.e., s.16 
19 Çırpan, a.g.e., s.5 
20 Çırpan, a.e., s.5 
21 Ancak burada şunu belirtmek gerekir ki; ABD’ de kredi kartı sistemi daha hızlı yaygınlaşmıştır. 
Bunun sebebi bu ülkenin kredi kartı sisteminin anavatanı olmasının yanı sıra, çek sistemine göre kredi 
kartının daha üstün algılanmasından kaynaklanmaktadır. Bu konuda Bkz: Teoman a.g.e., s.15 
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İngiltere’nin en büyük kart sistemi olan Axess’ la karşılıklı değişim anlaşması 

yaptı.22   

 

 Almanya’ da ise ilk başlarda kredi kartına karşı çekingen davranışlar vardı. 

Bunun nedeni ise bu ülkede genel olarak garantili çeklerin tercih edilmesiydi. 

Bununla beraber, kredi kartlarının, Alman ekonomisinin en cesur girişimi olarak 

nitelendirilmekte olduğunu belirtmek gerekir.23 Eurocard sistemi Almanya’da 

Amerikan kredi kartı sisteminin bir tamamlayıcısı olmakla beraber, ülkede kredi kartı 

sistemine geçiş biraz fazla zaman almıştır. Bunun temel nedeni olarak; Avrupa ve 

Amerikan tüketicileri arasındaki kredi kavramı farkı gösterilebilir. Şu an bile 

Avrupa’ da kredi alımı müşkül durum olarak algılanmakta iken, ABD’ de refah 

seviyesiyle doğru orantılı algılanmaktadır. Ayrıca bilhassa Almanya’ da kredi kartı 

sisteminin hem kart hamiline hem de işyerine zarar verecek derecede fiyatların 

yükselmesine neden olacağına dair görüşler hakimdi. Bu fiyat artışının nedeni olarak 

da kredi kartı çıkaran kurumun satış işleminden alacağı komisyon gösterilmekteydi.24 

Hatta bu komisyon oranının kanunla belirlenmesi gerektiği şeklinde görüşler dahi 

ileri sürülmüştü.25 Kredi kartlarıyla ilgili tüm bu olumsuz görüşlere rağmen, bugün 

Almanya’da da bu sistem yerini almış ve dünya genelinde kabul görmüş pek çok kart 

yaygın bir şekilde kullanılagelmiştir.  

 

 Ülkemizde ise ilk26 kredi kartı 1968 yılında Setur Diners Club Kredi Kartları 

ve Turim A. Ş.  tarafından ‘Diners Club’ adıyla çıkartılmıştır.27 Bu karttan sonra 

Türk Express Havacılık ve Turizm Limited Şirketi tarafından  ‘American Express’ 

kartları çıkartılmıştır. Her iki kart da 1975 yılına kadar piyasada varlığını sürdürmüş 

ve American Express sadece yurt dışında geçerli olurken, Diners Club yurt içinde 

geçerli olmuştur. 1975 yılına gelindiğinde ise Mastercard, Eurocard ve Access Card 

                                                
22 Çırpan, a.e., s.7 
23 Teoman, a.g.e., s.18 
24 Teoman, a.e., s.20 
25 Alman SPD Milletvekili Dr. Jens’ in kredi kartı sistemiyle ilgili görüşleri için Bkz: Teoman a.e., 
s.20- 21   
26 Ülkemiz 1963–1964 yılları arasında ‘Le Diners Club’ ve ‘Carte Blanche’ ile kredi kartı sistemiyle 
tanışmıştır. Ama ilk olarak geniş biçimde Koç Grubuna bağlı olarak yukarıda bahsi geçen kredi kartı 
piyasaya sürülmüştür.  Bkz. Çırpan, a.g.e., s. 19 
27 Teoman, a.g.e., s.23 
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da Anadolu Kredi Kartları ve Turizm Anonim Şirketi. tarafından piyasaya 

sürülmüştür.28 Aslında dünyadaki gelişmelere rağmen uzun zaman kredi kartları 

ülkemizde istenilen boyutlarda yaygınlaşamamış, daha çok yurt dışında kullanılmak 

üzere alınmıştır. 1980’den sonra ise kredi kartı kullanımı hızlı bir artış sürecine 

girmiştir.29 Bu gelişimin nedenini ise; kredi kartının bir ödeme aracı olarak 

kullanılmasından ziyade yüksek enflasyona rağmen ucuz kredi imkanı sağlaması 

olarak açıklamak mümkündür.30 Kredi kartının piyasada yaygınlaşmasıyla beraber 

bankalar da bu işe girmeye başlamışlardır. Ve 1990 yılına gelindiğinde, on üç kamu 

ve özel bankanın ortaklığıyla, takas merkezi olarak, standardizasyonu sağlamak, 

rekabete konu olmayan işlemleri tek bir merkezden daha güvenli, az maliyetli ve 

daha hızlı yürütmek, güvenlik tedbirleri almak ve gereken hukuki altyapıyı 

sağlamak, ortak sorunlara çözüm bulmak gibi çeşitli amaçlarla, Bankalararası Kart 

Merkezi (BKM) adı altında bir kurum oluşturulmuştur.31  

 

BKM’nin kurulmasıyla birlikte ülkemizde kredi kartı uygulaması iyice hız 

kazandı. 1991 yılında Birleşik Uyarı Listesi (BUL) sistemi kuruldu. Bu sistemin 

kurulmasıyla birlikte, üye işyerleri yasaklı kartları görebilir hale geldi ve kredi 

kartlarının güvenliği açısından bir adım atılmış oldu. Yine bu yıl içinde ilk defa satış 

noktası terminali (POS) cihazı kullanılmaya başlandı. İlerleyen yıllarda da ülkemizde 

kredi kartı kullanımı, artış ivmesini hiç azaltmadan her geçen gün artmaya devam 

etti. Ülkemizde 2007 yılı son dönemi itibariyle 34.837.457 yani yaklaşık otuz beş 

milyon kredi kartı piyasada varlığını sürdürmektedir. 2006 Yılı son dönemi itibariyle 

yapılan işlem adedi 1.332.787.398 ve bu işlemlerin tutarı 109.159.13 Milyon YTL’ 

dir.32 Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere ülkemizde artık para yerine kredi 

                                                
28 Çırpan, a.g.e., s.19 
29 Çeker, a.g.e., s.3 
30 Baydemir a.g.e., s.2 
31 BKM hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: ‘çevrimiçi’ http://www.bkm.com.tr/kuruluş.html  
32Ayrıntılı istatistik verileri için bkz: ‘çevrimiçi’  http://www.bkm.com.tr/istatistik/index.html 
(31.01.2008) 
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kartlarının tercih edildiğini söylemek mümkündür. Ülkemizde hali hazırda Visa, 

Mastercard/Eurocard, American Express, Diners Club kartları yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bunların yanında her ne kadar Banka Kartları ve Kredi Kartları 

Kanunu kapsamında mütalaa edilmese de, Beymen, Atalar gibi mağazaların çıkardığı 

iki taraflı sistem esası içinde değerlendirilen kartlar da kullanılmaktadır.33  

 

1.2. Kredi Kartının Çeşitli Açılardan Sınıflandırılması 

1.2.1. Tarafların Sayısı Esas Alınarak Yapılan Sınıflandırma   

  

Bu şekilde bir sınıflandırma ile hem kredi kartının gelişim aşamaları 

görülebilir hem de hukuki nitelendirmeler açısından kolaylık sağlanır.34 Tarafların 

sayısı esas alınarak yapılan sınıflandırmaya göre, kredi kartı sistemleri iki taraflı, üç 

taraflı ve son olarak karma sistem olmak üzere üç grupta incelenmektedir.35 

 

1.2.1.1. İki Taraflı Sistem  

 

 İki taraflı sistem de kartı çıkaran kurum aynı zamanda mal veya hizmet sunan 

kurum/işletmedir. Bu zaten iki taraflı sistemin en belirgin özelliğidir.36 Diğer taraf ise 

kart hamilidir. Burada kartı çıkaran kuruluş müşterilerine sadece kendi işyerinde 

veya şubelerinde kullanabileceği bir kart vermektedir. Bu kartla müşteri başka 

deyişle kart hamili sadece belirli işyeri/işyerlerinde bu kartı ibraz ederek, nakit 

ödemeksizin mal veya hizmetten faydalanabilmektedir. Kartın bu şekilde 

kullanılmasından sonra işletme kart hamiline bir hesap ekstresi (cetveli-özeti) 

göndererek, alacağını, daha önceden belirlendiği şekilde tek seferde veya taksitle 

tahsil etmektedir.37 Bir işletme kredi kartı verirken, müşteriyi kendine bağlamak 

                                                
33 Çeker, a.g.e. s.3 
34 Teoman, a.g.e. s. 46 
35 Teoman, a.e., s. 46; Çeker, a.g.e., s.7 
36 Teoman, a.e. s. 46; Ayşe Nuhoğlu, Ceza Hukukunda Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, 
İstanbul, Analiz Basım, 2002, s.19  
37 Çeker, a.g.e., s. 7–8  
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hedefindedir.38 Öğretide basit kart, satıcı kredi kartı, tacir kartı olarak nitelendirilen 

bu kartlar daha önce de belirtildiği üzere gerçek anlamda kredi kartı sistemi içinde 

değerlendirilmemelidir. Zira işletme müşterisine bu kart olmaksızın da taksitli 

alışveriş yaptırabilmenin39 yanında, nakit ödenmeksizin şahsi itimadıyla alışveriş 

yaptırabilir. Dilediği zaman da alacağını kendi belirlediği şekilde tahsil edebilir. Yani 

burada kartı tam olarak bir ödeme aracı olarak görmek pek mümkün değildir. 

Nitekim daha önce de belirtildiği gibi; Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’ n 2. 

maddesiyle iki taraflı sistemin, bahse konu kanun kapsamında olup olmadığı hususu 

açıklığa kavuşturulmuştur. 

 

1.2.1.2. Üç Taraflı Sistem 

  

Üç taraflı sistemde, kartı çıkaran kurum, üye işyeri ve kart hamili olmak 

üzere üç taraf vardır. Kartı çıkaran kurum, iki taraflı sistemden farklı olarak, ticari 

işletmenin bizzat kendisi olmayıp, bu konuda özel olarak kurulmuş kredi kartı 

ortaklıkları ya da bankalar olmaktadır.40 Ayrıca bu bahsi geçen kredi kartı kurumu, 

sistemin organizasyonunu da sağlamaktadır. Ve yine bu kurum, kart hamili 

tarafından kartla yapılan alışverişleri, dolayısıyla harcama bedellerini üye işyerlerine 

ödemeyi taahhüt etmekte ve iki taraflı sistemdeki ödenmeme rizikosunu üstüne 

almaktadır.41 Bu sistemde kart hamili sisteme üye tüm işyerlerinde bu kartı 

kullanabilmekte, nakit ödemeksizin alışveriş yapabilmektedir. Daha ilerde de 

değinileceği üzere bahsi geçen üye işyerleri de sisteme dahil olarak kartın herhangi 

bir yasal engeli yoksa, kabul ederek kart hamiline nakit ödemeksizin mal veya 

hizmet sunmayı taahhüt etmektedir.42 Üye işyeri daha sonra alacağını kartı çıkaran 

                                                
38 Baydemir, a.g.e., s. 9, Ama burada şunu belirtmek gerekir bahsi geçen eserde işletmenin müşteriyi 
peşin alışverişin sakıncalarından kurtarmayı da hedeflediği ileri sürülmüştür. Kanaatimce böyle bir 
şey günümüz piyasalarında pek geçerli sayılamaz. Zira artık kapitalizm insanlara kendilerini 
düşünmekten başka bir yol bırakmamaktadır. 
39 Teoman, a.g.e., s.47; Eyyüp Yılmaz, Türkiye’de Kredi Kartı Uygulaması ve Ekonomik Etkileri, 
İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2000, s. 18 
40 Teoman, a.e., s.47 
41 Çeker, a.g.e., s.8 
42 Teoman, a.g.e., s.47 
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kurumdan talep edecek, kurum da bu alacağı üye işyerine öderken, kendi de kart 

hamilinden bu bedeli tahsil yoluna gidecektir.  

 

 Yalnız burada bankalar tarafından kredi kartı kurumlarıyla yapılan lisans 

sözleşmelerine binaen çıkarılan kartlar açısından, sistemde dördüncü bir tarafın da 

olduğundan bahsetmek gerekir. Şöyle ki; bankalar çıkardıkları kartlarda hem kendi 

işaretlerini hem de sözleşmeyle çıkarma yetkisi aldıkları kredi kartı 

organizasyonlarının işaretlerini basmaktadır. Örneğin ülkemizde çıkarılan bazı 

kartlarda, Mastercard işaretinin yanında banka kendi işaretini de karta basmaktadır. 

Tabi bu durum sadece işaretten ibaret olmayıp, ödeme yükümlülüğü açısından da 

geçerli olmaktadır. Yani Mastercard, bir ülkede farklı bankalar tarafından 

çıkartılabiliyorsa, her banka, hem kendi çıkardığı kart hem de diğer bankalar 

tarafından çıkarılan kartlarla yapılan harcamaları üye işyerlerine ödeme yükümlülüğü 

altına girmektedir. Burada başka bir banka tarafından çıkarılan kartla ilgili ödeme 

yapan banka, alacağını kartı çıkaran bankadan talep edecektir. Görüleceği üzere üç 

taraflı sistem de kendi içinde genişleme göstererek ikiye ayrılmaktadır. Fakat bahsi 

geçen genişlemeyle ilgili genelleme yapmak, her ülkede kredi kartı organizasyonları 

arasında çeşitli farklılıklar olduğundan oldukça zordur.43    

 

1.2.1.3. Karma Sistem 

 

 İki taraflı sistemdeki genişleme olarak da tanımlanan bu sistem, kartı çıkaran 

kurumun kendisinin mal veya hizmet sunmasının yanında, başka benzer işletmelerde 

de kartın geçerli olması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Yani kart hamili kartla hem 

kendisine kart veren kurumdan, hem de anlaşmalı diğer işletmelerden mal veya 

hizmet talebinde bulunabilmektedir.44 Bu sistemin en klasik örneği Universal Air 

Travel Plan tarafından çıkartılan, Air Travel Card’dır. Dünyadaki tüm havayolları 

şirketleri bu kuruluşa dahil olmuştur.45 Burada da dikkat edilmesi gereken husus, 

işletmelerin ekonomik yönden himaye ilişkisi içinde olmaması gerektiğidir. Eğer 
                                                
43 Teoman, a.e., s. 47 - 48 
44 Teoman, a.e., s. 49; Emine Açıkgül, H. Ali Açıkgül, Teori ve Uygulamada Kredi Kartı 
Sözleşmeleri, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2007, s. 29 
45 Teoman, a.e., s. 49; Baydemir, a.g.e. s.9; Yılmaz, a.g.e. s. 23 
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kartı çıkaran kurum/işletmenin, kartın geçerli olacağı diğer kurumun üzerinde bir 

hakimiyeti söz konusu ise, bu iki taraflı sistemden farklı olmayacaktır. Karma sistem 

ülkemizde çok yaygın olmamakla birlikte en çok İsviçre’ de tercih edilen bir 

sistemdir.46 

 

1.2.2. Sözleşme Sorumluluğu Esas Alınarak Yapılan Sınıflandırma 

 

 Kredi kartı sistemlerinde taraflar arasındaki sözleşmeler gereğince, kart ile 

yapılan harcamayı, kartı çıkaran kuruma ödemekle yükümlü olan kart hamilidir. 

Ama bazen bu genellemenin dışına çıkılarak, harcamadan üçüncü bir şahıs veya tüzel 

bir kişi de sorumlu olabilmektedir. İşte bu durumlar için de kredi kartları bir 

sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır.47   

 

1.2.2.1. Bireysel Kartlar ve Firma Kartları 

 

Bireysel kredi kartı, hamilinin bir gerçek kişi olduğu kredi kartıdır. Bu gerçek 

kişi üye işyerlerinden yapmış olduğu alışverişlerden bizzat kendisi sorumlu olup, 

kredi kartını çıkaran kurumdaki hesap sahibiyle aynı kişidir.48 Kartın üzerinde de 

yine bu kişinin ismi bulunur.49 Bu tip kartlar sadece gerçek kişiler adına 

düzenlenebildikleri için, öğretide bu kartlara özel kartlar da denilmektedir.50 Kredi 

kartı sisteminin bilinen en yaygın şekli de yine bireysel kartlardır.51 

 

 Firma kredi kartı ise, bilhassa iş nedeniyle seyahat eden kişilere veya 

firmasının işleri nedeniyle harcama yapmak zorunda kalan kimselere verilen kredi 

kartıdır. Burada yapılan harcamalardan kişi adına firma da müteselsilen sorumlu 

olmaktadır. Zaten bahse konu kartın en önemli farkı da budur. Şöyle ki; kredi kartı 

çıkaran kurumda hesap sahibi bir gerçek kişi olmakla beraber, ödenmesinden kişinin 

                                                
46 Teoman, a.e., s.49 - 50  
47 Teoman, a.e., s.52; Çeker, a.g.e. s.41 
48 Teoman, a.e., s.53;  Çeker, a.e., s. 41 
49 Çırpan, a.g.e., s.54 
50 Teoman, a.g.e., s.53 
51 Baydemir, a.g.e., s.10 



 17 

firmasının sorumlu olmaktadır.52 Firma kredi kartları kendi içinde dar anlamda ve 

geniş anlamda ve dar anlamda firma kredi kartları da kendi içinde belirli bir kişiye ve 

bağlı ve beyaz firma kredi kartları olarak ikiye ayrılmaktadır.53  

 

1.2.2.2. Asli Kartlar ve Ek Kartlar 

 

 Asli kart- ek kart ayırımı, aynı hesap numarasıyla iki kartın kullanılması 

halinde ortaya çıkmaktadır.54 Kredi kartını çıkaran kurumda, kart hamili yani 

harcama bedellerini ödemekle yükümlü tek kişi varsa ve bu tek hesap olarak 

görülüyorsa, hamilin elindeki kart asli karttır. Fakat bununla birlikte kart hamili aynı 

hesap üzerinden eşine veya çocuklarına da ödeme sorumluluğu kendisinde kalmakla 

beraber, yeni bir kart daha çıkarttırmışsa, buradaki yeni kart ek kart olarak 

tanımlanmaktadır. Şu ana kadar yapılmış olan tüm sınıflandırmalarda yer alan kartlar 

asli kartlardır.55 Burada şunu da belirtmek gerekir ki; ayrı bir hesap üzerinden, yeni 

bir kart çıkarılması durumunda da eğer ödeme sorumluluğu ilk kart hamiline aitse, 

yeni kartın da ek kart olduğunu kabul etmek gerekir.56 

 

1.2.3. Kartı Çıkaran Kurum Esas Alınarak Yapılan Sınıflandırma  

 

Aslında bu sınıflandırma daha önce yapılan sisteme katılanların sayısı esas 

alınarak yapılan sınıflandırmayla ciddi benzerlik göstermektedir.57 Şöyle ki; bizzat 

mal satan ve/veya hizmeti sunan işletmeler tarafından çıkarılan kartlar, esasında iki 

taraflı sistemdeki kartlardan başka bir şey değildir. Aynı şekilde kredi kartı 

kurumlarınca çıkarılan kartlar da üç taraflı sistem içinde değerlendirilmektedir. 

Şimdi genel olarak her iki sınıflandırma da ayrı ayrı ele alınacaktır. 

 

                                                
52 Çırpan, a.g.e., s.55 
53 Teoman, a.g.e., s.53; Baydemir, a.g.e., s. 10 
54 Baydemir, a.g.e., s.11 
55 Teoman, a.g.e., s.55; Çırpan, a.g.e., s.55 
56 Teoman a.e., s.55 
57 Teoman, a.e., s.55 - 56 
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1.2.3.1. Bizzat Mal Satan Ve / Veya Hizmeti Sunan İşletmeler 

Tarafından Çıkarılan Kartlar 

 

 Kredi kartı kurumları ve bankaların dışında, müşterileri kendine bağlamak ve 

üç taraflı sistemin çeşitli faydalarından istifade etmek amacıyla, mal veya hizmet 

sunan işletmeler tarafından da kart çıkartılmaktadır.58 Bu tür kart sistemlerinde, 

bankalar veya diğer kart organizasyonları işletmelere yardımcı olabilirler. Ülkemizde 

bu kartlarda uygulanacak faiz ve limitler konusunda işletmeler arası bir birlik ve 

standart olmamakla beraber, büyük mağazalar veya mağazalar zinciri şeklinde 

kurulmuş tüm mağazalar tarafından bu kartlar çıkartılmaktadır.59 Ayrıca burada şunu 

da belirtmek gerekir ki; bu kartlar anlaşma halinde, karma sistem kapsamındaki 

başka işletmelerde de kullanılabilmektedir.60 

 
1.2.3.2. Kredi Kartı Kurumlarınca Çıkarılan Kartlar 
 

 Bizzat kredi kartı çıkarmakla yetkili kurumlarca ve yine lisans sözleşmelerine 

istinaden bankalar tarafından da çıkarılabilen kartlardır. Bu kartların en büyük 

özelliği üç hatta dört taraflı sistem içinde uygulanabilir olmasının yanında, kartı 

çıkaran kurumun, kart hamiline herhangi bir şekilde doğrudan mal veya hizmet 

sunmamasıdır.61 Mal veya hizmet sunumu ise, sözleşme gereğince, sistemin diğer 

tarafınca yani üye işyerlerince yapılmaktadır.62 Ayrıca kart hamilleri bu kartlarla 

belirli bir limit dahilinde veya limitsiz olarak, ilerde faiziyle birlikte ödemek üzere 

kredi imkanına da sahip olmaktadır.63  

 

1.2.4. Kartın Sağladığı Olanaklar Esas Alınarak Yapılan 

Sınıflandırma 

 

                                                
58 Baydemir, a.g.e., s. 9; Çeker, a.g.e., s.40 
59 Çırpan, a.g.e., s.52–53 
60 Çeker, a.g.e., s.41 
61 Çeker, a.e., s.40; Baydemir, a.g.e., s.9 
62 Çeker, a.e., s.40 
63 Teoman, a.g.e., s.57–58; Çırpan, a.g.e., s.51 
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 Aslında her kredi kartının sunduğu olanaklar aynıdır ama bu olanaklardan 

bazılarının ağır bastığı düşünülerek, kartlar arası bir sınıflandırmaya daha ihtiyaç 

duyulmuştur. Şöyle ki; bir kredi kartı hamiline ödeme kolaylığı sağlamanın yanında 

kredi imkanı da sağlar demiştik. İşte bazı kartların sadece ödeme kolaylığı sağlarken, 

bazılarının ödeme kolaylığının yanında, kredi imkanı sağlaması da böyle bir 

sınıflandırmayı gerekli kılmıştır.64 

 

1.2.4.1. Kredi Kullanma Olanağı Ağır Basan Kartlar  

 

 Burada ilk olarak, kredi kartı kurumlarınca ve bankalarca çıkarılan kredi 

kartlarının belirli bir miktar hesapta para olmamasına rağmen kredi imkanı 

sunmasından bahsetmek gerekir. Nakit çekim olarak tanımlanan bu kredi imkanı, 

ATM cihazlarından doğrudan çekilebilmektedir.65 Bununla beraber, yapılan bir 

alışverişten sonra taksitlendirme imkanını da kredi kullanma olanağı olarak 

değerlendirmek mümkündür. Bu yönüyle müşterilerine kart çıkaran işletmelerin 

çıkarmış olduğu kartların da kredi imkanı sağladığı söylenebilir. Bu tip kartlarla 

sağlanan krediler daha çok tüketim amaçlı olmaları nedeniyle, bahsi geçen kartlar, 

öğretide tüketim kredi kartları olarak da nitelendirilmektedir.66 

 

1.2.4.2. Ödeme Kolaylığı Ağır Basan Kartlar 

 

 Bazı kredi kartlarıyla, hamil borcunu taksitle ödeme imkanına sahip 

olmamakla beraber, herhangi bir şekilde nakit çekim diye tabir ettiğimiz kredi 

imkanına da sahip olamamaktadır.67 Sadece ödeme kolaylığı sağlamakta olan bu 

kartların esas amacının, peşin parayla ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırma 

                                                
64Çeker, a.g.e. s.42; Bu konuda karşı görüş Keller tarafından ileri sürülmüştür. Yani her kart hem 
ödeme aracı olmayı hem de kredi olanağı sağlamayı bünyesinde taşımaktadır. Teoman’ın da aynı 
görüşte olduğu söylenebilir zira o da sınıflandırmayı iki olanak açısından ağır basma bazında 
değerlendirmektedir. Ayrıntılı bilgi için Bkz: Teoman, a.g.e. s. 51 
65 Çeker, a.g.e., s.42 
66 Teoman, a.g.e., s.51 
67 Çeker, a.g.e., s.43 



 20 

maksatlı olduğu çok açıktır.68 Öğretide bu tip kartlar borçlandırıcı kartlar (charge 

cards)  olarak da adlandırılmaktadır.69  

 

1.2.5. Geçerlilik Alanı Esas Alınarak Yapılan Sınıflandırma  

  

Buraya kadar yapılan sınıflandırmalardan da anlaşılacağı üzere kredi 

kartlarının, belirli bir kullanım alanı olmaktadır.70 İki taraflı sistemde kart hamili 

sadece kartı veren işletmeden alışveriş yapabilmekte, bazen de karma sistem 

çerçevesinde anlaşmalı diğer işletmelerden alışveriş yapabilmekteydi. Görüleceği 

üzere burada bir kullanım alanından söz edilmektedir. Aynı şekilde kredi kartı 

kurumlarınca ve lisans sözleşmesi gereğince, bankalarca çıkarılan kartlar için de bu 

durum aynen geçerlidir. Şöyle ki; öncelikle geniş anlamda düşünürsek, hiçbir şekilde 

sisteme üye olmayan bir işyerinde kartın geçerliliği olmayacaktır. Bununla beraber 

işyeri, kart hamilinin elinde bulundurduğu kartı çıkaran kurumla anlaşmalı değilse, 

yine kart geçerli olmayacaktır. Ancak Visa, Mastercard, Diners Club gibi uluslar 

arası kart organizasyonlarının kartları, lisans sözleşmeleriyle bankalar tarafından 

çıkarıldıkları için, bankaya bakılmaksızın, adı geçen kredi kartı organizasyonlarının 

işaretlerini taşıyan tüm işyerleri ve işletmelerde, kart geçerli olacaktır.71 Ancak 

burada geçen her işletme deyimi yurt içi ve yurt dışında fark etmektedir. Ve işareti 

taşısa da yurt dışında kart geçerli olamayabilecektir. Bahse konu yurt içi- yurt dışı 

geçerlilik hususu, kartın üzerinde belirtilmektedir.72 

 

1.3. Kredi Kartında Tarafların Hak ve Yükümlülükleri, Taraflar 

Arası Sözleşmeler ve Hukuksal Nitelikleri 

 

Daha önce kredi kartı sistemini açıklarken, taraflardan bahsetmiştik. İşte bu 

tarafların, sisteme dahil olurken imzaladıkları sözleşmeler gereğince birtakım 

                                                
68 Teoman, a.g.e., s.51 
69 Baydemir, a.g.e., s.12; Teoman, a.g.e., s.51; Çeker, a.g.e., s. 42 
70 Çeker, a.e., s.43 
71 Çeker, a.e., s.43 - 44; Baydemir, a.g.e., s.13 
72 Çeker, a.e., s. 44 
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yükümlülükleri olmaktadır. Bu yükümlülüklerin yanı sıra, hakları da olmaktadır. Bu 

kısımda tarafların yanı sıra, bahsi geçen sözleşmelerle birlikte ortaya çıkan 

yükümlülüklere ve haklara değinilecektir.   

 

1.3.1. Kredi Kartında Tarafların Hak ve Yükümlülükleri  

1.3.1.1. Kart Hamilinin Hak ve Yükümlülükleri  

 

Kart hamilinin hak ve yükümlülüklerinden bahsetmeden önce bu hak ve 

yükümlülüklerin ne zamandan itibaren başladığı konusunu açıklığa kavuşturmak 

gerekecektir. Bu bağlamda; 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu  

‘nun 15. maddesinin birinci fıkrasında  ‘Kart kullanımından doğan sorumluluk, 

sözleşme imzalandığı andan itibaren ve kartın zilyetliğine geçtiği veya fiziki varlığı 

bulunmayan kart numarasının öğrenildiği andan itibaren, kart hamiline aittir’ 

şeklinde tanımlanarak sorumluluğun başlangıç anı tespit edilmiştir.  

 

Kredi kartı hamili, sisteme dahil olurken yapmış olduğu giriş ödentisinin 

yanında, daha sonra da kartı çıkaran kuruma belirli bir kullanım ödentisi ödemek 

zorundadır. Giriş ödentisiyle ilgili kartı çıkaran kurum, kartın piyasada 

yaygınlaşmasını sağlamak maksadıyla bu ödentiyi almaktan vazgeçebilmekteyken, 

kullanım ödentisi konusunda aynı serbestliği olmayıp, kart yenileme bedeli gibi 

çeşitli isimler altında bu ödentiyi almaktadır. Bu kart hamili için bir yükümlülüktür. 

Ve kart hamili kredi kartını mal veya hizmet alımında veya başka bir surette hiç 

kullanmamış dahi olsa kart kullanım ücretini ödemek zorundadır.73 

  

Kredi kartı hamilinin, ayrıca kartını özenle saklama ve koruma yükümlülüğü 

vardır. Bu özen bilhassa kartın şifresi, numarası, imzası gibi belirleyici özellikler için 

önemli olmaktadır.74 Aynı şekilde kart hamilinin, kartın çalınması, kaybolması gibi 

durumlarda ihbar yükümlülüğü vardır. Öğretide ‘bizzat katlanma yükümlülüğü’ 

olarak da adlandırılan bu yükümlülük, daha çok kart hamilinin faydasına 

                                                
73Çeker, a.g.e., s.73; Oğuzhan Buhur, Tüketici Kredisi Açısından Kredi Kartı Uygulaması, Ankara, 
Seçkin Yayıncılık, 2007, s.79 
74 Baydemir, a.g.e. s.109; Teoman, a.g.e., s.188; Yılmaz, a.g.e. s. 130 
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olmaktadır.75 Ki araştırmamızın asıl konusu bakımından bu durum ayrı bir önem arz 

etmektedir. Nitekim pek çok durumda bu kartlar, kötü niyetli insanların eline geçtiği 

zaman, suça alet olmakla beraber, kart hamilleri açısından ciddi zararlara neden 

olmaktadır. Bu bildirim kartın çalınması veya kaybolması anında yapılmalıdır. Yani 

kartı çıkaran kurumun kartın üçüncü kişiler tarafından kullanılması halinde, tazmin 

edeceği kısım, bu bildirimin yapıldığı andan itibaren geçerli olacaktır.76 Ancak 

burada şunu belirtmekte fayda vardır; 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları 

Kanunu’nun 12. maddesiyle, kart hamili yapacağı bildirimden önceki yirmi dört saat 

içerisinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan sadece 150 YTL 

ile sınırlı olmak üzere sorumlu tutulmuştur. Buna mukabil, kart çıkaran kurum lehine 

de bu sınırlı sorumluluk, kart hamilinin vakit geçirmeksizin bildirim yapmış 

olmasına veya çalınma ya da kaybın kart hamilinin kastına veya ağır ihmaline 

dayanmaması esasına bağlanmıştır. Elbette haksız kullanım da sadece kart hamilinin 

sorumluluğu söz konusuysa kart hamili bunun bedeline katlanacaktır. Örneğin kart, 

haksız olarak limit üzeri kullanılmışsa, bu durumda sadece limiti kadar, kart 

hamilinin sorumlu olacağı açıktır.77 

 

 Kredi kartı hamili, bahsi geçen bilirdim yükümlülüğüne ek olarak, adres ve 

telefon değişikliği, meslekten çıkma gibi diğer önemli bilgileri de kartı çıkaran 

kuruma bildirmekle yükümlüdür.78 Yine 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları 

Kanunu’nun 16. maddesinde bu bildirimin değişiklik tarihinden itibaren on beş gün 

içerisinde yapılması gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur. Son olarak, kart hamilinin 

yapmış olduğu alışveriş karşılığında kendisine imzalaması için verilen harcama (slip) 

belgesini imzalamak79 gibi bir yükümlülüğü daha vardır. Bu yükümlülük kart 

hamilinin en önemli80 yükümlülüğü olmakla beraber, sözleşmede öngörüldüğü 

                                                
75 Teoman, a.e. s.187, Yargıtay’ımızın çeşitli içtihatlarında da bu yükümlülük açıkça dile getirilmiştir. 
Bkz. Yargıtay 19. H.D. 940/4501 sayılı kararı. 
76 Nuhoğlu, a.g.e., s.24 - 34   
77 Nuhoğlu, a.e., s.35 
78 Yetim, a.g.e., s. 36; Baydemir, a.g.e., s.110 
79 Bilindiği üzere, Çip ve Şifre (Chip and Pin) sistemiyle birlikte alışveriş esnasında imza yerine şifre 
girilmesi durumu söz konusu olmaktadır. Burada da her ne kadar imzalamak eylemi kullanılmış olsa 
da şifre girilmesinin de aynı yükümlülük kapsamı içerisinde değerlendirilmesi gerektiği aşikardır.   
80 Teoman, a.g.e., s.178 
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şekilde yerine getirilmelidir.81 Bu imzayla kart hamili, kart çıkaran kuruma, alışveriş 

yapmış olduğu üye işyerine bedelin ödenmesi konusunda bir talimat vermiş 

olmaktadır.  Daha sonra, kartı çıkaran kurum kart hamiline bir hesap (ekstre) özeti 

göndermek suretiyle, yükümlülüğünü ve borç miktarını bildirir. Kart hamili de 

borcunu ödemek suretiyle bu yükümlülüğünü yerine getirmiş olur.82 Ayrıca burada 

şunu da belirtmek gerekir ki; kart hamili, hesap özetinde gösterilen tutarı vadesinde 

ödemezse temerrüde düşmüş olur ve herhangi bir ihtara gerek olmaksızın temerrütten 

doğan faizi ödemek zorunluluğu söz konusu olur.83 Bununla beraber; kart hamilinin, 

üye işyerinin talep etmesi halinde, kimlik göstermek gibi bir yükümlülüğü daha 

olduğunu yine bu bahis altında söylemek gerekir.  

  

Kart hamilinin sayılan yükümlülüklerinin yanında, çeşitli hakları da vardır. 

Bu haklardan bazıları üye işyerine bazıları da kartı çıkaran kuruma karşı ileri 

sürülebilmekte ve kaynaklarını sözleşmeler oluşturmaktadır. Peki, nedir bu haklar? 

En kısa şekliyle, daha önce de belirtildiği gibi, nakit kullanmaksızın belirli limitlere 

kadar, yine belirli işletmelerden mal veya hizmet kullanmanın yanında kredi 

kullanabilme hakkı öncelikli kart hamili hakkı olarak karşımıza çıkmaktadır.84 

Gerçekten sözleşme gereğince, üye işyerleri kart hamilinin diğer gerekli şartları85 

uyuyorsa bu talebi getirmekle yükümlü olmaktadır. Aynı zamanda kartının geçerlilik 

alanının arttırılmasını yani üye işyeri sağlanmasını isteme hakkı vardır.86 Yukarıda 

harcama belgesinin imzalanmasıyla ya da şifre girilmesiyle, kart hamili kartı çıkaran 

kuruma bir ödeme talimatı verir demiştik. İşte bu talimatın doğal neticesi olarak, kart 

hamilinin bu harcama tutarının kurumca ödenmesini isteme hakkı karşımıza 

çıkmaktadır. Aynı şekilde, kart hamilinin yapmış olduğu harcama tutarlarını, yani 

borcunu öğrenmek maksadıyla, kendisine hesap özeti gönderilmesini isteme hakkı da 

vardır.87    

                                                
81 Yetim, a.g.e., s.36; Baydemir, a.g.e., s.109 
82 Çeker, a.g.e., s.73; Teoman, a.g.e., s.172 
83 Teoman, a.e., s.183; Çeker, a.g.e., s.74 
84 Yetim, a.g.e., s.36; Baydemir, a.g.e., s.111 
85 Daha önce de değinildiği gibi burada yasaklı liste dışında, limiti dolu olmayan, başka bir deyişle 
kartın geçerliliğini etkileyebilecek olan diğer unsurlar ve şartlardan bahsedilmektedir.  
86 Baydemir, a.g.e., s.111 
87 Baydemir, a.e., s.111; Yetim, a.g.e., s.36 
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Son olarak, kart hamilinin hakları arasında değerlendirebileceğimiz, yine 

5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile açıklığa kavuşturulmuş 

olan, harcama belgesi düzenlenmeksizin, çeşitli iletişim araçları veya sipariş 

formuyla yapılan mal ve hizmet alımlarındaki hukuka aykırı kullanımdan 

kaynaklanan zararlardan kart hamilinin sorumlu tutulamayacağı hususuna da bu 

bahis altında incelemek gerekir.88  

 

1.3.1.2. Üye İşyerinin Hak ve Yükümlülükleri  

 

 Üye işyerinin ilk yükümlülüğü olarak; sisteme üye olması halinde, kart 

hamilinden, nakit talep etmeden mal veya hizmet sağlaması gerektiğinden bahsetmek 

gerekir.89 Bu noktada, üye işyerinin kartın geçerliliğini kontrol etme yükümlülüğü de 

karşımıza çıkacaktır.90 Bunun yanında yapmış olduğu satış karşılığında doğan 

alacağından belirli bir miktarını kredi kartı kurumuna komisyon, ödenti adı altında 

ödemekle yükümlüdür.91 Bu komisyonun karşılığında da, kart hamiliyle yapmış 

olduğu alışverişten doğan alacağını doğrudan, kart hamilinden talep edemeyecek ve 

bunu kartı çıkaran kurumdan talep edebilecektir.92 Yine üye işyeri, bu alacağı tahsil 

etmek için, harcama belgelerini, sözleşmede belirtilen süre içerisinde kart çıkaran 

kuruma ibraz etmek zorundadır.93 Bununla beraber, üye işyeri kart hamilinin limit 

üzeri bir harcama talebinde otorizasyon (yetkilendirme) almak yükümlülüğü 

altındadır. Aksi takdirde limit üzeri harcama bedelini tahsil edememe gibi bir 

durumla karşılaşabilecektir.94 Üye işyerlerinin bir diğer yükümlülüğü de, kartın 

kullanımı sonucunda elde etmiş oldukları bilgileri, başkalarına açıklayamaması, 
                                                
88 Kanunun 15. maddesinin üçüncü fıkrasıyla açıklığa kavuşturulan bu hususu, kart hamilinin hakları 
içerinde değerlendirmemizin nedeni, bu şekilde yapılan hukuka aykırı kullanımlarda kart çıkaran 
kuruma karşı kart hamilinin bu bedeli ödememesinin bir hak olarak tanımlamanın mümkün olmasıdır. 
89 Bu yükümlülük üye işyerine her ne suretle olursa olsun, kabul etmek zorunluluğu getiriyor şeklinde 
anlaşılmamalıdır. Burada, kartın geçerli olması, kartın yasaklı olup olmaması gibi durumların, işyerine 
muhakkak bir serbesti sağlayacağı açıktır.  
90 Buhur, a.g.e. s. 64; Emine, H. Ali Açıkgül, a.g.e. s. 73  
91 Nuhoğlu, a.g.e., s.35, Yetim, a.g.e., s.35 
92 Nuhoğlu, a.e., s.35-36 Ayrıca burada şunu da belirtmekte fayda vardır; kart hamilinden alacağını 
talep edememe yükümlülüğü de mutlak bir yükümlülük değildir. Eğer işletme, kurumdan alacağını 
tahsil edemezse asıl borçlu olan kart hamiline yönelebilmektedir.  
93 Baydemir, a.g.e., s.103 
94 Yetim, a.g.e., s.35; Emine, H. Ali Açıkgül, a.g.e. s. 64 
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kopyalamaması ve saklayamamasıdır.95 Bu konuyla alakalı son olarak, üye işyerleri 

işyerlerinin girişinde ve kart hamilleri tarafından kolayca görülebilecek bir yere kredi 

kartı işlemi yapıldığını gösteren işaretleri koymak, sözleşmenin herhangi bir nedenle 

iptal edilmesi durumunda ise bu işaretleri kaldırmakla yükümlü olduğundan 

bahsetmek gerekir. 

  

Üye işyerinin haklarına gelince; üye işyeri geçerli olmayan veya üçüncü bir 

kişi tarafından kullanılan bir kredi kartını kabul etmeme hakkına sahiptir. Komisyon 

vermiş olduğu alacağın, kalan kısmını isteme hakkına sahiptir.96 Bununla beraber 

alacağını kartı çıkaran kurumdan tahsil edememe durumunda, kart hamilinden de 

talep edebilme hakkına sahiptir.97 Ve son olarak sistemin işlemesi için gerekli POS 

cihazı veya Imprinter gibi cihazları ve yasaklı (stop list) listesini kartı çıkaran 

kurumdan isteme hakkına sahiptir.98   

 

1.3.1.3. Kartı Çıkaran Kurumun Hak ve Yükümlülükleri 

 

 Tarafların hak ve yükümlülükleri hususuna dikkatli bakıldığında, bir tarafın 

yükümlülüğünün diğer tarafın hakkı olarak karşımıza çıkmakta olduğu hemen tespit 

edilebilir. Bu bağlamda ilk olarak kredi kartı kurumunun, harcama belgesinde 

belirtilen tutarları, daha önce bahsettiğimiz komisyonu aldıktan sonra üye işyerine 

ödeme yükümlülüğünden bahsedebiliriz. Elbette bu harcama belgesinin geçerli bir 

belge olması bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için aranacaktır. Bu geçerlilik için 

de üye işyerinin kartın kullanımı esnasında, gerekli kontrolleri yapmış olması ve 

harcama belgesinin imzalı olması gerekir. Eğer üye işyeri gerekli kontrolleri 

yapmamış, limit üzeri bir alışverişi otorizasyon almadan yapmışsa veya kart hamiline 

imzalatmamışsa, kartı çıkaran kurum ödeme yapmama veya limit dahilinde ödeme 

yapmakla yükümlü olacaktır.99  

                                                
95 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 23. maddesi ile bu yükümlülük üye 
işyerlerine yüklenmiştir.  
96 Yetim, a.g.e., s.35; Baydemir, a.g.e., s.103 
97 Nuhoğlu, a.g.e., s.35 
98 Yetim, a.g.e., s.35; Baydemir, a.g.e., s.104 
99 Çeker, a.g.e., s. 57; Yetim, a.g.e., s.31; Emine, H. Ali Açıkgül, a.g.e. s. 61 
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Kontrol konusunda kartı çıkaran kurumun da bir yükümlülüğü söz konusudur 

ki; kart hamili olmak isteyen kişinin kredi değerliliği bu kurum tarafından 

araştırılmalıdır.100 Maalesef kart çıkaran kurumların, uygulamada sırf piyasa da 

kartın işlerliğini artırmak için bu kontrolleri pek yapmadıkları, hatta bilhassa 

ülkemizde, çeşitli noktalarda stantlar kurmak suretiyle kart dağıttıkları 

görülmektedir. Bu da araştırmamızın esas konusu olan kredi kartıyla işlenen suçları 

ciddi oranlarda etkilemektedir. Nitekim daha önce de değindiğimiz üzere kredi kartı 

kurumları, kartların ekonomiye yeni katıldığı dönemlerde de adreslere kredi kartı 

göndermek şeklinde, bu kontrolsüz dağıtımlara paralel uygulamalar yapmış ve bunun 

bedelini umduklarından daha fazlasıyla ödeyerek, hükümetleri çeşitli önlemler 

almaya mecbur bırakmışlardır.101 Olması gereken ise, kart verilecek kişilerle ilgili 

ciddi bir araştırma yapılarak, güvenilir, belirli bir ödeme gücüne sahip, karşılıksız 

çek keşide etmemiş veya protesto edilmemiş kimselere kart verilmesidir.102 Ayrıca 

bu yükümlülük, sadece kartın verildiği anda yapılmayıp, yenilenmesi esnasında da 

yapılmalıdır.103  

 

Kredi kartı çıkaran kurumun, bir diğer yükümlülüğü de sistemin işlemesi için 

gereken Imprinter ve POS cihazları ve harcama belgesi kağıtları gibi araç ve 

gereçleri üye işyerlerine sağlamaktır. Bunun yanında yasaklı kartları gösteren bir 

listeyi, düzenli olarak üye işyerlerine göndermek zorundadır. Yasaklı liste 

gönderilmiş olduğu halde gerekli kontrolleri yapmadığı için, bahsi geçen listede yer 

alan bir kredi kartıyla yapılan alışverişten, kartı çıkaran kurum mesul olmayacakken, 

liste gönderilmediği takdirde bu durum tersine işleyecek ve kartı çıkaran kurumun 

mesuliyeti söz konusu olacaktır.104 Son olarak; üye işyerlerinin yükümlülüğü gibi, 

kart çıkaran kurumların da, kart hamilleriyle ilgili bilgileri sızdırmama, açıklamama 

gibi bir yükümlülüğü daha olduğunu söylemek gerekir.  

                                                
100 Baydemir, a.g.e., s.95; Yetim, a.g.e., s.32 
101 Çırpan, a.g.e. s. 5  
102 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 9. maddesinde, kart hamilinin limitiyle 
alakalı skorlama sistemiyle tespiti zorunlu kılarak, kart çıkaran kurumların, kart verecekleri kimseler 
hakkında eskisinden daha yoğun şekilde soruşturma yapması gerekliliğine vurgu yapılmıştır. 
103 Baydemir, a.g.e., s.95; Yetim, a.g.e., s.32–33 
104 Yetim, a.e., s.33; Buhur, a.g.e. s. 61- 62 
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Kredi kartı çıkaran kurumun bu yükümlülüklerinin yanında birtakım hakları 

da olması kaçınılmazdır. Bunlardan ilki; kredi kartının ödeme aracı olarak 

kullanılmasını isteme hakkıdır.105 Bundan başka daha önce de değinildiği üzere üye 

işyerlerinden harcama belgelerinde yer alan tutar üzerinden belirli bir miktarda 

komisyon talep etme hakkı vardır.106 Zaten kredi kartı kurumunun sistemde iki türlü 

gelir kaynağı vardır demiştik. Bunlardan bir tanesini de bu komisyonlar 

oluşturmaktadır.  

 

1.3.2. Sözleşmeler ve Hukuksal Nitelikleri  

  

Esasında araştırmanın başından beri de belirtildiği üzere, üç taraflı kredi kartı 

sisteminde taraflar vardır ve bu taraflar arasındaki ilişkilere yön veren, onlara çeşitli 

hak ve yükümlülükler doğuran sözleşmeler vardır. Öğretide kendine özgü 

sözleşmeler olarak tabir107 edilen bu sözleşmelerden iki tanesi ilk planda göze 

çarparken, üye işyeri ve kart hamili arasındaki, sırf alışveriş karşılığında kart ibraz 

edilmesi, kartın kabulü ve harcama belgesinin imzalanması aşamalarından oluşan 

sözleşme Borçlar Kanunu’nda düzenlenen sözleşme tiplerinden biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır.108 Bu nedenle bu kısımda daha çok, kredi kartı kurumu ve üye 

işyerindeki sözleşme ve yine kredi kartı kurumu ve kart hamili arasında imzalanan 

sözleşmelere yer verilecektir. Ayrıca daha önceki bölümlerde, taraflar arası hak ve 

yükümlülüklere değinildiği için, bu bölümde tekrar bahsi geçen konulara 

değinilmeyecektir.  

 

1.3.2.1.  Kartı Çıkaran Kurum ve Üye İşyeri Arasındaki Sözleşme  

 

 Kredi kartı sisteminin işleyebilmesi için, üye işyerlerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Üye işyeri olmaması, kart hamilinin sisteme dahil olmasını 

                                                
105 Baydemir, a.g.e., s. 99 
106 Baydemir, a.g.e., s.100; Yetim, a.g.e., s.34; Teoman, a.g.e. s. 141 
107 Teoman, a.e., s.61 
108 Çeker, a.g.e., s.47 
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gerektirecek nedenleri çok büyük oranda azaltmanın yanında, sistemi işlemez hale 

getirecektir.109 İşte anılan bu amaç doğrultusunda, üye işyeri sözleşmesi110 olarak da 

tanımlanan ve taraflar arasında icap ve kabul sonucunda111 düzenlenmekte olan bu 

sözleşmeyle, üye işyeri sunacağı mal veya hizmetin bedelini, kredi kartını çıkaran 

kurumdan tahsil edeceğini ve kart hamilinden nakit para talep etmeyeceğini taahhüt 

etmektedir. Sözleşme, yukarıda da belirtildiği üzere üye işyerinin icap, yani 

uygulamada bir matbu formun doldurulması ve kredi kartı kurumun kabul, yani bu 

başvuruyu değerlendirerek şartları haiz işyeriyle sözleşme imzalaması şeklinde 

oluşmaktadır.112 Yine bu sözleşmeyle iki taraf arasında sürekli bir borç ilişkisi 

doğmuş olmaktadır.113 Bu sürekliliğin nedeni ise, üye işyerinin kendisine ibraz edilen 

her kartı114 kabul etmek zorunluluğundan başka bir şey değildir.  

 

1.3.2.2.  Kartı Çıkaran Kurum ve Kart Hamili Arasındaki Sözleşme 

 

Uygulamada kredi kartı üyelik sözleşmesi veya sadece üyelik sözleşmesi 

olarak da tanımlanan bu sözleşmeyle kredi kartı kurumu ile kart hamili arasındaki 

ilişkiler belirlenmektedir. Sisteme dahil olmak isteyen kimse üye işyeri 

sözleşmesinde olduğu gibi daha önce kredi kartı kurumunca bastırılmış bir matbu 

formu doldurarak, kredi kartı alma talebini iletir. Kredi kartı kurumu da şahsın kredi 

değerliliğini değerlendirdikten sonra, eğer şahıs gerekli şartları haiz ise formu kabul 

eder ve üyelik sözleşmesi kurulmuş olur. Burada dikkat edilmesi gereken husus, kart 

hamili tarafından başvuru formu ile birlikte üyelik sözleşmesinin de imzalanması 

şeklinde yapılan başvurusunda, formun kabul edilmesiyle birlikte sözleşme kurulmuş 

iken, üyelik sözleşmesin başvuru formunun kabul edilmesinden sonra şahsa 

                                                
109 Çeker, a.e., s.48 
110 Çeker, a.e., s.48; Emine, H. Ali Açıkgül, a.g.e. s. 53 
111 Teoman, a.g.e., s.61; Çırpan, a.g.e., s.103 
112 Teoman, a.e., s.62; Çırpan, a.e., s.103; Çeker, a.g.e., s.52 
113 Çeker, a.e., s.52; Çırpan, a.e., s.103 
114 Daha önce de belirtildiği gibi buradaki her karttan kasıtla, yasaklı listede yer almayan kartlardan 
bahsedilmektedir. Aynı şekilde kredi kartı kurumu da sadece bu kartlarla yapılan harcama bedellerini 
ödemekle yükümlü olmaktadır. 
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sunulması durumunda, sözleşmenin imzalanmasıyla sözleşme kurulacağı 

hususudur.115  

  

Bu sözleşme de,116 aynı şekilde her iki tarafın da tek başına feshiyle 

sonlanabilecek, sürekli bir borç ilişkisi doğurmaktadır. Kredi kartını çıkaran 

kurumun asli yükümlülükleri incelendiği zaman, sözleşmenin bir iş görme 

sözleşmesi olduğu açıkça görülecektir.117 Ayrıca daha önce de belirtildiği üzere kredi 

kartı üyelik sözleşmesi de her iki tarafa borç yükler nitelikte bir sözleşme özelliği 

taşımaktadır.118 

 

1.3.2.3.  Üye İşyeri ve Kart Hamili Arasındaki Sözleşme 

  

Bu bölümün başında da belirtildiği üzere, aslında üye işyeri ve kart hamili 

arasında herhangi bir sözleşme mevcut değildir.119 Tamamen kredi kartı kurumu ile 

üye işyeri ve kredi kartı kurumu ile kart hamili arasında düzenlenen sözleşmelerden 

hareketle bahsi geçen taraflar arasında bir sözleşmeden söz edilmektedir.120 Başka bir 

deyişle bu sözleşme dolaylı bir sözleşmedir.121 Dolaylı niteliğini biraz açıklayacak 

olursak, diğer sözleşmelerle tarafların birtakım yükümlülükleri olmaktaydı. İşte bu 

yükümlülükler çerçevesinde, üye işyerinin kredi kartı kurumunun işaretini, işyerinin 

görünür bir yere asması ile kart hamilinin nakit ödemeksizin alışveriş yapma hakkı 

doğmakta ve üye işyerinin yükümlülüğü, bahsi geçen kredi kartını ödeme aracı 

olarak kabul etmek şeklinde ortaya çıkmaktadır. Kart hamilinin yükümlülüğü ise 

alışveriş neticesinde düzenlenen harcama belgesini imzalaması veya şifre girmesi 

şeklinde ortaya çıkmaktadır.122 Bu şekilde, diğer sözleşmelerin doğal neticesi olarak, 

kart hamili ile üye işyeri arasında bir sözleşme ilişkisi kurulmuş olmaktadır. Burada 

ayrıca şunu da belirtmekte fayda vardır; üye işyeri ile kart hamili arasında 

                                                
115 Teoman, a.g.e., s.158; Çeker, a.g.e., s.63 
116 Çeker, a.e., s.63 
117 Çeker, a.e., s.69 
118 Çırpan, a.g.e., s.104 
119 Çeker, a.g.e., s.47; Çırpan, a.g.e., s.104 
120 Yetim, a.g.e., s.37 
121 Baydemir, a.g.e., s.81  
122 Baydemir, a.e., s.81; Çırpan, a.g.e., s.104 
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bahsettiğimiz konular dışında ortaya çıkabilecek diğer bazı sorunlar, kredi kartı 

kurumunu ilgilendirmemektedir.123  

 

1.4. Kredi Kartı Sisteminin Ekonomik ve Hukuki Niteliği  

 

 Kredi kartı sisteminin ekonomik niteliğinin yanında hukuki bir niteliği de 

mevcuttur. Tarihi gelişim bölümünde bahsettiğimiz üzere kredi kartı sistemi, genel 

olarak, ekonomiye ilk zamanlarda yavaş bir süreç içinde girmiş ama daha sonra çok 

hızlı bir gelişme göstererek, ekonomik sistem içindeki yerini almıştır. Hatta 

neredeyse günümüzde para yerine geçmek üzeredir. Bu bölümde ilk olarak kredi 

kartı sisteminin ekonomik niteliğini daha sonra da hukuki niteliğini inceleyeceğiz. 

 

1.4.1. Ekonomik Niteliği 

  

Kredi kartının ekonomik niteliğinden bahsetmek için, öncelikle ödeme aracı 

niteliğinden bahsetmek gerekir. Başka bir deyişle neyin ya da nelerin alternatifi 

olduğundan bahsetmek gerekir. Bu bağlamda ilk olarak parasal niteliğinden, daha 

sonra da kredi niteliğinden bahsedeceğiz. 

 

1.4.1.1. Parasal Niteliği 

  

Mal veya hizmet alımında değişiklik, başka bir deyişle değiş tokuş aracı 

olarak kullanılan herhangi bir şey olarak tanımlanabilecek paranın, öğretide altı işlevi 

olduğu kabul edilmektedir. Bu işlevler de geleneksel ve modern olmak üzere ikili bir 

sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. Geleneksel işlevleri; değişim aracı, kıymet 

biriktirme aracı ve kıymet ölçüsü olarak kendi arasında üçe, modern işlevleri ise; 

gelirleri yeniden dağıtma, ekonomik faaliyetleri teşvik edici veya engelleyici ve 

nüfuz aleti olmak üzere yine kendi arasında üçe ayrılmaktadır. Ekonominin 

                                                
123 Burada bahsi geçen diğer sorunlardan kasıt satın alınan malın niteliği, iadesi, değiştirilmesi gibi 
sorunlardır. Bkz: Baydemir, a.g.e., s.82 
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büyümesine paralel,  paraya olan gereksinim de olağan bir şekilde artış göstermek 

zorundadır.124  

  

Ekonomide banknot veya madeni şekilde para şeklinde olmayıp ta parasal 

niteliğe sahip şeyler vardır. Bu bağlamda kredi kartları da para niteliği 

taşımaktadır.125 Başka bir deyişle para yerine geçmektedir.126  Nitekim 2006 Yılı son 

dönemi itibariyle kredi kartıyla yapılan alışverişlerin tutarı 99.082.25 Milyon YTL, 

nakit çekim tutarı 10.076.87 Milyon YTL ve toplamda 109.159.13 Milyon YTL’ 

dir.127 Verilen rakamların büyüklüğü göz önünde bulundurulursa, kredi kartlarının 

piyasada ne kadar büyük bir yer kapladığı hakkında bir tahminde bulunulabilecektir.  

 

1.4.1.2. Kredi Niteliği 

 

 Kredi kartının kredi niteliğinden bahsedebilmek için öncelikle kredi 

kavramını açıklamak gerekecektir. Kredi kavramı; mal veya para cinsinden bir 

değerin belirli bir süre ve şartlarla geri alınmak üzere verilmesi veya verilmiş bir 

varlığın ödenmesine kefil olunması şeklinde tanımlanabilir.128 Veya hazır bir satın 

alma gücünden belirli bir süre ile diğer bir kişi lehine vazgeçilmesi veya terk 

edilmesi şeklinde tanımlanabilir.129 Kredi kartındaki kredi kavramının kökeni Latince 

‘credere’ kavramından gelmektedir. Bu kelime ise; genel olarak bir kimseye emniyet 

ve itimat etmek anlamına gelmektedir. Kredi kartı sisteminde de kredi kartı verilecek 

kimsenin kredi değerliliği ve güvenilirliği araştırılarak, yeterli güven oluştuktan 

sonra kart verildiği göz önünde bulundurulursa, kredi kavramının kullanılmasında 

herhangi bir sakınca olmadığını söyleyebiliriz.130 Ancak kredi kartı sisteminde kart 

hamiline nakit çekebilme hakkı dışında yukarıda tanımlandığı şekilde herhangi bir 

kredi verilmediğini söylemek gerekir.131 Fakat dediğimiz gibi kredi kartı 

                                                
124 Çırpan, a.g.e., s.83-84 
125 Baydemir, a.g.e., s. 85; Yılmaz, a.g.e. s. 63 
126 Çırpan, a.g.e., s.87 
127 ‘Çevrimiçi’ http://www.bkm.com.tr/istatistik/index.html ( 24.08.2007) 
128 Çırpan, a.g.e., s.87 
129 Teoman, a.g.e., s.225–226 
130 Teoman, a.e., s.6–7 
131 Teoman, a.e., s.6; Nuhoğlu, a.g.e. s.18; Karşı görüş için Bkz: Çırpan, a.g.e., s.87–88 
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kavramındaki kredi kavramı güven anlamında kullanılmakta, dolayısıyla burada bir 

anlam çelişkisi bulunmamaktadır.132  

 

1.4.1.3. Benzeri Kavramlardan Farkı 

  

Burada ilk olarak kredi kartına benzer kavramların ne olduğunu açıklamak 

gerekecektir. Bu bağlamda banka/bankamatik başka bir deyişle hesaba erişim 

kartlarından133 ve çek kartlarından bahsedilebilir. Öncelikle banka kartlarıyla kredi 

kartları arasındaki farklara değinecek olursak; bu kartlarla hesabında para olmadan 

alışveriş yapılamadığından veya nakit çekilemediğinden bahsetmeliyiz ki bu, iki kart 

arasında ki en önemli fark olarak karşımıza çıkmaktadır. Bankamatik kartlarıyla 

ATM cihazlarından para çekme, havale yapma, fon transferi gibi işlemler 

yapılabilmekte fakat bu işlemler yapılırken bir şifre girilmek zorundadır.134 

Günümüzde hesaba erişim kartlarıyla işyerlerindeki POS cihazlarında kartın 

okutulması suretiyle alışveriş yapabilmek de olanaklıdır fakat aynı şekilde bu 

işlemde de şifre girilmesi zorunludur. Kredi kartlarıyla yapılan alışverişler de ise 

böyle bir şifre girilmesi 2006 Mart Ayında söz konusu olmakla beraber, uygulamada 

halen, bazı durumlarda şifre girilmeden alışveriş yapılabilmektedir. Ayrıca yukarıda 

da belirtildiği gibi, hesapta para olmaması halinde, banka kartlarıyla alışveriş veya 

nakit çekim söz konusu olmamaktadır.135  

  

Diğer benzer bir kart olan ve ticari mevduat sahibi müşterilere verilen136 çek 

kartları da hamiline nakit olmaksızın alışveriş imkanı sunmaktadır. Ancak çek 

kartları uygulamada karşılıksız çıkma gibi önceden tespiti zor olan kötüye 

kullanımları engellemek maksadıyla, tek başına bir ödeme aracı olarak 

                                                
132 Teoman, a.g.e., s.6–7 
133 Çeker, a.g.e., s.35 
134 Çeker, a.e., s.35; Baydemir, a.g.e., s. 14 
135 Ancak karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde günümüzde bankalar bilhassa maaş kartı dediğimiz 
bankamatik kartlarına, belirli bir miktar nakit avans imkanı tanımaktadırlar. Bu avans bir sonraki ayın 
maaşından otomatik olarak, yasal faiziyle birlikte kesilmektedir. Ancak bu da kredi kartından 
farklılaşmaktadır. Limiti maaşın üzerinde olabilse de, aynı ay içerisinde kullanılmadığı takdirde diğer 
aya yansımamaktadır. Bununla beraber, kart hamilinin hesabına para yatar yatmaz, banka alacağının 
tamamını tahsil etmektedir.  
136 Baydemir, a.g.e., s.15 
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kullanılmamaktadır. Mal veya hizmet alımı esnasında çek kartının yanında bir de çek 

yaprağı kullanılmaktadır. Yani esasında çek kartı bir ispat vasıtası olarak 

kullanılmaktadır.137 Oysa kredi kartı bilindiği üzere tek başına yeterli olmaktadır. 

Ayrıca kredi kartları, kredi kartı kurumlarının yanında bankalar veya diğer finans 

kurumları tarafından çıkarılabilmekte iken, çek kartları sadece bankalar tarafından 

çıkarılabilmektedir. Son olarak; kredi kartlarının kullanım alanı açısından sadece üye 

işyerlerinde kullanılabilmesi söz konusuyken, çek kartlarının her yerde 

kullanılabileceğinden bahsetmek gerekir.138  

 

1.4.2. Hukuki Niteliği 

 

 Kredi kartı sisteminin hukuki niteliğini açıklarken, ilk olarak kredi kartını 

kıymetli evrak hukuku yönünden, daha sonra da teşhis ve ispat senedi niteliğini 

yönünden inceleyeceğiz. Kredi kartının hukuki niteliğinden sonra, sistem içerisinde 

yer alan harcama belgesinin ve son olarak kredi kartı kullanmanın hukuki niteliğini 

inceleyeceğiz. 

 

1.4.2.1. Kıymetli Evrak Niteliği 

  

Kıymetli evrak; TTK md. 557’ de ‘kıymetli evrak öyle bir senettir ki, 

bunlarda mündemiç olan hak senetten ayrı olarak dermeyan edilemediği gibi, 

başkasına da devredilemez’ şeklinde tanımlanmıştır. O halde kıymetli evraktan söz 

edebilmek için öncelikle bir senet olmalıdır.139 Senet ise yine TTK md. 557’ de tüm 

senetleri değil, sadece borç senetlerini ifade etmektedir.140 Fakat kredi kartı bilindiği 

üzere sadece hamiline nakit olmaksızın mal veya hizmet alımı sağlayan bir kart veya 

fiziki varlığı bulunmayan bir numaradır. Üye işyerinin kartı kabul etmesini de bir 

borç olarak değerlendirmek mümkün değildir.141  

                                                
137 Baydemir, a.g.e., s.15; Çeker, a.g.e., s.34-35 
138 Çeker, a.e., s.34 
139 Teoman, a.g.e., s.245; Baydemir, a.g.e., s.55 
140 Teoman, a.e., s.245 
141 Çırpan, a.g.e., s.104; Çeker, a.g.e., s.37 



 34 

 

 İkinci olarak; kart hamilinin üye işyerlerinde nakit olmaksızın mal ya da 

hizmet alımı kıymetli evrak hukuku yönünden bir alacak hakkı olarak 

nitelendirilemez. Ki yukarıda da dediğimiz gibi, üye işyerinin kartı kabul etme 

yükümlülüğü de bir borç olarak değerlendirilemez.142 Yine bir senedin kıymetli 

evrak olarak kabul edilebilmesi için, hak ile senet arasında çok sıkı bir bağın da 

olması gerekir. Kıymetli evrakta borçlu ancak senedin ibrazı karşılığında ödeme 

yapmaktadır. Ödemeden sonra da evrakı geriye almaktadır. Oysa kredi kartı sadece 

bir süre için alınmakta ve alışveriş işleminden sonra tekrar kart hamiline iade 

edilmektedir.143 Buradan hareketle kredi kartının bir ibraz senedi144 olduğu ileri 

sürülebilse de, bu tek başına kredi kartını kıymetli evrak olarak nitelendirebilmek 

için yeterli olamayacaktır.  

  

Kıymetli evrakın bir diğer özelliği de; hakkın devri için senedin devrinin 

zorunlu olmasıdır. Fakat kredi kartı hamili kartı bizzat kendisi kullanmak 

zorundadır.145 Tüm bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere kredi kartı kıymetli 

evrakın unsurlarını taşımamakta, yani kıymetli evrak olarak 

değerlendirilmemektedir.146  

 

1.4.2.2. Teşhis Senedi Niteliği 

 

 Teşhis senedi, hamilin belirli bir edim hususunda hak sahibi olduğunu 

belirlemenin yanında, borçlunun da edimi kime karşı yapacağını göstermeye yarayan 

belge olarak tanımlanabilir.147 Tanıma senetleri olarak da tabir edilen bu senetler, hak 

sahibinin kim olduğunu belirleyen senetlerdir.148 Senedin ibrazıyla birlikte borçlu 

edimi kime karşı gerçekleştireceğini bilmekte ve ona göre bahsi geçen edim 

                                                
142 Teoman, a.g.e., s.245; Çeker, a.g.e., s.37; Baydemir, a.g.e., s. 56–57  
143 Çeker, a.e., s.37-38; Teoman, a.e., s.246,  
144 Çeker, a.e., s.37; Çırpan, a.g.e., s.105 Ancak iki taraflı sistemde kredi kartı ibraz edilmeden de 
alışveriş yapabilmek mümkündür. Bkz: Teoman, a.g.e., s.246  
145 Teoman, a.e., s.245; Baydemir, a.g.e., s.57 
146 Baydemir, a.e., s.57; Çeker, a.g.e., s.38; Buhur, a.g.e. s. 40 
147 Çeker, a.e., s.38 
148 Baydemir, a.g.e., s.58 
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gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı sisteminde de üye işyeri, nakit talep etmeksizin 

kime karşı mal veya hizmet sunacağını daha önceden bilmemektedir. Bu mal veya 

hizmet sunulacak başka bir deyişle bu haktan faydalanacak kimse kredi kartını 

çıkaran kurum tarafından belirlenmektedir.149 Üzerinde ismi yazan kart hamili elinde 

bulundurduğu kartını üye işyerine ibraz etmek suretiyle hak sahibinin kendisi 

olduğunu ispatlamış olmakta dolayısıyla kredi kartı bir teşhis niteliği 

göstermektedir.150  

 

 Ancak burada şunu belirtmek gerekir ki; kredi kartının teşhis fonksiyonu üye 

işyerinin kartı ibraz eden herkese karşı yükümlülüğü olmaması nedeniyle sınırlı bir 

nitelik taşımaktadır. Nitekim daha önce de belirttiğimiz gibi; üye işyeri kart hamilini 

kontrol etmekle yükümlüdür. Yani kartın üçüncü bir kişi tarafından kullanılması 

veya geçerli olmayan ya da engellenmiş bir kart olması durumunda, üye işyerinin 

kart hamiline karşı edim yükümlülüğünden söz edilemeyecektir. Bahsi geçen kartın 

kabul edilmesi durumunda sorumluluk üye işyerine ait olacaktır.151 Ama bu, kredi 

kartının sınırlı da olsa teşhis senedi152 olarak nitelendirilmesine engel teşkil etmez.  

 

1.4.2.3. İspat Senedi Niteliği 

  

Kredi kartının buraya kadar saydığımız özelliklerinin yanında bir ispat aracı 

niteliği taşıdığını da söylemek mümkündür.153 Yukarıda da değindiğimiz üzere, kart 

hamili nakit olmaksızın, mal veya hizmet alımı esnasında, kredi kartını ibraz etmek 

suretiyle, kredi kartını çıkaran kurumla sözleşme imzaladığını ve bu nakit olmadan 

alışveriş yapabilme hakkına sahip olduğunu ispat etmektedir.154 Bu şekliyle kredi 

kartının bir ispat senedi olduğu açıktır. Ayrıca üye işyeri tarafından gerekli 

                                                
149 Çeker, a.g.e., s.38 
150 Çeker, a.e., s.38; Baydemir, a.g.e., s. 58 
151 Çeker, a.e., s.38; Baydemir, a.e., s. 58–59 
152 Teoman, a.g.e., s.246 
153 Çeker, a.g.e., s.39; Baydemir, a.g.e., s.59-60  
154 Çeker, a.e., s.39 
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kontrolleri yapılan kredi kartıyla, hamilinin, bu kartla yapacağı alışveriş bedellerinin, 

kredi kartını çıkaran kurumca ödeneceği ispat edilmiş olmaktadır.155  

 

1.4.3. Harcama Belgesinin Hukuki Niteliği 

  

Kredi kartıyla yapılan mal ve hizmet alımlarında işyeri tarafından 

düzenlenen, kart hamilinin yaptığı harcamanın bedelini, tarihini, kart bilgilerini ve 

provizyon kodunu gösteren belge olarak tanımladığımız harcama belgesi ya da satış 

belgesi, kart hamilinin aynı anda iki irade beyanını içermektedir.156 Şöyle ki; 

harcama belgesinin alınmasıyla üye işyerinden bir mal/hizmet alımı yaptığını beyan 

etmekte, belgenin imzalanması veya şifrenin girilmesiyle birlikte ise kartı çıkaran 

kuruma bu harcama bedelinin ödenmesi talimatını vermektedir.157 İşte bu irade 

beyanlarından hareketle, harcama belgesinin, senet niteliği taşımanın yanında, borç 

senedi niteliği taşıdığı söylenebilir. Fakat burada, harcama belgesinin, kıymetli evrak 

olarak değerlendirilemeyeceğini de söylemek gerekecektir. Şöyle ki; bir senedin 

kıymetli evrak olarak nitelendirilebilmesi için, bahsi geçen senedin kıymetli evrak 

hukuku açısından, bir hakkın mündemiç olmasının yanında bu hakkın ileri 

sürülebilmesi ancak senedin ibrazıyla mümkün olmaktadır. Harcama belgesinin borç 

senedi olmasının yanında, kıymetli evrak hukuku açısından bir hakkın mündemiç 

olduğunu söylemek mümkünken, hak ile senet arasında sıkı bir bağın olmaması 

gerekçesiyle, harcama belgesini kıymetli bir evrak olarak nitelendirmek mümkün 

değildir.158  

  

Ayrıca harcama belgesi teşhis fonksiyonuna sahip değildir.159 Yukarıda da 

bahsettiğimiz gibi harcama belgesinin diğer unsurlarını taşımasına rağmen kıymetli 

evrak olarak nitelendirilememesine sebep olan, senet ile hak arasında sıkı bir bağın160 

olmaması, harcama belgesinin teşhis fonksiyonunu da engellemektedir. Şöyle ki; üye 

                                                
155 Teoman, a.g.e., s.146; Çeker, a.g.e., s.39; Baydemir, a.g.e., s. 60 
156 Teoman, a.e., s.247; Çeker, a.e., s.45 
157 Teoman, a.e., s.247; Çeker, a.e., s.45; Baydemir, a.g.e., s. 60 
158 Çırpan, a.g.e., s.105; Yetim, a.g.e., s.38 
159 Çeker, a.g.e., s.46; Baydemir, a.g.e., s.62 
160 Teoman, a.g.e., s.247 
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işyeri harcama belgesi dışında da alacak hakkını ispat edebilmekte ve kartı çıkaran 

kurumdan harcama bedelini talep edebilmektedir. Dolayısıyla kartı çıkaran kurum, 

harcama bedelini kime ödeyeceğini bahsi geçen belgeyle teşhis etmemektedir. Ancak 

burada şunu belirtmekte fayda vardır ki; bu belge üye işyerinin harcama bedelini 

kartı çıkaran kurumdan talebini kolaylaştıran bir ispat aracı olarak 

nitelendirilebilir.161  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
161 Teoman, a.e., s.247; Çeker, a.g.e., s.46; Yetim, a.g.e., s.38 
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İKİNCİ BÖLÜM 

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE 

KULLANILMASI SUÇU 

 

2.1. Genel Olarak  

 

Kredi kartları, her geçen gün, para yerine geçmesi, nakit taşıma külfetinden 

kurtarması ve kredi imkanı sağlaması gibi bir takım nedenlerle, daha yaygın hale 

gelmektedir. Muazzam parasal döngüyü bünyesinde barındıran bu sistem, suçluların 

da iştahını kabartmakta ve bu sistemden çıkar sağlamaya yönlendirmektedir. Öyle ki; 

kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu çağın suçu olarak tanımlanabilmektedir. 

Kredi kartlarıyla işlenen suçların oluşum nedenleriyle alakalı üç temel neden 

görülmektedir. Bunlar;  

a: Elektronik ortamda kullanılabilen ve yapıları gereği hamilin gizli bilgilerini 

içeren kredi kartı bilgilerini çok çeşitli yolla elde etmek mümkündür. Yine bu yolla 

pek çok suçtan daha az zahmetli, daha az riskli ve daha az müeyyide gerektiren bir 

eylemle daha yüksek gelir elde etmek mümkün olmaktadır. Suçlu kitlesi genellikle 

eğitimli kimselerden oluşan bu suçu engellemek adına alınan güvenlik özelliklerine 

göre, yeni yöntemler geliştirilmekte, bunun yanında bu suçun soruşturmasında görev 

alanlar açısından tecrübe veya birikim eksikliği söz konusu olmaktadır.  

b: Banka veya kart çıkaran kuruluşların ve üye işyerlerinin duyarsız tutumları 

bu suçun işlenişini çeşitli şekillerde kolaylaştırmaktadır. Bankacılığın ana 

ilkelerinden biri olan müşterini tanı ilkesine gerektiği gibi uyulmaması neticesinde, 

sahte belgelerle kredi kartı alımı yaygınlaşmıştır.  Bununla birlikte üye işyerlerinin 

kartları ve kart hamillerini gerektiği gibi kontrol etmemeleri de hukuka aykırı 

kullanımları dolaylı yoldan kolaylaştırmaktadır.  

c: Farklı kartların farklı avantajlar sunması, bankaların veya kart çıkaran 

kuruluşların kart edinme hususundaki ısrarcı yaklaşımları, hamillerin gereğinden 

fazla ve limitte kart edinmelerine neden olmuş ve bahse konu bu kartların 

muhafazasında ve kullanımında özensizlik ve dikkatsizlik baş göstermeye 

başlamıştır. Sonuç olarak da; kartların elde edilmesi kolaylaşmış, buluntu-çalıntı kart 
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kullanımıyla birlikte çalındığı iddiasıyla kendi kartını başkasına kullandırma şeklinde 

gerçekleşen suçlar artış göstermiştir.1  

 

Bu suçları engellemek için teknolojik gelişmelerle alınacak tedbirlerin 

yanında hukuki tedbirlerin de alınması gerektiği açıktır. Bilindiği üzere ülkemizde bu 

konuyla ilgili daha önce özel bir düzenleme bulunmamaktaydı. Ne mülga 765 Sayılı 

TCK’ da ne de başka bir kanun kapsamında konuyla ilgili özel bir düzenlemeye 

rastlanmaktaydı.  

 

Bununla birlikte; banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılmasının, Ceza 

Hukuku kapsamında mı yoksa özel bir düzenleme kapsamında mı düzenleneceği 

Türk Hukuku’nda öteden beri tartışılmaktaydı. Bu düzenlemelerin özel kanunlar 

kapsamında yapılması gerektiğini savunanlara göre, bu şekilde yapılacak bir 

düzenleme teknik bir ihtiyaca cevap verecektir. Aynı konuyla ilgili suç ve cezaların 

tamamının aynı kanun kapsamında düzenlenmesi uygulamada muhakkak kolaylık 

sağlayacaktır. Öte yandan, aynı suç ve cezayla ilgili farklı kanunlarda düzenleme 

yapılması, günlük ihtiyaçlara cevap verememenin yanında karışıklığa da yol 

açabilecektir.2 Banka ve kredi kartları da kendine özgü bir hal içindendir ve bunların 

hukuki yönü daha fazla olduğundan, Ceza Hukuku açısından düzenlemelere yer 

verilmeyip, özel kanunlarda düzenlenmesi gerekmektedir şeklinde görüşler de 

belirtilmiştir.3 Aksi görüşü savunanlar ise; bu tür düzenlemelerin genel ceza 

kanunları kapsamında değerlendirilmesinin, diğer kanunlarda düzenlenen hak ve 

yararları da koruduğunu ileri sürmektedir.4  

   

                                                
1 Ö. Süha Aldan, “Sahte Müracaat, Kayıp/ Çalıntı, Sahte Kart Olayları,/ Yeni Türk Ceza Kanunu 
Açısından Değerlendirilmesi”,   BKM Hukuki Açıdan Banka Ve Kredi Kartları Sempozyumu, 03-
05 Kasım 2006, Antalya, s.33 
2 Ayşe Nuhoğlu, Ceza Hukukunda Emniyet Tedbirleri, Ankara, Adil Yayınevi, 1997, s.267 
3 Köksal Bayraktar, “Ceza Hukuku Açısından Banka Ve Kredi Kartı Sahtekârlık Ve 
Dolandırıcılıklarının Değerlendirilmesi”, BKM Hukuki Açıdan Banka Ve Kredi Kartları 
Sempozyumu, 08–10 Ekim 1999, Bolu, s. 72 
4 Teoman’ a göre ceza hükümleri TCK ya yeni maddeler eklenmek suretiyle yürürlük kazanabilir. 
Dolayısıyla konuyla ilgili yeni bir kanun çıkarmaya gerek yoktur. Bu konuda ayrıntılı bilgi için Bkz: 
Nuhoğlu, ,Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, s. 267–268,  
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Ülkemizde hangi kuruluşların kredi kartı çıkarmaya yetkili olduğunun açık 

bir biçimde tespitinin yapılmamış olması ve bu yönde bir düzenlemenin 

bulunmamasının ciddi bir eksiklik olarak görülmemesi gibi çeşitli nedenlerle kredi 

kartlarıyla ilgili ayrı bir yasal bir düzenleme yapılması gerektiği iddia edilmiştir. 

Bugüne kadar, Türk Hukuku’nda banka ve kredi kartlarıyla işlenen suçlarda 1990’lı 

yılların başlarında hep ETCK md. 525 uygulama alanı bulmakta, yani bu suçları 

bilişim suçu olarak değerlendirme eğilimi söz konusu olmaktaydı. Bu eğilim, ilk 

mahkemeler ve Yargıtay arasında görüş ayrılıkları doğurmakta ve ilk mahkemelerin 

kararları genel olarak Yargıtay’ca bozulmaktaydı. Daha sonraları ise az önce 

belirtildiği gibi klasik suç tipleri içinde değerlendirme yoluna gidilmiştir.5 Bu kalıba 

yerleştirme çabasının ise olumlu bir sonuç doğurmayacağı açıktır.6 Bu sistemin 

yaygınlaşması esasında her geçen gün klasik suç tiplerinin yanında yeni suç tipleri 

ortaya çıkarmakta fakat bu Ceza Hukuku’nun temel ilkelerine ters düşmesine 

rağmen, uygulayıcıları yorumlamaya ve bu yeni suç tiplerini göz ardı etmeye mecbur 

bırakmaktaydı. Bunun nedeni ise kanuni boşluklardan başka bir şey değildi. 

Teknolojik gelişmeler hayatı kolaylaştırmanın yanında adalet ve güvenlik açısından 

çeşitli şekillerde zorlaştırmaktadır. İşte hukuk sistemi bu anlamda insanların veya 

kurumların mağduriyetini en aza indirmek için, gerekli kanuni boşluğu düzenlemek 

zorundadır. Ayrıca söz konusu ihlallerin ekonomik anlamda da ülkenin genelini 

etkilemesi Ceza Hukukunun bu alana ilgisini devamlı olarak artırmaktadır.7   

 

 İşte bu gerekçelerle banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılmasıyla ilgili 

de bir kanuni boşluğun mevcudiyeti fark edilmiş ve gerekli düzenlemeler isabetli 

olarak yapılmıştır. Bu bağlamda;  YTCK’ nda ETCK’ ndan farklı olarak, 245. 

maddesiyle,  banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ayrı bir suç tipi olarak 

ihdas edilmiş, bununla beraber daha önce de belirtildiği üzere 01.03.2006 itibariyle 

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu yürürlüğe girmiştir. Ve son olarak bu kanun 

uyarınca çıkarılan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik de, 

                                                
5 Bayraktar, a.g.m., s. 72–73 
6 Sabih Kanatoğlu, “Tebliğlerin Tartışılması”, BKM Hukuki Açıdan Banka Ve Kredi Kartları 
Sempozyumu, 08–10 Ekim 1999, Bolu, s. 80 
7 F. Selami Mahmutoğlu, Ekonomik Suçlar Bağlamında Kredi Hukukundan Kaynaklanan Suç 
Ve  İdari Suçlar, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2003, s. 19   
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10.03.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Araştırmanın bu bölümünde, 5237 Sayılı 

TCK’ nun 245. maddesinde düzenlenmiş olan banka veya kredi kartlarının kötüye 

kullanılması suçu incelenmeye çalışılmıştır.   

 

2.2. Yeni Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Banka Veya Kredi 

Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu  

 

 Daha önce de belirtildiği gibi; banka veya kredi kartlarının hukuka aykırı 

olarak kullanılması suretiyle bankaların veya kredi sahiplerinin zarara sokulmasını ve 

bu yolla çıkar sağlamasını engellemek ve faillerini cezalandırmak ve bu tip 

eylemlerin duraksamaları ve içtihat farlılıklarının önlenmesi amacıyla8,  5237 Sayılı 

TCK’ nda 765 Sayılı TCK’ ndan farklı olarak, banka veya kredi kartlarının kötüye 

kullanılması eylemleri, ayrı bir suç tipi olarak ihdas edilmiştir.  YTCK’ nun ikinci 

kitap üçüncü kısmında düzenlenmiş olan topluma karşı işlenen suçlar genel başlığı 

altında onuncu bölümde bilişim sistemlerine karşı işlenen suçlar kapsamında 

değerlendirilen 245. md. beş fıkradan oluşmaktadır9. Bu fıkralar ise şu şekilde 

düzenlenmiştir;  

 

(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren 

veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken 

kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya 

başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli 

para cezası ile cezalandırılır.  

 

(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı 

üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi, üç yıldan yedi yıla kadar 

hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 

 

                                                
8 Madde gerekçesinde bu şekilde ifade edilmiştir.  
9 (Değişik madde: 29.06.2005-5377 S.K./27.md;  06.12.2006-5560 S.K./11. md.) 
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(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını 

kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır 

cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar 

hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.  

 

(4) Birinci fıkrada yer alan suçun;  

a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,  

b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat 

edinen veya evlatlığın,  

c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin, zararına olarak işlenmesi 

halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz. 

 

(5) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun malvarlığına karşı 

suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.  

 

Bilindiği üzere, 765 Sayılı TCK’ nda bu suç, 525/b maddesinde “bilgileri 

otomatik işleme tabi tutulmuş bir sistemi kullanarak kendisine veya başkası lehine 

hukuki yarar sağlayan kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve iki milyon 

liradan yirmi milyon liraya kadar ağır para cezası verilir.” şeklinde düzenlenmişti.10  

Banka kartı veya kredi kartı kavramı ise ETCK’  nda kavramsal olarak yer 

almamaktaydı. Ancak 2000 tarihli TCK ön tasarısının 350. maddesinde ilk defa  

‘banka ve kredi kartların kötüye kullanılması’ müstakil bir suç olarak 

düzenlenmekteydi. 2003 tarihli TCK ön tasarısında da aynı şekilde 350. maddede 

banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu düzenlenmekteydi. Her iki 

tasarının 5237 Sayılı TCK 245. maddeden farkı, tasarılarda yarar kavramı yerine 

haksız yarar kavramının tercih edilmiş olmasının yanında, faile verilecek para cezası 

miktarı açısından ortaya çıkmaktaydı.11 Bununla beraber, 2003 tarihli TCK ön 

tasarısının Adalet Komisyonunca kabul edilen halinde 247. maddede düzenlenmiş 

olan inceleme konumuz suç, neredeyse 5237 Sayılı TCK 245. maddedeki düzenleniş 

                                                
10 Levent Kurt, Açıklamalı- İçtihatlı Tüm Yönleriyle Bilişim Suçları ve Türk Ceza Kanunundaki 
Uygulaması, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2005, s. 176 
11 Burada şu hususu da belirtmek gerekir ki; 245. maddenin 5377 Sayılı ve 5560 Sayılı Kanunlarla 
değişik halinden öncesi için bu karşılaştırma yapılmıştır. 



 43 

şeklinin aynısıdır. Yani 245. maddenin 5377 Sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 

haliyle hemen hemen aynı şekilde düzenlenmiştir.12 Bu iki düzenleme arasındaki 

fark, tasarıda sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka ve kredi 

kartını kullanarak yarar sağlama şeklinde gerçekleşen ve aynı şekilde ikinci fıkrada 

düzenlenmiş olan suçla ilgili ceza miktarının üst sınırında bir yıl daha az ceza 

öngörülmesidir. Ayrıca aynı fıkrada ikinci fıkrada düzenlenen suça teşebbüs halinde 

suç tamamlanmış gibi kabul edilir hükmü yer almaktaydı. Bu hükmü ise; esas 

itibariyle inceleme konumuz olan YTCK 245. maddeye sonradan eklenen ve ikinci 

fıkrasında düzenlenmiş olan sahteciliğin yaptırım altına alınmasına paralel bir 

düzenleme şeklinde değerlendirmek mümkündür.  

 

Genel olarak bakıldığında 245. maddede üç ayrı suçun düzenlendiği 

görülmektedir. Bunlar; 

 — Birinci fıkradaki suç, gerçek bir banka veya kredi kartını, kart hamilinin 

rızası dışında kullanarak, kendisine veya bir başkasına haksız yarar sağlamak, 

 — İkinci fıkradaki suç, sahte kredi kartı veya banka kartı üretmek, satmak, 

devretmek, satın almak veya kabul etmek, 

—Üçüncü fıkradaki suç, sahte kartı kullanmak suretiyle kendisine veya bir 

başkasına haksız yarar sağlamak, şeklindedir. 

 

Maddenin dördüncü fıkrasında bir kısım hısımlıklar şahsi cezasızlık nedeni 

olarak düzenlenmiştir. Bu hısımlar sınırlı sayıdadır. Kredi veya banka kartının 

kötüye kullanılması bu hısımlardan birinin zararına olarak işlenmiş ise, bu suçu 

işleyen kimseye ceza verilmez. Maddenin beşinci fıkrası ise, konuyla alakalı yapılan 

en son değişiklik olmanın yanında, malvarlığı aleyhine işlenen diğer suçlarda etkin 

pişmanlık hükümlerinin, maddenin birinci fıkrasında yer alan suçlar için de geçerli 

olacağı hükmünü içermektedir. Yani failin, mağdurun rızasıyla birlikte, mağduru 

uğrattığı zararın tamamını tazmin etmesi durumunda cezasının üçte ikisine kadar 

indirileceği hükmü madde metnine eklenmiştir. Tabi bu durum kovuşturma 

                                                
12 Kurt, a.g.e. s. 176 
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başlamadan öncesi için geçerli olurken, kovuşturmanın başlaması halinde ceza yarısı 

oranında indirilmektedir. 

 

2.2.1. Suçla Korunan Hukuki Değer 

 

 Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu, maddenin 

gerekçesinde de belirtildiği üzere; hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma 

ve sahtecilik suçlarının ‘ratio legis’ lerinin tümünü içermektedir. Dolayısıyla bu 

suçlarla korunmak istenen hukuki değerlerle, banka veya kredi kartlarının kötüye 

kullanılması suçuyla korunmak istenen hukuki değerin paralellik arz edeceği 

tartışmasızdır. Hırsızlık suçuyla kişilerin mülkiyet hakkı13, dolandırıcılık suçuyla 

hem malvarlığı hem de karar verme hürriyeti14, güveni kötüye kullanma suçuyla 

malvarlığı ve karşılıklı güven ilişkisi ve son olarak sahtecilik suçuyla belgelere olan 

güven başka bir deyişle kamu güveni15 korunmak istenmektedir. Banka veya kredi 

kartlarının kötüye kullanılmasının suç olarak tanımlanmasıyla korunmak istenen 

hukuki değer açısından da, yukarıda sayılan değerlerin tamamı korunmak istenmiştir 

demek mümkündür.16 

  

 Fakat burada şunu belirtmekte fayda vardır; elbette banka veya kredi 

kartlarının kötüye kullanılması suçuyla bu değerlerin hepsi korunmaktadır. Bununla 

beraber, bu suçla esas olarak kişilerin malvarlığı hakkının korunduğunu söylemek 

gerekir.17 Özellikle maddenin birinci ve üçüncü fıkrasında yer alan ‘yarar’ 

kavramından hareketle suçun oluşması için bir yarar elde edilmesi gerektiği açıkça 

vurgulanmıştır. Bu yararın ise maddi bir yarar, para ya da menkul değerler olduğuna 

kuşku yoktur.18 Maddi değeri olmayan bir yarar elde edildiği takdirde bu suçun 

                                                
13 Durmuş Tezcan, M. Ruhan Erdem ve Murat  Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Ankara, 
Seçkin Yayıncılık, 2006, s.380 
14 Kayıhan İçel v.d. Suç Teorisi, İstanbul, Beta Yayınevi, 2000, s. 88  
15 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e, s.540 
16 M. Volkan Dülger, Bilişim Suçları, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2004, s. 251–252  
17 Nitekim aynı doğrultuda Alman Ceza Kanunu’nun çek ve kredi kartlarının kötüye kullanılmasını 
düzenleyen 266b maddesi ile korunan hukuki değerin malvarlığı hakkı olduğu kabul edilmektedir. 
Bkz: Nuhoğlu, Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, s. 69 
18 Dülger, a.g.e. s. 260  
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oluşmayacağı açıktır. Üçüncü fıkrada düzenlenen suça geçit suç19 özelliği taşıyan 

ikinci fıkrada ise,  özel olarak, sahte kredi kartı veya banka kartı üretmek, satmak, 

devretmek, satın almak veya kabul etmek suçu düzenlenmiştir. Bu fıkrayla da, 

yukarıda bahsi geçen kamu güveni ve belgelere olan güven korunmaktadır demek 

mümkündür.  

 

Bununla beraber, bu suçla malvarlığı hakkının, nakit olmayan ödeme 

sisteminin, güven ilişkisinin ve karma bir yararın korunduğu şeklinde dört görüş 

vardır.20 Gerçekten Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 1. maddesinde de 

kartlı ödemeler sistemin etkin çalışması kanunun amacı olarak tanımlanmıştır. 

Buradan hareketle 245. maddenin gerekçesinde açık bir biçimde ifade edilmese de 

‘..bankaların veya kredi sahiplerinin zarara sokulmasını.. amacıyla kaleme 

alınmıştır.’ demek suretiyle dolaylı yoldan bankacılık sisteminin21 başka bir deyişle 

nakit olmayan ödeme sisteminin etkin çalışmasını koruduğunu söylemek 

mümkündür. Kanımca da banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuyla 

tüm bu değerler korunmak istenmektedir fakat daha önce de belirtildiği gibi 

malvarlığı hakkı korunmak istenen temel değer olarak tanımlanmalıdır. Maddeye 

daha sonradan eklenen beşinci fıkrada da, açıkça sahtecilik eylemleri dışında kalan 

kötüye kullanımlar için, malvarlığı aleyhine işlenen suçlarda etkin pişmanlık 

hükümlerinin geçerli olacağı belirtilmektedir. Ayrıca üçüncü fıkranın esas itibariyle 

birinci fıkradan farkı suçun konusu açısından, başka bir deyişle kartın sahte veya 

gerçek olması açısından ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber,  bu suçla nakit 

olmayan ödeme sistemi ve karşılıklı güven ilişkisinin ikinci derecede22 korunduğunu 

söylemek mümkündür.    

 

 Bu noktada 5237 Sayılı TCK’ nda banka veya kredi kartlarının kötüye 

kullanılması suçunun düzenlendiği yer açısından, yani kanunun sistematiği açısından 

yapılan bir hata göze çarpmaktadır. Şöyle ki; bu suçla korunmak istenen hukuki 

                                                
19 Aldan, a.g.m. , s. 35 
20 Nuhoğlu, Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, s. 67–68   
21 Aldan, a.g.m. , s. 34; Sinan Esen, Anlatımlı ve İçtihatlı Malvarlığına Karşı Suçlar, Belgelerde 
Sahtecilik ve Bilişim Alanında Suçlar, Ankara, Adalet Yayınevi, 2007, s. 642 
22 Nuhoğlu, Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, s. 78 
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değer malvarlığı hakkıdır. Öyleyse bu suç, bilişim alanında suçlar başlığı altında 

düzenlenmek yerine malvarlığı aleyhine suçlar başlığı altında değerlendirilse 

kanunun sistematiği açısından daha uygun olurdu. Ki YTCK’ nda bilişim suçları 

düzenlenirken, ETCK’ na getirilen önemli bir eleştiri23 göz önünde bulundurularak, 

suçlar korumayı hedefledikleri hukuksal değerlere göre ilgili yerlerde 

düzenlenmişti.24 Netice itibariyle inceleme konumuz olan bu suçun düzenleniş yeri 

kanunun sistematiğine aykırı olduğu için, yerinin değiştirilmesi ve malvarlığı 

aleyhine işlenen suçlar başlığı altında düzenlenmesi gerektiğini belirtmek gerekir.25 

 

2.2.2. Suçta Fail ve Mağdur 

2.2.2.1. Fail 

Bu suçun faili kural olarak herkes olabilir zira 245. maddede konuyla ilgili 

özel bir durum söz konusu değildir.26  Failin kendisi veya başkası lehine bir yarar 

sağlaması ise önemli değildir. Bu husus maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında 

‘..kendisine veya başkasına yarar sağlarsa..’ demek suretiyle açık bir biçimde ifade 

edilmiştir.  Ancak ETCK’ nun  525 b/2 maddesinde bu suçun failinin bilişim 

alanında uzman olması gerektiği konusundaki tartışmalar, kendisiyle örtüşen yeni 

düzenlemede de devam edebilecektir. Zira yeni düzenlemede de bu husus tam olarak 

açıklığa kavuşturulmuş değildir. Esas olarak, sahte kart üretimi, yani bilgilerin elde 

edilmesi ve başka bir karta aktarılması şeklindeki eylemler uzmanlık 

gerektirmektedir. Onun dışında kalan başkasına ait bir kartla yapılan hukuka aykırı 

eylemler herkes tarafından yapılabilmektedir. Ayrıca genelde bu suç organize 

                                                
23 765 Sayılı TCK’ nun 525. maddesinde düzenlenen bilişim suçları, genel düzenleme mantığı olan 
hukuksal değer kavramına göre değil, bilgisayar ortak kavramına göre yapılmıştı. Bkz: Sevil Yıldız, 
Suçta Araç Olarak İnternetin Teknik Ve Hukuki Yönden İncelenmesi, Ankara, Nobel Yayın 
Dağıtım, 2007, s. 136 
24 Bazı bilişim suçlarının koruduğu hukuksal değere ilişkin YTCK’ nda düzenlenişine örnek verecek 
olursak; Kişilere Karşı Suçlar” kısmının dokuzuncu bölümünde “Özel Hayata ve Hayatın Gizli 
Alanına İlişkin Suçlar” başlığı altında 135. maddede “Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu”, 136 ve 
137. maddelerde “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu”, 138. maddede 
“Verileri yok etmeme suçu” nu göstermek mümkündür.  
25 Dülger, a.g.e. s. 252 
26 Esen, a.g.e. s. 643 
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yollarla yani çete halinde işlenmekte27 ve çete üyelerinden herhangi birinin böyle bir 

uzmanlık bilgisine sahip olması suçun gerçekleştirilmesi bakımından yeterli 

olmaktadır.28 Yine günümüzde yaygın internet kullanımı ve teknolojiye bağlı 

geliştirilen programlar herkes tarafından bu eylemlerin gerçekleştirebilmesini 

kolaylaştırmaktadır.   

Bununla beraber, maddenin dördüncü fıkrasında düzenlenen ve fail kavramı 

açısından önem arz eden bazı şahsi cezasızlık sebepleri söz konusudur. Buna göre, 

suçun, hakkında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin zararına işlenmesi halinde 

faile ceza verilmez. Burada dikkat edilecek husus; suç, ayrılık kararı verilmiş ya da 

boşanmış veya boşanma davası ayrı yaşama hakkı vereceğinden boşanma davası 

açılmış eşin zararına işlenmiş ise, bu şahsi cezasızlık nedeninin söz konusu 

olamayacağı hususudur.29 Üstsoy ve altsoyunun veya bu kayın hısımlarından birinin 

veya evlat edinen veya evlatlığın zararına işlenmesi halinde, yine faile ceza verilmez. 

Bu hısımlar anne-baba, büyükanne-büyükbaba, evlat-torun, kayınbaba-kayınana, 

damat-gelin, evlat edinen –evlatlık olarak sayılabilir. Son olarak, aynı konutta 

beraber yaşayan kardeşlerden birinin zararına olarak işlenmesi halinde de cezaya 

hükmolunmaz. 

   

2.2.2.2. Mağdur 

 

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunda mağdur açısından 

da özel bir düzenleme yapılmamıştır. Yani bu suçun mağduru, kural olarak kredi 

veya banka kartı olan herkes olabilir.30 Başka bir deyişle mağdur kartın hamilidir. 

Fakat çeşitli durumlarda banka ve kart çıkaran kurum ve üye işyerlerinin de bu suçun 

mağduru olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla mağdurun belirlenmesi konusunda her 

somut olay kendi özellikleri bünyesinde değerlendirilmelidir.31 Daha önce belirtildiği 

                                                
27 Şevket Taşdelen, “Kredi Kartı Dolandırıcılığı ve Sahtekarlığı İle İlgili Karşılaşılan Yurtiçi Vakalar” 
BKM Hukuki Açıdan Banka Ve Kredi Kartları Sempozyumu, 08–10 Ekim 1999, Bolu, s. 41 
28 Dülger, a.g.e. s.164–252 
29 Emrullah Aycı, İnci Biçkin, Mustafa Artuç, Bütün Yönleriyle Açıklamalı, İçtihatlı, Gerekçeli 
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Ankara, Kartal Yayınevi, 2006, s. 118 
30 Aycı, Biçkin, Artuç, a.e. s. 115, Esen, a.g.e. s. 643 
31 Dülger, a.g.e. s.253 
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üzere bu suçla korunan hukuki değer temel olarak malvarlığı hakkı olduğuna göre, 

mağdurun malvarlığında azalma olan kimse olduğuna şüphe yoktur. Ancak bununla 

beraber, doğrudan malvarlığında bir azalma olmasa da gerek sisteme üye işyerleri 

gerek kart çıkarmaya yetkili kuruluş ve bankalar, çeşitli şekillerde bu suçtan zarar 

görebilmektedir. Bu durumda bahsi geçen kuruluş ve işyerlerinin mağdur değil fakat 

suçtan zarar gören olarak tanımlamak mümkündür.32 Bununla beraber, bazı 

durumlarda kart hamiliyle alakalı olmayan, tamamen hayali bilgiler kullanılarak, 

banka veya üye işyerleri zarara sokulabilir. Bu durumda ilgili banka veya kart 

çıkaran kuruluş veya üye işyerinin de bu suçun mağduru olabileceğine kuşku yoktur.  

 

2.2.3. Suçun Konusu 

 

 Suçun konusu, eşya veya şahsın fiziki, maddi yapısıdır. Bu nedenle ne hukuki 

değer kavramı ne de mağdur kavramıyla birbirine karıştırılamamalıdır.33 Banka veya 

kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu ise konusu açısından incelendiğinde her 

fıkra için ayrı konular düzenlendiği görülmektedir. Bu haliyle birinci fıkrada 

düzenlenen suç için sahte olmayan, başka deyişle gerçek banka veya kredi kartı, 

ikinci fıkrada gerçek hesaplarla ilişkilendirilmiş ama sahte olan banka veya kredi 

kartı, üçüncü fıkrada ise; yine sahte oluşturulmuş bir banka veya kredi kartı suçun 

konusu olarak karşımıza çıkmaktadır.34 

 

2.2.4. Suçun Maddi Unsurları 

2.2.4.1.Hareket    

 

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılmasını düzenleyen 245. maddede 

esas olarak üç ayrı suç düzenlendiğini daha önce de belirtmiştik. Bunlardan ilki, 

başkasına ait gerçek bir banka veya kredi kartını her ne suretle olursa olsun eline 

geçiren ya da elinde bulunduran kişi tarafından, kart sahibinin veya kartın kendisine 

verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın -kendisi veya başkası lehine yarar 

                                                
32 Dülger, a.e. s. 253 
33 İçel vd, a.g.e. s. 88 
34 Aycı, Biçkin, Artuç, a.e. s. 116 
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sağlamak amacıyla- kullanılması ya da üçüncü bir kişiye kullandırması eylemidir. 

İkincisi ise, başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek, sahte kredi kartı 

veya banka kartı üretmek, satmak, devretmek, satın almak veya kabul etmek şeklinde 

eylemler, üçüncüsü ise sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka 

veya kredi kartını yine - kendisi veya başkası lehine yarar sağlamak amacıyla- 

kullanma eylemidir.35  

 

2.2.4.1.1. Başkasına Ait Banka Veya Kredi Kartını Kullanmak 

  

Birinci fıkrada, başkasına ait banka veya kredi kartı kavramına yer verilerek 

aslında suç için bir ön şart koşulmuştur. Buna göre, bu suçun oluşması için öncelikle 

banka veya kredi kartının, başkasına ait olması gereklidir. Bu halde kendisine ait bir 

banka veya kredi kartıyla bu suç işlenemez.36 Aynı şekilde, kartın gerçek bir banka 

veya kredi kartı olması hususu da açık bir şekilde görülmektedir. Fıkrada kartın elde 

edilmesiyle ilgili ‘her ne suretle olursa olsun’ ifadesiyle daha önceden kartın elde 

ediliş biçimine göre farklı suç oluşturduğu hususundaki tartışmalara son verilmek 

istenmiştir. Gerçekten daha önceden bu suçla ilgili öğretide ve uygulamada çeşitli 

görüş ayrılıkları mevcuttu. Suçun aracı olan kartın ele geçiriliş ve kullanılış biçimine 

göre bu eylemlerin klasik dolandırıcılık suçunu mu yoksu bilişim sistemi aracılığıyla 

hukuka aykırı yarar elde etme suçunu mu oluşturduğu tartışılmaktaydı.37 

 

  Örneğin Yargıtay’ın  (11.CD. 11.06.2002, 5633/5659) bir kararı  “Bir 

bankanın ATM makinesinin kredi kartı giriş bölümüne, kartın geri alınışını 

engellemek amacıyla yapışkan kağıt koyan sanıkların, bu makinede işlem yapmak 

isteyen şikayetçinin kartını geri alamaması üzerine yardım etmek amacıyla yanına 

gelip şifresini sordukları, şikayetçinin söylemeyip kartı makinenin içine iteklediği, 

bankanın kapalı olması nedeniyle açılmasını beklemek amacıyla kendi işyerine 

gittiği, bir süre sonra kredi kartını çıkaran sanıkların kart üzerindeki bilgileri 

öğrenerek, şikayetçiye telefon edip kendilerini banka görevlisi gibi tanıtıp, hesap ile 

                                                
35 Kurt, a.g.e. s. 178 
36 Süheyl Donay, Bankacılık Ceza Hukuku, İstanbul, Beta Yayınevi, 2007, s. 168 
37 Dülger, a.g.e. s. 254; Kurt, a.g.e. s. 184 
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ilgili bazı bilgileri söylemek suretiyle güveni sağladıktan sonra iptal edeceklerinden 

bahisle şifresini sorup öğrendikleri, bu suretle elde ettikleri kart ve şifreyi kullanarak 

para çekip havale yaptıkları olayda; sanığın, şikayetçiye ait şifreyi hile ve desise 

yaparak öğrenmesi, telefon ve bankayı vasıta kılarak şikayetçinin zararına, kendi 

yararına haksız menfaat sağlaması nedeniyle eylemin dolandırıcılık suçunu 

oluşturduğu ve TCK’ nun 504/3. maddesine uygun bulunduğu gözetilmeden karar 

verilmesi hatalıdır” şeklindedir.38 Görüldüğü üzere burada kartın hile yoluyla elde 

edilmiş olması göz önünde bulundurularak, bahse konu eylem açısından 

dolandırıcılık suçundan hüküm kurulmuştur.39 Ancak yukarıda bahsi geçen ‘her ne 

suretle olursa olsun’ ifadesiyle yeni kanunumuz açısından artık bu elde ediş 

farklılığının olmayacağı, söz konusu kartların buluntu, çalıntı, kullanıldıktan sonra 

yerine bırakılan veya mağdurun rızasıyla40 alınan bir kart olması arasında fark 

gözetilmeyeceği, dolayısıyla konuyla alakalı tartışmaların sonlanacağını söylemek 

mümkündür.41 

 

Başkasına ait banka veya kredi kartları çok çeşitli şekillerde 

kullanılabilmektedir. Kartların, ATM cihazlarında kullanılması, alışveriş amacıyla 

ticari işletmelerde kullanılması veya veri iletim ağlarında kullanılması yollarıyla bu 

eylem gerçekleştirilebilmektedir.42 Başkasına ait banka veya kredi kartlarının 

alışverişte kullanılması durumunda, ya başkasına ait kart fail tarafından alışveriş 

yaptığı ticari işletme yetkilisine kendi kartı gibi ibraz edilmekte, ya eylem sırasında 

                                                
38 Seza Reisoğlu, “Banka Kredi Kartları ve Uygulama Sorunları”, Bankacılar Dergisi, Sayı: 49, 2004, 
s.116 
39 Ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun aynı suçla ilgili; 10.4.2001 tarihli 30/57 sayılı kararında 
“ATM nin kart konulan bölümüne önceden kağıt yerleştirip, işlem yapmak isteyen şikayetçinin 
kartının sıkışmasını sağlayarak işlem yapmasını engelleyen ve yardımcı olmak bahanesiyle Kredi 
Kartları Merkezini arıyor izlenimi verip önceden anlaştığı arkadaşını cep telefonu ile arayarak 
şikayetçi ile görüşmesini sağlamak suretiyle kartın şifresini öğrenen ve şikayetçinin ayrılmasından 
sonra sıkışan kartı çıkararak öğrendiği şifre ile ATM den para çeken sanığın eylemini” TCK’ nun 
525/b–2. maddesine uyan bilişim suçu olarak nitelendirmiştir. 
40 Mağdurun kartın elde edilmesi yönünde rızası olabilir ama bunun suçun oluşumuna etkisi yoktur 
zira esas olan mağdurun kartın kullanımıyla alakalı rızasının olmaması gerektiğidir.  
41 Dülger, a.g.e. s. 254 
42 Dülger, a.e. s 172 
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kredi kartında bulunan bilgilere uygun sahte kimlik kullanılmakta ya da ticari 

işletmenin kimlik kontrolü yapmamasından yararlanılmaktadır.43  

 

Bu bahis altında banka veya kredi kartlarının ATM cihazlarında 

kullanılmasıyla ilgili önceki uygulama açısından belirtilmesi gereken bir durum 

vardır. Bilindiği üzere, ATM cihazına kartın yerleştirilmesinden sonra bir şifre 

aracılığıyla hesaba ulaşmak mümkün olmaktadır. Bu konu da aynı şekilde önceden 

çeşitli tartışmalara neden olmaktaydı. Yargıtay’ın çeşitli dairelerinin birbirinden 

farklı kararları mevcuttu. Bu tartışmalar ise; banka veya kredi kartının sair alet44 

olarak sayılıp sayılamayacağı yönündeki tartışmalar45 ve esas olarak ATM 

cihazlarının bilgileri otomatik işleme tabi tutan bir sistem olması ve hile yoluyla 

aldatılmayıp, yalnızca doğru bilgilerin girilmesinden sonra otomatik olarak işlem 

yapması, dolayısıyla sadece ATM cihazlarından nakit çekmek veya başka hesaba 

para transferi yapmak şeklinde gerçekleşen eylemlerin, klasik dolandırıcılık 

kapsamında mütalaa edilemeyeceği46 şeklinde tartışmalardı.47 YTCK’ nun 245. 

                                                
43 Mustafa Ekinci, “Kredi Kartıyla İlgili Uygulamada Ortaya Çıkan Sahtekarlık/ Dolandırıcılık 
Örnekleri ve Yargıtayca Değerlendirilmesi”  BKM Hukuki Açıdan Banka Ve Kredi Kartları 
Sempozyumu, 08–10 Ekim 1999, Bolu, s. 64 
44 Banka veya kredi kartlarının sair alet sayılabilmesi için, öncelikle bir kilit olması gerekir. 
Bankamatikleri başka bir deyişle ATM cihazlarını kilit olarak değerlendirmek mümkün değildir. 
Zaten fonksiyonları açısından sair alet kavramından oldukça farklıdır. Şifre bilinmeden bahse konu 
kartlarla hiçbir işlem yapılamaz ayrıca sair aletle para ya da mala ancak muhafaza edilmek istendiği 
yerde ulaşmak mümkünken, banka veya kredi kartlarıyla yurt dışında bile ATM cihazlarının 
bulunduğu her yerden ulaşmak mümkündür.  
45 Müşteriye ait kredi kartını ele geçiren sanığın, bu kartı kullanarak iki gün arayla ATM’ den para 
çekmekten ibaret eyleminin, kredi kartının alet olarak kullanılması karşısında TCK’ nun 493/2 , 80 
maddelerindeki suçu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında hataya düşülerek aynı yasanın 525/b-2 
maddesiyle hüküm kurulması yasaya aykırıdır. Bu nedenle hükmün bozulmasına karar verilmiştir. 
(6.CD 26.11.1998 E: 98/10848 K: 98/10939) Bununla beraber Yargıtay 11. Ceza Dairesi’ nin 
16.12.1998 gün ve 7956/ 7835 sayılı kararında kredi kartının TCK’ nun 493/2 maddesinde öngörülen 
sair aletler kavramına dahil olmadığı gerekçesiyle yerel mahkeme hükmünün bozulmasına karar 
vermiştir. Aynı yönde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ nın 27.03.2000 Gün ve 102396 Sayılı 
Yazısı. Ayrıntılı bilgi için bkz: İsmail Malkoç, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Ankara, 
Malkoç Kitabevi, 2007, s. 248 vd.  
46 Bir kimseyle herhangi bir irtibat kurulmaksızın ATM sistemine hukuka aykırı olarak girilip, hile ve 
desisenin var olmadığı dolayısıyla hile ve desisenin varlığından hareketle dolandırıcılık suçundan 
hüküm kurulması doğru değildir. Bkz: Mahmutoğlu, a.g.e. s. 278 vd 
47 Bu yöndeki tartışmalar da esas olarak, banka veya kredi kartının ATM cihazlarında kullanılmasıyla 
herhangi bir işyerinde kullanılması arasında fark olduğu şeklindeydi. Gerçekten üye işyerlerinden 
herhangi bir mal veya hizmet alımı esnasında, yukarıda zikredildiği gibi kişiler kimliği hakkında yalan 
beyanda bulunarak, kart hamiliymiş gibi davranarak veya üye işyerinin gerekli kontrolleri yapmaması 
gibi nedenlerle başkasına ait bir kartla mal veya hizmet almaktadır. Bu şahısların, üye işyeri 
çalışanlarına karşı bir takım hileli davranışlar sergilemesi ve bunun neticesinde bu yararı elde etmeleri 
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maddesiyle bu tartışmalara da son verilmiştir. Yani banka veya kredi kartlarının 

nerde kullanıldığının veya ne şekilde kullanıldığının işlenen suç bakımından bir farkı 

kalmamıştır.48    

 

Daha önce de belirtildiği gibi, kartın ele geçirilmesi hamilinin rızasıyla 

olabileceği gibi rızası dışında da olabilir. Burada rıza dışında ele geçirme eylemi 

herhangi bir şekilde, başka suçu da oluşturuyor ise (hırsızlık, güveni kötüye 

kullanma, dolandırıcılık) ayrıca failin bu suçtan da cezalandırılacağı hususunda 

şüphe yoktur.49 Ancak inceleme konumuz olan suçun oluşabilmesi için kartın 

kullanımı kart hamilinin rızası dışında olmalıdır. Kartın ele geçirilmesindeki rızanın 

varlığıyla yokluğu arasında fark yoksa da hamilin bu kart kullanımına herhangi bir 

şekilde razı olmaması gerekir.50 Rıza bahsi altında fıkrada yer alan ‘kart sahibinin 

veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın’ ifadesi de 

incelemeye değerdir. Zira burada yine kanun koyucu, kartın sahibine tesliminden 

önce hukuka aykırı kullanılması51 şeklinde gerçekleşen eylemleri de açıklığa 

kavuşturmak istemiştir.52 Nitekim ‘kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası 

olmaksızın’ ifadesiyle kartın bizzat hamilinin eline geçmiş olması veya olmaması 

arasında bir ayırım yapılmamıştır. Böylece kart hamilinin kart üzerinde mutlak 

surette bir tasarruf hakkı olduğunu kabul edilmiş ve her halde teslimden önce kartın 

kötüye kullanılmasını da YTCK 245. md. kapsamında değerlendirilmiştir.53  

 

                                                                                                                                     
mümkündür. Ancak bankamatikler için aynı şey söz konusu değildir. Daha doğrusu ATM 
cihazlarının, kişiler gibi hataya sevk edilmesi söz konusu değildir. Zira sadece yazılımına göre hareket 
eden bu cihazlar, şifre olmadan veya doğru bilgiler girilmeden çalışmazlar. Dolayısıyla bu şekilde 
eylemlerde klasik dolandırıcılık suçundan hüküm kurulması doğru değildi.  
48 Kurt, a.g.e. s. 184; Esen, a.g.e. s. 644 
49 Esen, a.e. s.644 
50 Aycı, Biçkin, Artuç, a.g.e. s.116 
51 (6.CD., 26.04.1999, 2418/2370) “Özel tüzel kişi banka tarafından düzenlenen kredi kartlarının, 
adlarına düzenlenen kişilere teslim edilmeden, dağıtımını üstlenen kişi tarafından kullanılması 
eyleminin doğrudan bankaya yönelik olması nedeniyle TCK 503/1 maddesindeki dolandırıcılık 
suçunu oluşturur. Reisoğlu, a.g.m. s. 117 
52 Bu tip eylemler önceden dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilerek suçtan zarar gören 
bankaya göre uygulama maddesi değişmekteydi. Bankada görevli eleman kartın hamiline 
ulaştırılmasında görevli değilse bu sanığın eylemi kart hamiline teslim edilmemiş olduğundan suç 
bankaya karşı işlenmiş dolandırıcılık olarak kabul edilmekte ve mağdur banka kamu bankası ise 
ETCK md. 504/7, özel banka ise ETCK md. 503/1 uygulanmaktaydı. Görevli ise; aynı zamanda 
güveni kötüye kullanma suçu da söz konusu olmaktaydı. Bkz: Ekinci, a.g.m. s. 62 
53 Donay, a.g.e. s. 169 
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Bunun gibi, kart hamilinin rızasıyla kartın ve şifresinin alınması ve 

kullanılmak suretiyle ATM cihazından çıkan paraların alınması durumunda eski 

uygulama açısından hırsızlık suçu söz konusu olmaktaydı.54 Fakat yeni düzenlemeyle 

bu şekilde gerçekleşen kötüye kullanımlar da banka veya kredi kartlarının kötüye 

kullanılması başlığı altında değerlendirilecek ve faillere 245. maddeden hüküm tesis 

edilebilecektir. Son olarak bu bahis altında günümüzde gittikçe yaygınlaşan internet 

bankacılığı ve internet üzerinden alışverişlerde başkasına ait banka veya kredi 

kartlarının55 kart sahibinin rızasına aykırı olarak kullanılması suretiyle hukuka aykırı 

yarar elde edilmesi halinde banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun 

oluştuğunu belirtmek gerekir.56  

 

Ayrıca banka veya kredi kartını elde eden fail, kartı kendisi kullanabileceği 

gibi başkasına da kullandırtabilir. Suçun oluşması açısından bu durumun bir farkı 

yoktur. Fıkrada bu husus, ‘..kullanarak veya kullandırtarak..’ ifadesiyle açıkça 

belirtilmiştir.57 Genel olarak bakıldığında kanun koyucunun inceleme konumuz olan 

banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuyla alakalı bir takım içtihat 

farklılıklarını, duraksamaları ve olumsuzlukları gidermeye çalıştığı açıkça 

görülebilmektedir.58 Aynı şekilde Yargıtay’ın da yeni düzenlemeye ilişkin 

içtihatlarının oluşmaya başladığını belirtmek gerekir.59 

                                                
54 (11.CD. 06.06.2002, 3743/5309) “Şikayetçinin ATM'den para çekme işlemini bilmemesinden 
dolayı emekli maaşını çekmek hususunda yardım etmesini istediği, arzu ve rızası ile banka kartını 
verip, şifresini söylediği sanığın hesapta para olmadığını söyleyerek çektiği parayı alıp gitmekten 
ibaret eyleminde dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarından olan hile ve desise bulunmayıp TCK.nun 
491/3. madde ve bendindeki hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden suçun vasfının tayininde 
hataya düşülerek dolandırıcılık suçundan mahkumiyetine hüküm olunması..bu nedenle bozulmasına 
oybirliğiyle karar verildi.” Ömer Ayaz, “Bilişim Suçları Bankamatik Suçları”, ‘çevrimiçi’ 
http://www.ankaraagam.com/dosyalar/bilisim_suclari.doc,  24.09.2007, s. 30 
55 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu md. 3 de kredi kartı; “…basılı kart veya fiziki 
varlığı bulunmayan kart numarası” olarak tanımlanmıştır. Bilindiği gibi internet üzerinden yapılan 
işlemlerde bu numaralar kullanılmaktadır.   
56 Dülger, a.g.e. s. 257; Esen, a.g.e. s. 644 
57 Aycı, Biçkin, Artuç, a.g.e. s. 116; Dülger, a.g.e. s. 258  
58 ETCK md. 525/b-2 açısından getirilen bir eleştiri suçun maddi unsurunun çok geniş olduğuydu ve 
bu genişlik tartışmalara ve içtihat farklılıklarına neden olmaktaydı. Kanun koyucu isabetli olarak bu 
eleştiriyi dikkate alarak, bu olumsuzlukları gidermeyi hedeflemiştir. Bkz: Dülger, a.e. s.258 
59(11.CD 23.07.2007 2782/5370) “Sanıkların; devredileceğinden bahisle gazeteye ilan veren bir 
seyahat firmasına giderek satın alacaklarını söyleyip müşteri portföylerini inceledikleri, daha önceki 
tarihlerde bu şirket ile seyahat eden mağdur Haydar’a ait kimlik ve kredi kartı bilgilerinin fotokopisini 
alıp bilgisayar ve parçaları satan şikayetçi Gökhan’a 5.500.YTL lik bilgisayar ve monitör siparişi 
verdikleri, daha sonra iş yerine telefon ederek ödemeyi mail order yöntemiyle yapacaklarını bildirip 
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2.2.4.1.2. Başkasına Ait Banka Hesaplarıyla İlişkilendirerek Sahte 

Banka Veya Kredi Kartını Üretmek, Satmak, Devretmek, Satın 

Almak Veya Kabul Etmek 

 

Fıkrayla başkasına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirerek sahte banka veya 

kredi kartı üretmek, satmak, devretmek, satın almak veya kabul etmek şeklinde 

gerçekleştirilen eylemler yaptırım altına alınmıştır. Aslında bu eylemler öncelikle 

çeşitli yollarla gerçek banka veya kredi kartı kullanıcılarına ait bilgilerin 

toplanmasıyla başlayıp, sonrasında yine çeşitli cihazlar vasıtasıyla elde edilen 

bilgilerin boş plastik karta aktarılması şeklinde gerçekleşmektedir.60 YTCK’ nun ilk 

düzenlenişinde yer almayan ancak 08.07.2005 tarihinde 5377 Sayılı Kanunla 

maddeye eklenen bu suç, seçimlik hareketli olarak düzenlenmiştir.61 Bu fıkrayı 

sahtecilik suçunun bir yansıması olarak değerlendirmek mümkün görünmektedir.62 

Buna göre; başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilmiş sahte banka veya kredi 

kartını üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kimselerin bu eylemleri 

suç olarak düzenlenmiştir. Sahte kart kavramını daha iyi açıklayabilmek için bu 

bölüm başlığı altında sahte kartlarla ilgili bir takım kavramlarla beraber, sahte kart 

üretiminde kullanılan çeşitli cihaz ve yöntemlerden bahsetmek gerekir.  

                                                                                                                                     
Haydar’a ait kredi kartı bilgilerini verdikleri, satıcı Gökhan’ın ise bu bilgileri kullanarak bilişim 
sistemini kullanıp kredi kartı hesabından satış bedelini acenteliğini yaptığı firmanın merkez 
hesaplarına otomatik işlemle aktarılmasını sağladıkları, şikayetçi Gökhan’ın paranın hesaplarına 
geçişinden sonra da sipariş edilen malları sanıkların gönderdikleri ve özel şoförleri olduğunu 
belirttikleri kişiye teslim ettikleri olayda; satılan malın bedeli mail order işlemi ile anında satıcının 
hesabına geçtiği için şikayetçi Gökhan’ın zararının bulunmağı hileli davranışlarla bir kişiyi kandırarak 
haksız çıkar sağlanması dolandırıcılık suçunun yasal unsuru olup bir makinenin ya da bilişim 
sisteminin kandırılmasından söz edilemeyeceğinden cihetle bilişim sistemi kullanılarak bir kişiyi 
kandırma suretiyle kendisine veya bir başkasına çıkar sağlaması zorunlu olduğundan olayda bu suçun 
yasal unsurlarının oluşmadığı 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunun 3/e maddesi 
uyarınca “Kredi Kartlarının, nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme 
olanağı sağlayan basılı kartı veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasını” ifade etmesi karşısında, 
kredi kartı bilgilerinden yararlanarak menfaat sağlanmasının kredi kartı gibi değerlendirilmesi 
gerektiğinden, sanıkların eylemlerinin TCK. nun 245/1. maddesinde yazılı banka veya kredi 
kartlarının kötüye kullanılması suçunu oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde unsurları yönünden 
oluşmayan bilişim sistemi kullanılarak dolandırıcılık suçundan mahkumiyetlerine karar verilmesi..” 
Esen, a.g.e. s. 651- 652 
60 Necati Meran, Sahtecilik-Malvarlığı Bilişim Suçları, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2005, s. 381 
61 Esen, a.g.e. s. 645 
62 Aycı, Biçkin, Artuç, a.g.e. s. 116 
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2.2.4.1.2.1. Sahte Kart Kavramı 

  

  Sahte kart, en genel anlatımla, gerçek bir kartın güvenlik unsurları da dahil 

olmak üzere, renk ve şekil özelliklerinin çeşitli cihazlar vasıtasıyla beyaz bir plastiğe 

işlenmesi ile oluşturulan kart olarak tanımlanabilir. Bu sahtecilik; gerçek bir kartın 

aynısının, yine aslına uygun olarak güvenlik özelliklerinin de basılmasıyla tamamen 

sahtesinin üretilmesi, yani külli sahtecilik yöntemiyle veya gerçek bir kartın 

üzerindeki bilgilerin, ütüleme, kesme gibi yöntemlerle değiştirilmesi şeklinde 

karşılaşılan kısmi sahtecilik yöntemiyle üretilmesi mümkündür.63 Kısmi sahtecilik 

yöntemiyle üretilen kartlar genel olarak imprinter cihazıyla64 işlem yapan 

işyerlerinde kullanılmakta iken, külli sahtecilikle üretilen kartlar ise her yerde 

kullanılabilmektedir. Kart bilgilerine, ATM cihazlarına yerleştirilen cihazlar 

aracılığıyla, üye işyerlerinde çalışanlarla anlaşmak suretiyle, internet65 üzerinden 

‘phishing’66 adı verilen tuzak e-posta yöntemi gibi çeşitli yöntemlerle ulaşmak 

mümkün olmaktadır. Daha sonra bahse konu kart bilgileri çeşitli cihazlar vasıtasıyla 

kopyalanarak, hukuka aykırı olarak kullanılabilmektedir.  

 

2.2.4.1.2.2. Sahte Kart Üretiminde Kullanılan Cihaz ve Yöntemler 

 

 Yukarıda da değinildiği üzere sahte kart üretmek için çeşitli cihaz ve 

yöntemler kullanılmaktadır. İnceleme konumuzun daha iyi anlaşılabilmesi için bu 

cihaz ve yöntemlerden de kısaca bahsetmek gerekir. Öncelikle sahte kart üretiminde 

kullanılan çeşitli materyal ve cihazları incelersek; 

                                                
63 Kartlı Ödeme Sistemi Kılavuz Kitapçığı, İstanbul, Bankalararası Kart Merkezi Yayını, t.y. s. 6 
64 Kredi kartının ön yüzündeki kabartma bilgileri harcama belgesi (slip) üzerine geçiren ve mekanik 
olarak çalışan cihaz. Kısmi sahtecilik yöntemiyle üretilen sahte kartların bu cihazlarda kullanılma 
sebebi kartların arkasında bulunan manyetik şerit bilgilerinin kopyalanmamış olmasıdır. 
65 Belirli bir internet sayfasına ulaşmak isteyen kişileri kendisine yönlendiren ve kişiler ile bu internet 
sayfası arasındaki veri trafiğinin kendi işlemcisi üzerinden yürümesini sağlayan kişiler (cracker), kart 
hamilinin kredi kartı bilgilerini kolaylıkla elde edebilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Bkz: Nilgün Başalp, 
“Kişisel Verilerin Korunması ve Internet”, İnternet ve Hukuk Derleyen: Yeşim M. Atamer, İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004, s.20 
66 İngilizce Password(şifre) ve Fishing(balık avlamak) kelimelerinin birleşmesiyle kullanılan ve kanun 
dışı yollarla bir kişiye ait kart bilgilerinin veya şifresinin öğrenilmesi işlemidir.  



 56 

  

  Plastik Kart: Mağaza kartı, üye kimlik kartı, öğrenci kartı gibi kartlar 

yapılabilmesi için piyasada boş olarak serbestçe satılabilen plastik kartlardır. 

 

Papağan (reader): İçinden kredi kartı geçirilince kart bilgilerini hafızasına 

kopyalayan kibrit kutusu büyüklüğünde araçtır. 

 

Kodlayıcı (encoder): Sahte kredi kartı üretmek için kullanılan ve kart 

bilgilerini boş kartın arkasındaki manyetik şeride yükleyen makinedir. Bu makineler 

üzerinde değiştirilemez bir seri numarası taşımaktadır. Sadece özel izinle gümrükten 

geçirilen bu makineler yalnızca banka ve diğer yetkili kılınmış kurumlara 

verilmektedir. Bu makineler gümrükten yasal olmayan şekilde girebildiği gibi, banka 

personeli tarafından kiraya da verilebilmektedir.  

 

Gofre Cihazı (embosser): Boş kartın üzerine on altı rakamlı kredi kart 

bilgilerini kabartmalı olarak yazan makinedir. Bu makinenin ülkeye girişinde 

herhangi bir yasal engel yoktur. Zira bu makine kırtasiye alanında yaygın olarak 

kullanılmaktadır.  

 

Tipper Cihazı( Renklendirici): Gofre cihazıyla plastik kart üzerine 

kabartmalı olarak basılan kart bilgilerinin renklendirilmesi için kullanılan cihazdır. 

 

Card Printer Cihazı: Kartların plastik zemini üzerine istenilen şekil, desen 

ve yazının basılması için kullanılan cihazlardır.  

 

İşte bu cihazlar kullanılarak, öncelikle gerçek kart bilgilerine ulaşılmakta 

sonrasında da kopyalanarak sahte kartlar oluşturulmaktadır. Bu bilgilere ulaşırken de 

failler çok çeşitli yollar izlemektedir. Uygulamada ATM cihazlarına dışarıdan 

müdahale edilerek, Cezayir V Yöntemi ve Fransız Cezayir Yöntemi adı verilen 

çeşitli yöntemler aracılığıyla, kart sıkıştırma veya kart bilgilerini görebilecek şekilde 

mikro-kamera yerleştirerek, yine sahte klavye kullanarak mağdur kart hamilinin 

bilgilerine ve şifresine ulaşarak veya internette tuzak e-postalar aracılığıyla veya 
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kişilerin kendi rızalarıyla67 kart bilgilerine ulaşılabilmektedir. Bunların dışında da 

pek çok yöntemle68 bu bilgiler elde edildikten sonra, kart bilgileri yukarıda bahsi 

geçen çeşitli aşamalardan geçip sahte olarak üretilmektedir.  

 

Sahte kart kavramından genel olarak bahsettikten sonra tekrar inceleme 

konumuza dönersek; fıkrada dikkat çeken ilk hususun, ‘başkalarına ait banka 

hesaplarıyla ilişkilendirilmiş’ ifadesi olduğunu belirtmemiz gerekir. Yani sahte kartın 

başkalarına ait hesaplarla ilişkili olması suçun oluşumu için bir ön şart niteliği 

taşımaktadır. Bu şekliyle bahse konu hesaplarla ilişki olmadan üretilen sahte kartlar 

bu fıkra kapsamında değerlendirilemeyecektir.69 Bu suçun, başkasına ait bir banka 

veya kredi kartını kullanarak hukuka aykırı yarar sağlama suçunu düzenleyen birinci 

fıkradan temel farkı; ortada gerçek bir kartın olmaması, sahte olarak üretilmiş bir 

kartın olmasıdır. Bu sahtecilik ise, kartın tamamına veya bir kısmına yönelik 

olabilir.70 Yani başkalarına ait hesaplarla ilişkili tamamen sahte olarak üretilmiş bir 

kart veya yine başkalarına ait hesaplarla ilişkili ama tamamen sahte olmayan bir kart 

suçun konusu olabilir.  

 

Bununla beraber; daha önce de belirtildiği üzere burada seçimlik hareketli bir 

suç düzenlenmiştir ve bahse konu kartları üretmek, satmak, devretmek, satın almak 

veya kabul etmek şeklinde gerçekleşen eylemlerin hangisi yapılırsa yapılsın, suçun 

oluşması açısından bir farklılık söz konusu olmamaktadır.71 Bu noktada fıkrayla ilgili 

                                                
67 Kişileri bir yarışmaya katıldığı ve hediyeler kazandığı veya kazanabilecek olduğundan bahisle 
aldatmaca telefonlarla kandırarak, gerçek bilgilerini kendi rızalarıyla vermeleri sağlanmaktadır. Bkz: 
Mehmet Yücesoy, “Bilişim Suçları Açısından Örnek Olaylar ve Türk Ceza Kanunu Açısından 
Değerlendirilmesi”, BKM Hukuki Açıdan Banka Ve Kredi Kartları Sempozyumu, 03–05 Kasım 
2006, Antalya, s. 43–44  
68 Uygulamada bu yöntemler o kadar çeşitli şekilde gerçekleştirilmektedir ki bunların tamamına 
çalışma kapsamında yer vermek mümkün değildir. Gerçekten sahte kart üreterek ve bunu kullanarak 
hukuka aykırı yarar elde eden failler açısından yöntem geliştirmek hiç de zor değildir. Bu şahıslar 
herhangi bir yere sahte ATM cihazı koyarak bile kişilerin kartlarına veya kart bilgilerine 
ulaşabilmektedir. Çöpe atılan hesap özetleri, yine özensizce atılan harcama belgelerinden de bu 
bilgilere ulaşmak mümkün olmaktadır. Bununla beraber,  internette trojan tabir edilen çeşitli virüsler 
aracılığıyla kişilerin bilgisayar üzerinde kodladığı bütün numaralar elde edilebilmektedir. Bu 
numaralarla herhangi bir bankacılık işlemi yapan veya herhangi bir şey almak üzere internetten sipariş 
veren şahısların kart bilgilerine ulaşmak mümkün olmaktadır.   
69 Aycı, Biçkin, Artuç, a.g.e. s. 116 
70 Donay, a.g.e. s. 169; Dülger, a.g.e. s. 258 
71 Donay, a.e. s. 169; Esen, a.g.e. s. 645 
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çeşitli eleştirilerden bahsetmek gerekir. Şöyle ki; fail, eğer fıkrada bahsi geçen 

eylemlerin birden fazlasını yapmışsa yani sahte kartı hem üretmiş, hem de satmış 

veya devretmişse ayrı ayrı her bir eylemi için cezalandırılması gerekir mi gerekmez 

mi? Gerçekten, eylemlerden birini gerçekleştiren fail bu suçu işlemiş sayılıyorsa 

birden fazlasını gerçekleştiren fail de aynı suç kapsamında aynı yaptırımla mı 

karşılaşacaktır?72 Aslında burada ayrı bir suç oluşmadığı açıktır dolayısıyla fail 

açısından tek bir suçun varlığı kabul edilmelidir.73 Ancak YTCK md. 61 hükümleri 

uyarınca bahse konu eylemlerden birden fazlasını yapan fail hakkında cezai 

yaptırımda artışa gidilmesi mümkündür. Başka bir deyişle seçimlik hareketlerin74 

çokluğu ne suç çokluğuna, ne de zincirleme suçun oluşmasına neden olacaktır.75 

 

Daha önce de belirtildiği gibi bu fıkra maddeye daha sonra eklenmiştir. 

Dolayısıyla ekleme tarihinden önce gerçekleşen sahte kart üretmek, satmak, 

devretmek, satın almak veya kabul etmek şeklindeki eylemler için ETCK md. 525/a–

276 hükümleri uyarınca kovuşturma yapılması gerekir.77 Bilindiği gibi önceki 

kanunumuzda sahte banka veya kredi kartıyla ilgili özel bir düzenleme mevcut 

değildi. Ancak bahse konu sahte kartlar kullanılmak suretiyle çeşitli suçlara alet 

olmaktaydı. Banka veya kredi kartları ise özel belge olarak nitelendirildiği için,78 bu 

şekilde gerçekleştirilen eylemler açısından özel belgede sahtecilik suçunun da 

oluştuğu kabul edilmekte, fakat aynı zamanda farklı suçlar da oluştuğu için içtima 

hükümleri doğrultusunda failler için ihlal ettiği kanun hükümlerinden en ağır cezayı 

hangisi öngörüyorsa ondan hüküm kurulmaktaydı. Yeni kanunumuzda ise doğrudan 

sahte kart kavramı ele alınarak, isabetli bir düzenleme yapıldığını ifade etmek 

gerekir. Ayrıca daha önce de belirtildiği üzere burada bir geçit suçu söz konusu 

                                                
72 İnci Biçkin, “Siber Suç Sözleşmesi ve 5237 Sayılı TCK’ da Bilişim Suçları”, Yargıtay Dergisi, 
2006, s. 160 
73 Donay, a.g.e. s. 169; Esen, a.g.e. s. 645 
74 Seçimlik hareketlerin birinin veya birkaçının veya hepsinin gerçekleşmesi halinde de suç bir defa 
işlenmiş sayılmaktadır. Bkz: İçel vd. , a.g.e. s. 65, 469 
75 Malkoç, a.g.e. s. 300 
76 Fıkrada ‘Bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir sistemde yer alan bir programı, verileri veya diğer 
herhangi bir unsuru başkasına zarar vermek üzere kullanan, nakleden veya çoğaltan…’ kişilerin, bu 
eylemlerini suç olarak düzenlenmekteydi.  
77 Aldan, a.g.m. s. 35 
78 Ekinci, a.g.m .s. 64 
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olmaktadır.79 Dikkat edilirse, sahte kartı kullanmak bu bahis altında düzenlenmemiş 

ve üçüncü fıkrada sahte kartı kullanarak hukuka aykırı yarar elde etme eylemi ayrıca 

düzenlenmiştir. Bu düzenleme aslında genel olarak sahtecilik suçlarındaki 

düzenlemelerle paralellik arz etmektedir. Bununla beraber, burada bir zarar değil, 

tehlike suçu öngörülmektedir. Bu çıkarıma ise, ‘kartı kullanma’ eylemine dolayısıyla 

başkasının zararına bir yarar elde edilmesi kavramına fıkrada yer verilmemesinden 

varılmaktadır.80 

 

Son olarak bu bahis altında Yargıtay’ ın sahte kartı kullanmak dışında, 

üretmek, satmak, devretmek, satmak veya satın almak şeklindeki eylemleriyle ilgili 

olarak önceki ve yakın tarihli kararlarını incelersek; “sanığın sahte olarak oluşturulan 

banka kredi kartlarına yabancı ülke banka kredi kartı sahibi kişilere ait bilgileri, 

bileşim sisteminde yer alan program ve verilerden yararlanarak zarar vermek ve 

haksız çıkar sağlamak için nakletme eylemini bir bütün olarak TCK 525/a–2 ve 80. 

maddelerine uygun zincirleme suç oluşturduğu gözetilmelidir.”81 Görüldüğü üzere 

daha önce bu eylemler, bu şekilde cezalandırılırken, artık YTCK md. 245/2 

hükümleri uyarınca cezalandırılacaklardır. Nitekim Yargıtay’ın yakın tarihli bir 

kararında bu uygulama açıkça görülmektedir. “Sanık Metin’in, mağdurlara ait banka 

veya kredi kartlarını “reader” denilen bir cihazı kullanarak kopyalayıp satmaktan 

ibaret eyleminin TCK’ nun 245/2. maddesinde düzenlenen sahte kredi kartı üretmek 

suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya 

aykırıdır.”82 Burada şunu da belirtmek gerekir ki; ETCK md. 525/a–2 için kanunda 

öngörülen ceza bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası iken, yeni düzenleme bu 

eylemler açısından üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası öngörerek, daha ağır 

şekilde cezalandırmaya değer bulmuştur.  

  

2.2.4.1.3. Sahte Oluşturulan Veya Üzerinde Sahtecilik Yapılan 

Banka Veya Kredi Kartını Kullanmak 

                                                
79 Aldan, a.g.m. s. 35; Esen, a.g.e. s. 645 
80 Malkoç, a.g.e. s. 299 
81 (6.CD., 31.01.2002, 2001/15823, 2002/883) Reisoğlu, a.g.m. s. 117 
82 (11 CD. 21.02.2007, 7420/1026) Esen, a.g.e. s. 655 
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 Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan kart ifadesiyle kanun 

koyucu yukarıda bahsi geçen kısmi veya külli sahtecilik kavramlarına paralel bir 

düzenleme yapmış, fakat kartın kısmi(tağyir) ya da külli(taklit) sahtecilik 

yöntemiyle83 üretilmiş kart olmasını suçun oluşumu açısından bir farklılık arz 

etmeyecek şekilde düzenlemiştir. Aslında buradaki sahte kartlar ikinci fıkrada 

üretilmesi ve piyasaya sürülmesi yaptırım altına alınan kartlardan başka bir şey 

olmadığı gibi, esas olarak bahse konu kartların kullanılması ve bundan haksız yarar 

sağlanmasını yasaklamakta ve bu özelliğiyle ikinci fıkranın bir sonraki safhası olarak 

nitelendirilmektedir.84 Buradan hareketle öncelikle bu suçun oluşabilmesi için sahte 

olarak üretilmiş bir kart ve bu kartın kullanılması gereklidir. Eğer henüz kart 

kullanılmamışsa ikinci fıkradaki suçun varlığı kabul edilebilecektir.85 Aynı şekilde 

ortada gerçek bir kredi veya banka kartı mevcutsa birinci fıkradaki suçun varlığı 

kabul edilecektir.86 

 

 Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan banka veya kredi 

kartlarının, gerçek kartlarda olduğu gibi, ATM cihazlarında, üye işyerlerinde87 veya 

sanal ortamda kullanılabilmesi mümkündür.88 Peki, şahıs, hem sahte olarak bir kart 

üretmiş, hem de bunu kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına bir yarar 

sağlamışsa, her iki fıkrada düzenlenen suçları mı, yoksa sadece, aslında ikinci fıkrada 

                                                
83 Malkoç, a.g.e. s. 304; Dülger, a.g.e. s. 258 
84 Donay, a.g.e. s. 170; Aldan, a.g.m. s. 35 
85 (11 CD. 27.12.2006 7193/10572) “Sanıklardan Musa üzerinde ele geçen alışverişlerde 
kullanılmayan 5466 **** **** 0049 numaralı sahte üretilmiş kredi kartını bulundurmanın TCK. nun 
245/2 maddesine temas eden suçu oluşturacağı gözetilmeden alışverişte kullanılmadığından bahisle ve 
kredi kartını kötüye kullanmaya teşebbüs suçunun oluşmayacağından bahisle beraatlerine karar 
verilmesi yasaya aykırıdır.” Esen, a.g.e. s. 656 
86 Aycı, Biçkin, Artuç, a.g.e. s. 117 
87 Sahte kartların bu şekilde hukuka aykırı kullanımı ise genellikle yeni kurulan veya sırf bu iş için 
açılmış işyerlerinde görülmektedir. Bununla beraber; kredi kartıyla çok satış yapan bazı büyük 
işyerlerinde de görülebilmektedir. Sahte kart, işbirlikçi üye işyerinin POS makinesinden geçirilerek, 
aslında satılmayan ürünlerin bedeli, üye işyerinin hesabına geçirilmektedir. Üye işyerinin hesabına 
geçen para, şüpheli kart hareketlerini izleyen banka birimleri tarafından fark edilmeden internetten 
havale yoluyla başka hesaplara aktarılmaktadır. Bazen de alışveriş merkezlerinde Cumartesi, Pazar 
günleri saat 22.00’ye kadar açık bankalardan tahsil etme yoluna gidilmektedir. Üye işyerleri şüphe 
çekmemek için kredi kartı üzerindeki isme, yüklü miktarda fatura kesmekten kaçınmamaktadır. Bkz: 
Gökhan Ahi, “Kredi Kartı Sahteciliği”, ‘çevrimiçi’ 
http://hukukcu.com/modules/smartsection/item.php?itemid=72 , (15.06.2007) s. 2 
88 Dülger, a.g.e. s. 258 
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düzenlenmiş olan suçun nitelikli hali gibi görünen üçüncü fıkrada düzenlenen suçu 

mu işlemiş sayılacaktır? Bu konuda yazarların ayrı görüşlerde olduğunu söylemek 

gerekir. Bazı yazarlara89 göre burada sadece kanunun bir hükmü ihlal edilmiştir ve 

sahte olarak üretilen kartı kullanmak şeklinde gerçekleştirilen eylemler açısından 

sadece üçüncü fıkradaki suç işlenmiş sayılmalıdır. Başka bir deyişle, sahte banka 

veya kredi kartının üreten kimsenin aynı zamanda kullanması şeklinde devam eden 

eylemleri açısından da tek bir suçun varlığı kabul edilmelidir. Öte yandan kanun da 

açık ifadesi yer aldığı gibi, burada iki ayrı suç gerçekleşmekte ve fail hakkında her 

iki fıkra hükümleri uyarınca kovuşturma yapmak gereklidir şeklinde görüşler 

bildirilmiştir.90 Kanımca, ürettiği, satın aldığı veya kabul ettiği sahte bir kartı, 

kullanmak suretiyle yarar sağlayan fail, her iki fıkrada düzenlenen hükümleri ihlal 

etmiş sayılmalıdır. Fakat bu her iki suç için ayrı ayrı cezalandırmayı 

gerektirmemelidir. Bununla beraber; üçüncü fıkrada ki suçun oluşabilmesi için her 

halde ikinci fıkra ihlal edilmelidir. Yani esasen üçüncü fıkradaki suçun işlenebilmesi 

için, ikinci fıkrada düzenlenen eylemlerden birisi muhakkak surette gerçekleşmelidir. 

Başka şekilde bahse konu sahte kartın failin ya da faillerin eline geçmesi mümkün 

görünmemektedir.91  

 

 Bununla beraber, ikinci fıkra dikkatli incelendiğinde, üretmek, satmak, 

devretmek, kabul etmek veya satmak eylemleri arasında kanun koyucunun fark 

gözetmemiş olduğu açıkça görülür. Dolayısıyla buradan hareketle sahte kartı üreten, 

kabul eden veya satın alan, aynı zamanda bunu kullanarak yarar sağlamış olsa, yine 

aynı şekilde fail hakkında tek, yani üçüncü fıkradan hüküm kurulması 

gerekmektedir. Ayrıca, burada sözü edilen kullanma, amaca yönelik olmalıdır. Yani 

yarar elde etmeye yönelik bir kullanma olmalıdır.92 

 

                                                
89 Donay, a.g.e. s. 170, Malkoç, a.g.e. 304, aynı görüşte Aldan, a.g.m. s. 35 
90 Necati Meran, a.g.e. s. 381 aynı görüşte Aycı, Biçkin, Artuç, a.g.e. s. 117 
91 Ancak burada şunu belirtmek gerekir ki, ikinci fıkrada açık şekilde başkalarının hesaplarıyla 
ilişkilendirerek kavramına yer verilmektedir. Bu durumda örneğin bir şekilde kart kullanımı 
yasaklanmış failin kendi hesabıyla ilişkilendirerek sahte kart üretmesi durumunda ikinci fıkrada 
düzenlenmiş suç oluşmayacaktır. Ancak üçüncü fıkrada düzenlenen suçun oluşacağı aşikardır. 
Bununla beraber, bu durumun istisnai bir durum olarak karşımıza çıkabilecek bir durum olduğunu 
belirtmek gerekir.  
92 Aycı, Biçkin, Artuç, a.g.e. s.117 
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   Taklit veya tahrif edilmek suretiyle elde edilen sahte kart fiziki varlığa sahip 

bir kart olduğu için sadece sanal ortamda bir takım verilerin kullanılması şeklinde 

gerçekleşen eylemler, bu fıkra kapsamında değerlendirilemeyecektir.93 Daha önceden 

sahte kart kullanılarak gerçekleştirilen eylemler açısından Yargıtay içtihatlarında 

genel olarak kredi kartlarıyla ilgili evraklar özel belge olarak nitelendirildiği için, 

özel belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçlarının94 

oluştuğu kabul edilmekle beraber, ETCK md. 79 uyarınca, bu suçlardan en ağır 

cezayı öngören suçtan hüküm kurulmaktaydı. Özel belgede sahtecilik suçunun ise 

cezası daha az öngörüldüğü için fail ya da failler hakkında genel olarak dolandırıcılık 

suçundan hüküm kurulmaktaydı.95 Ancak bahse konu düzenlemeden sonra sahte 

oluşturulmuş bir kartı kullanarak yarar sağlanması durumunda kanunda açık hüküm 

uyarınca banka ve kredi kartının kötüye kullanılması suçunun oluşacağı açıktır.96  

 

2.2.4.2. Netice 

 

 Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu açısından, maddenin 

zarar suçu97 olarak nitelendirilen birinci ve üçüncü fıkralarında açıkça görüldüğü 

üzere kanun koyucu ‘..kendisine veya başkasına yarar sağlarsa..’ ifadesiyle, suçun 

                                                
93 Malkoç, a.g.e. s. 304-305 
94 Sahte olarak üretilen kredi kartları ile ATM cihazlarından nakit çekilmesi ile birlikte mal ve hizmet 
alımında kullanılması durumlarında, eylem dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilmekteydi. 
Ayrıca, burada saptanması gereken ilk konu suçtan kimin zarar gördüğünün belirlenmesiydi. Eğer, 
suçtan kart hamili zarar görmüşse, eylem bankanın araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık 
suçunu oluşturması nedeniyle uygulama maddesi ETCK’nun 504/3'nci maddesiydi. Suçun 
mağdurunun banka olması durumunda ise, uygulama maddesi bankanın niteliğine göre değiştiğinden, 
banka özel banka ise ETCK’nun 503/1, kamu bankası ise 504/7'nci maddesinin uygulanması 
gerekmekteydi. Bkz: Baydemir, a.g.e. s. 123 ve Ekinci, Banka ve Kredi Kartları, s. 102–103 
95 Ekinci, a.g.m. s. 66 
96 (11 CD. 01.05.2007 9046/2945) “Hükümlü Tarık’ın hükmü temyiz eden katılan banka müşterilerine 
ait kredi kartlarındaki bilgileri kopyalamak suretiyle sahte olarak ürettiği kartları kullanarak banka 
zararına ve kendi yararına menfaat sağladığı iddia ve kabul olunması karşısında; fiilin, 01.06.2005 
tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK. nun 245. maddesinde tanımlanan “banka veya kredi 
kartlarının kötüye kullanılması” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, 5252 sayılı yasanın 9. maddesi 
hükmü doğrultusunda karşılaştırmanın anılan madde yerine 158/1-f maddesi nazara alınarak 
yapılması..yasaya aykırıdır.” Esen, a.g.e. s. 654 
97 Suç konusunun üzerindeki etkinin yoğunluk biçimine göre suçlar zarar suçu ve tehlike suçu olarak 
ayrılmaktadır. Zarar suçlarında eylemle suç konusunun bir zarara uğraması gerekirken,  tehlike 
suçlarında hareket nedeniyle oluşan sonucun suç konusu bakımından bir zararı meydana getirme 
tehlikesi söz konusudur. Ayrıntılı bilgi için Bkz: İçel vd. a.g.e. s. 68 
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oluşabilmesi için ayrıca bir yararı da aradığını belirtmiştir.98 Tehlike suçu olarak 

nitelendirilen ikinci fıkra ise maddeye daha sonra eklenmiştir ve bahse konu fıkrada 

düzenlenen suçun oluşabilmesi için kanun koyucu ayrıca bir zararın oluşmasını 

beklememektedir.99 İkinci fıkrada sahte olarak üretilmesi ve piyasaya sürülmesi 

yasaklanan kartların kullanılması neticesinde, hukuka aykırı bir yarar elde edilmesi 

halinde fail üçüncü fıkraya göre cezalandırılacaktır. Dolayısıyla maddede netice 

açısından genel olarak bu yararın arandığını söylemek mümkündür. Şöyle ki; daha 

önce de belirtildiği gibi ikinci fıkra üçüncü fıkraya bir geçit suç özelliği taşımakla 

beraber, bünyesinde,  üçüncü fıkrada yaptırım altına alınmış olan hukuka aykırı 

yararın elde edilmemesi amacını da taşır. Bu yararın ise, ekonomik bir yarar 

olduğuna şüphe yoktur.100 Zaten bahse konu suç, daha önce de değinildiği gibi, her 

ne kadar bilişim alanında suçlar başlığı altında düzenlenmiş de olsa, esas itibariyle 

malvarlığı aleyhine işlenen bir suçtur. Dolayısıyla burada fail açısından maddi, 

ekonomik bir yararın elde edilmesi gereklidir. Tabi bu yarar elde edilirken bir 

başkasının üye işyerlerinin, banka veya diğer kurumların da bir zarara uğrayacağı 

açıktır. Fakat suçun oluşması açısından bu zarar aranmamaktadır.101  

 

Burada şu hususu da vurgulamak gerekir ki; suçun tamamlanması için failin 

elde ettiği hukuka aykırı yarar üzerinde fiilen hakimiyet kurmasına gerek yoktur. 

Başka bir deyişle failin elde ettiği yarar üzerinde tasarruf edebilecek durumda olması 

suçun gerçekleşmesi açısından yeterlidir.102 Ayrıca maddede ‘..kendisine veya 

başkasına..’ ifadesiyle, yararın başkası tarafından elde edilmesinin suça etki 

etmeyeceği de vurgulanmıştır. Son olarak bu bahis altında, banka veya kredi 

kartlarının kötüye kullanılması suçunun gerçekleşmesi için, failin gerçekleştirdiği 

eylem ile elde ettiği yarar arasında bir nedensellik bağlantısının olması gerektiğini 

belirtmek gerekir.  

 

2.2.5. Hukuka Aykırılık Unsuru 

                                                
98 Donay, a.g.e. s. 170; Aycı, Biçkin, Artuç, a.g.e. s.116–117; Dülger, a.g.e. s. 260 
99 Esen, a.g.e. s. 648 
100 Aycı, Biçkin, Artuç, a.e. s.116–117; Dülger, a.e. s. 260 
101 Karşı görüşte: Donay, a.g.e. s. 169 
102 Dülger, a.g.e. s. 261; Esen, a.g.e. s. 648 
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Suçun oluşması için gerçekleştirilen eylemin hukuka aykırı olması gerekir. 

Hiç kuşkusuz bu hukuka aykırılık için de, öncelikle eylemin kanunda suç olarak 

tanımlanması gereklidir. Aksi bir durum suçta ve cezada kanunilik ilkesiyle çelişir.103 

Haksızlığı ortadan kaldıran nedenler olarak da tanımlanan hukuka uygunluk 

nedenleri ise bu hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenlerdir. İnceleme konumuz 

olan banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuyla ilgili eğer mağdurun 

rızası söz konusu ise, sadece birinci fıkrada düzenlenen başkalarına ait gerçek bir 

banka veya kredi kartının kötüye kullanılması ve bunun sonucunda bir yarar elde 

edilmesi şeklinde gerçekleşen suç açısından bir hukuka uygunluk nedeni söz konusu 

olabilecektir.104 İkinci fıkrada ve üçüncü fıkrada mağdurun rızası da olsa, bahse konu 

eylemlerle sahtecilik suçu da oluştuğu için, bu fıkralarla ilgili herhangi bir hukuka 

uygunluk nedeninin varlığını kabul etmek mümkün değildir. 

 

 Bununla beraber, birinci fıkrada düzenlenen suçta da esas olarak mağdurun 

kendine ait banka veya kredi kartının başkası tarafından kullanılması105 ve bunun 

sonucunda kullananın bu kullanımdan mağdurun zararına bir yarar elde etmesine 

yönelik bir rızası olması gereklidir. Yani sadece kartın elde edilmesine yönelik rıza 

göstermesi bu hukuka uygunluk nedeninin oluşması için yeterli olmamaktadır.  

Bunun dışında kanunda yer alan herhangi bir hukuka uygunluk nedeninin inceleme 

konumuz olan suç açısından oluşması mümkün görünmemektedir.106 Zorda kalış 

durumu ise hukuka aykırılığı ortadan kaldırmasa bile, kusurluluğu ortadan kaldıran 

bir hal olarak değerlendirilebilip, yine birinci fıkrada düzenlenmiş olan başkasına ait 

banka veya kredi kartını zorda kalarak kullanan fail açısından uygulama alanı 

bulabilecektir.107 

 

2.2.6. Suçun Manevi Unsuru 

 
                                                
103 İçel vd., a.g.e. s. 92 
104 Dülger, a.g.e. s. 261–262; Esen, a.g.e. s. 649 
105 Aycı, Biçkin, Artuç, a.g.e. s.116; Donay, a.g.e. s. 169 
106Dülger, a.g.e. s. 262; Kurt, a.g.e. s. 194–195 
107 Kurt, a.e. s. 195 
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Bu suç kasten işlenebilen bir suçtur. Taksirle işlenebilmesi her üç fıkra için 

de mümkün değildir.108 Bu şekliyle,  failin, birinci fıkrada düzenlenen suçta, bir 

şekilde eline geçen kartın başkasına ait olduğunu bilmesinin yanında, kart hamilinin 

bu kullanımda rızası olmadığını bilmesi gerekir.  İkinci fıkrada düzenlenen suç için 

ise; kabul ederken, devrederken veya satın alırken kartın sahte olduğunu bilmesi ve 

son olarak üçüncü fıkrada düzenlenen suç için, kullanarak yarar sağladığı kartın 

sahte olduğunu ve bu kullanımın haksız olduğunu bilmesiyle inceleme konumuz olan 

suçun kast öğesi tamamlanmış olur. Burada failin düşüncesinin arka planının 

(saikinin) ise önemi yoktur.109 

Bununla beraber maddeyle genel anlamda örtüşen ETCK md. 525 b/2’ de 

‘..kendisi veya başkası lehine hukuka aykırı yarar sağlayan kimse..’ ifadesi 

kullanılmakta iken YTCK’ nda ‘..kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi..’ 

ifadesi kullanılmıştır. Kanun koyucunun bu değişikliği bilerek yaptığını söylemek 

mümkündür. Dolayısıyla failin suç oluşturan eylemleri gerçekleştirirken elde etmeyi 

hedeflediği yararın hukuka aykırı olduğunu biliyor olması gerekmemektedir. Başka 

bir deyişle failin bilerek ve isteyerek genel suç işleme kastıyla hareket etmesi bu 

suçun oluşumu için yeterli olmaktadır.110 

2.2.7. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 

2.2.7.1. Teşebbüs 

 

Bu suç genel olarak teşebbüse elverişli bir suçtur, icra hareketlerini failin 

tamamlayamaması veya icra hareketlerini tamamlamasına karşın, sonucun elde 

olmayan nedenlerle meydana gelmemesi halinde inceleme konusu suç teşebbüs 

aşamasında kalacaktır.111 Ancak konunun daha iyi anlaşılabilmesi bakımından 

maddede düzenlenen fıkraları ayrı ayrı incelemek gerekir. Buna göre; birinci fıkrada 

düzenlenen suç için, fail bir şekilde başkasına ait bir kartı ele geçirmiş ve bunu 

kullanmış, fakat elde olmayan nedenlerle yarar elde edememişse, teşebbüsün 

                                                
108 Kurt, a.e. s. 195; Esen, a.g.e. s. 648 
109 Aycı, Biçkin, Artuç, a.g.e. s. 117–118; Kurt, a.e. s. 195 
110 Dülger, a.g.e. s. 262; Kurt, a.g.e. s. 195 
111 Aycı, Biçkin, Artuç, a.g.e. s. 118; Kurt, a.e. s. 263 
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varlığından söz etmek mümkündür. Ancak failin bu kartı elde etmesi kanunda 

tanımlanan başka bir suçu da oluşturuyorsa, örneğin elinde bulundurduğu kartı 

çalmak suretiyle elde etmiş ise, burada hırsızlık suçunun gerçekleştiği 

unutulmamalıdır.112 Ayrıca daha önce de zikredildiği gibi suç bir zarar suçudur. 

Dolayısıyla başkasına ait bir kartla yarar elde etmeye yönelik her eylem bu suçun 

icra hareketi olarak nitelendirilir ve elde olmayan nedenlerle yarar elde edilememesi 

durumunda suç teşebbüs aşamasında kalmış olur.113  

 

İkinci fıkrada düzenlenen suç bir tehlike suçudur demiştik. Ancak bu suça da 

teşebbüs mümkün olmaktadır.114 Şöyle ki; başkalarına ait kredi veya banka kartı 

bilgilerini bilgisayarında bulunduran bir kimse açısından veya sahte kart üretmede 

kullanılan cihazlar ve yukarıda anılan bilgilerle yakalanan fail açısından teşebbüsün 

varlığı söz konusu olacaktır.115  

 

Üçüncü fıkrada düzenlenen suç açısından da teşebbüs olanaklıdır. Şöyle ki; 

failin elinde bulundurduğu sahte kartı kullanırken yakalanması veya yine kartı 

kullanmış olmasına karşın yarar elde edememesi durumunda suç teşebbüs 

aşamasında kalmış olacaktır.116 Burada henüz bahse konu sahte kart kullanılmamışsa 

ikinci fıkrada ki suçun gerçekleşeceğinden bahisle, üçüncü fıkrada düzenlenen suça 

                                                
112 Esen, a.g.e. s. 644 
113 Aldan, a.g.m. s. 35 
114 Karşı görüşte Esen, a.g.e. s. 650 
115 (11 CD. 26.04.2006 1856/3468)“Sanıkların olay günü, başkasına ait manyetik kart bilgileri ile 
birlikte kart şifrelerini ele geçirip, bu şekilde ele geçirilen manyetik bilgileri beyaz kart denilen boş 
kartlara yazarak kartların ikizini üretmek suretiyle bu kartlarla alışveriş yapmak ya da nakit para 
çekmek için, Deniz Bank’a ait ATM makinesinin güvenlik kamerasını bantla kapatarak, yanlarında 
getirdikleri 60 cm uzunluğunda içinde çeşitli elektronik bağlantılar bulunan kamera düzeneği ve kart 
kopyalama cihazını ATM makinesine monte ederek araçlarında beklemeye başladıkları sırada henüz 
kopyalama yapmadan yakalandıkları, sanıkların eylemlerini suç tarihi olan 26.06.2005 tarihi itibari ile 
yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCK.nun 244/2-3. maddesinde tanımlanan suçu oluşturmadığı gibi 
5237 sayılı TCK.nun 5377 sayılı yasa ile değişik 245/2. maddesinde suç tarihinden sonra yürürlüğe 
girdiğinin anlaşılması karşısında, yüklenen eylemlerin yürürlükte bulunan 5237 Sayılı TCK.nun 158/f 
maddesinde tanımlanan suçu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin tartışılması gerekli olup, 
bu suça bakmak görevinin de üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu ve görevsizlik -kararı 
verilmesi gerektiği gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı şekilde karar verilmesi..yasaya 
aykırıdır” Esen, a.g.e. s. 660 Yargıtay’ ın bu kararından hareketle 245/2 fıkrasında yasaklanan 
eylemler açısından teşebbüs hükümlerinin uygulanabileceği sonucuna ulaşmak mümkündür.  
116 Esen, a.e. s. 649; Kurt, a.g.e. s. 262–263 
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teşebbüssün mümkün olmadığı yönündeki görüşe117 katılmadığımı belirtmek 

istiyorum. Kanımca sahte kart henüz kullanılmamışsa ikinci fıkradaki suçun varlığı 

kabul edilmelidir, fakat bu sebeple üçüncü fıkrada düzenlenen suça teşebbüsün 

mümkün olmadığı sonucuna varılmamalıdır. Nitekim üçüncü fıkrada düzenlenen suç 

daha önce de ifade edildiği üzere bir zarar suçudur ve dolayısıyla icra hareketlerinin 

tamamını yapmasına rağmen, elinde olmayan nedenlerle yarar elde edemeyen fail 

açısından, bu suça teşebbüs edilmediğini söylemek mümkün değildir. Yargıtay’ın 

yeni bir kararında “Sahte oluşturulan kredi kartını kullanan sanığın herhangi bir 

menfaat sağlamadan yakalanması nedeniyle suçun teşebbüs aşamasında kaldığı 

gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması..yasaya aykırıdır” denilmek suretiyle 

uygulamada da bu fıkrada düzenlenen suça teşebbüsün mümkün olduğu ifade edilmiş 

olmaktadır.118 

 

2.2.7.2. İçtima 

Değişik zamanlarda aynı suç işleme kararının icrası kapsamında olmak üzere, 

aynı şahsın zararına olarak, bahse konu eylemlerden birisi yapılırsa zincirleme suçtan 

bahsedilir.119 Ancak bu eylemler değişik zamanlarda değişik kişilerin zararına 

işlenirse, gerçek içtima kuralları uygulanmalıdır.120 İnceleme konumuz olan suç 

tipini yine üç fıkra doğrultusunda değerlendirirsek; birinci fıkrada düzenlenen suç 

açısından, başkasına ait bir kartın, ATM cihazında veya üye işyerinde farklı 

zamanlarda kullanılması durumunda, aynı suç işleme kastıyla hareket edilmiş kabul 

edilerek zincirleme suçun varlığı,121 farklı kişilere ait kartların kullanılması 

durumunda, suçtan zarar görenlerin sayısı artacağından zincirleme suç değil, mağdur 

                                                
117 Donay, a.g.e. s. 170 
118 (11. CD. 21.11.2006) Esen, a.g.e. s. 656–657 
119 Aycı, Biçkin, Artuç, a.g.e. s. 118 
120(11.CD. 29.05.2007 2538/3738) “Sanığın Başak adına oluşturulan sahte kredi kartı ile Home Tech 
firmasından mal almasının yanında ayrıca şikayetçi Yakup’a ait gerçek kredi kartının haksız olarak ele 
geçirilip Teknosa ve Ekopa firmalarından mal almaktan ibaret eylemlerinin; kredi kartlarının farklı 
olması nedeniyle bir birinden bağımsız iki ayrı suç oluşturduğu ve sanığın TCK. nun 245/3. maddesi 
ile birlikte ayrıca 245/1, 43. maddeleri ile de cezalandırılması gerektiği gözetilmeden tek suç kabulü 
ile yazılı şekilde hüküm kurulması..” Esen, a.g.e. s. 654 
121 Esen, a.g.e. s. 650 
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adedince suç oluştuğu kabul edilerek, gerçek içtima kuralları doğrultusunda failin her 

bir suçtan ayrı ayrı cezalandırılması söz konusu olabilecektir.122 

İkinci fıkra açısından da durum değişmemektedir. Yani birden çok kimsenin 

zararına123, onlara ait bilgilerle kart üretme, satma, kabul etme, satın alma veya 

devretme şeklinde gerçekleşen eylemlerle ilgili fail ya da failler hakkında, mağdur 

adedince suçun varlığı kabul edilerek, gerçek içtima kuralları doğrultusunda cezalar 

toplanarak hüküm kurulacaktır. Bununla beraber, ikinci fıkrada fikri içtima hali de 

söz konusu olabilecektir. Şöyle ki; fail aynı eylemle kanunda suç sayılan başka bir 

suçu da işlemişse, bu halde fail hakkında fikri içtima kurallara çerçevesinde işlemiş 

olduğu suçlardan kanunda cezası daha fazla öngörülen suçtan dolayı hüküm 

kurulabilmesi mümkün olacaktır.124 Son olarak; fail aynı şahsa ait bilgileri çeşitli 

şekillerde toplayarak aynı kartı veya aynı şahsa ait farklı kartları sahte olarak 

üretmiş, satmış, satın almış, devretmiş veya kabul etmişse bu durumda zincirleme 

suçtan bahsedilebilecektir.125  

Üçüncü fıkrayla ilgili ise; metinde açıkça ifade edildiği şekilde fikri içtima 

durumunun söz konusu olması mümkün değildir.126 Zira metinde ‘ ..fiil daha ağır bir 

cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde..’ ifadesiyle, bu eylemin aynı 

zamanda kanunda daha ağır cezalı başka bir suç oluşturması durumunda, faile o 

suçtan ceza verileceği, daha açık şekliyle fail hakkında YTCK md. 245’ ten hüküm 

kurulamayacağı ifade edilmektedir. Bunun dışında üçüncü fıkra açısından da birinci 

fıkrada bahsi geçen içtima kuralları aynen geçerli olacaktır.127 Bununla beraber, 

                                                
122 Dülger, a.g.e. s. 264 
123 Her ne kadar burada zarar kavramından bahsedilse de esas itibariyle ikinci fıkrada düzenlenmiş 
olan suç, daha önce de belirtildiği gibi bir tehlike suçudur. Dolayısıyla burada kullanılan zarar 
ifadesinden birden fazla kimseyi tehlikeye sokacak şekilde hareket edilmesi anlaşılmalıdır.  
124 Bu konuya örnek verecek olursak; başkasına ait kişisel verileri sahte kart üretmek amacıyla veren 
veya ele geçiren failin, YTCK’ nun 136. maddesinde düzenlenen kişisel verileri hukuka aykırı olarak 
verme veya ele geçirme suçunu da işlemiş olması ve bu suç için kanunda öngörülen cezanın 245/2 
maddesinde öngörülen cezadan az olması karşısında sadece 245/2 maddesinden cezalandırılması 
mümkün olabilecektir.     
125 Elbette bu sahte oluşturulmuş aynı şahsa ait farklı kartların kullanılması durumunda, suçtan zarar 
gören banka veya kart çıkaran kurum adedince suçun oluştuğu kabul edileceğinden burada zincirleme 
suç oluşmayacaktır.  
126 Aycı, Biçkin, Artuç, a.g.e. s. 118; Dülger, a.g.e. s. 264 
127(11.CD 16/07/2007 891/5069) “Sanıkların Banca Intesa S.P.A Milano Italy isimli yabancı bankada 
ki 4160 **** **** 4544 numaralı hesaba ait kartların manyetik şerit bilgilerinin kodlanması suretiyle 
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YTCK 212. maddede sahtecilik suçlarında içtima hususunda istisnai bir düzenleme 

yapılmıştır.128 Fakat bu düzenleme kanımca inceleme konumuz suçun özel norm129 

olması karşısında uygulama alanı bulamayacak ve sahte oluşturulmuş kartı 

kullanmak suretiyle yarar sağlayan faile, ayrıca, özel belgede sahtecilik suçundan da 

ceza verilmesini gerektirmeyecektir.130  

Bu bahis altında son olarak, kanun koyucunun daha önceki kanun ve 

uygulama açısından ortaya çıkan içtima sorunlarını gidermeye çalıştığını söylemek 

gerekir. Gerçekten ETCK md. 525/b–2 ve 503, 504 maddeleri arasında, kartın ele 

geçirilmesi yönteminden dolayı suç tipi açısından, dolayısıyla içtima kuralları 

açısından, çeşitli tartışmalar ve içtihat farklılıkları oluşmaktaydı.131 Yine bununla 

beraber, daha önce de söylendiği gibi, suç tipinin geniş olduğu için eleştirilen ETCK 

md. 525/b–2, YTCK md. 245 kapsamında parçalara ayrılarak, bu hususta ortaya 

çıkan içtima sorunları da giderilmeye çalışılmıştır.132  

2.2.7.3. İştirak 

 

Bu suça, iştirakin her türlüsü mümkündür.133 Dolayısıyla kanunda düzenlenen 

suça iştirakle ilgili genel hükümler çerçevesinde134 ortaya çıkan durumların 

                                                                                                                                     
tamamen sahte olarak üretilmiş, dışında Hasan Saka isimli yazılı Card Finans Gold (VISA) ve 
American Express Akbank kredi kartlarını, üç ayrı iş yerinden kısa zaman dilimlerinde yaptıkları 
alışverişlerde kullandıklarının anlaşılıp kabul edilmesi karşısında; Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 
29.05.2001 tarih ve 6/106-111 sayılı içtihadında da açıklandığı üzere, mal ve hizmet alımı bedelinin 
sözleşmeler gereği üye işyerine ödeyen Türk Bankalarının bu işlemlerde aracılık yaptıkları, dava 
konusu olayın arz ettiği özellik itibari ile suçtan kart hamili, üye işyeri, aracı banka ve kartı çıkaran 
yabancı banka veya kurumun zarar görme ihtimalinin bulunduğu, somut olayda kartı çıkaran yabancı 
bankanın zarar görmesi nedeniyle aynı hesapla ilişkilendirilen iki kartla kısa zaman aralığında değişik 
üye iş yerlerinden alışveriş yapılarak yarar sağlanmasından üye işyerleri ve ödemeyi yapan Türk 
bankalarının farklı olmasının eylemin zincirleme suç olması niteliğini etkilemeyeceği, yenilenen 
kasıtlarla işlenmediği anlaşılan suçtan dolayı cezanın teselsül nedeniyle artırılması gerektiği 
gözetilmeden her bir üye işyerine karşı işlenen eylem bağımsız suç kabul edilerek yazılı şekilde 
hükümler kurulması suretiyle fazla ceza tayini...yasaya aykırıdır” Esen a.g.e. s. 652  
128 YTCK md. 212 de içtima başlığı altında ‘Sahte resmi veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi 
sırasında kullanılması halinde, hem sahtecilik hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya 
hükmolunur’ ifadesiyle, içtima açısından istisnai bir düzenleme yapılmıştır.  
129 Özel norm hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz: İçel vd, a.g.e. s. 458 
130 Aynı görüşte Kurt, a.g.e. s. 193;  Malkoç, a.g.e. s. 300 
131 Ekinci, a.g.m. s. 67  
132 Dülger, a.e. s. 264 
133 Aycı, Biçkin, Artuç, a.g.e. s. 118; Kurt, a.g.e. s. 266 
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değerlendirilmesi mümkündür.135  Ayrıca, dolandırıcılık suçunda olduğu gibi, suçu 

gerçekleştiren kimse ile bir iştirak iradesi içinde bulunmadan, sadece haksız yarardan 

faydalanmış olmak bu suçta şerik olarak nitelendirilmek için yeterli olmayacaktır.136 

Bununla beraber, bu suç madde metninde ‘kullandırtarak’ ifadesiyle açıkça 

belirtildiği gibi, üçüncü bir kişinin vasıta olarak kullanılması suretiyle de 

işlenebilmektedir. Başka bir deyişle, bu suç açısından dolayısıyla faillik durumunun 

gerçekleşmesi mümkündür. Ancak bunun için, eylemi gerçekleştirenin yaptığı 

eylemin hukuka aykırı olduğunu bilmemesinin yanında, bu konuda bir suç işleme 

kastının da bulunmaması gereklidir.137   

 

2.2.8. Yaptırım 

 

 Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçuyla ilgili olarak 

maddede her üç fıkra için ayrı cezayı yaptırım düzenlenmiştir. Buna göre, birinci 

fıkrada düzenlenmiş olan suçu işleyen fail hakkında üç yıldan altı yıla kadar ve beş 

bin güne kadar adli para cezası, ikinci fıkrada düzenlenmiş olan suçu işleyen fail 

hakkında, üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası, son 

olarak üçüncü fıkrada düzenlenmiş olan suçu işleyen fail hakkında, dört yıldan sekiz 

yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası verilebileceği hükme 

bağlanmıştır. Üçüncü fıkrada düzenlenen suçla ilgili madde metninde ‘fiil daha ağır 

cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde’ ifadesiyle, istisnai bir 

düzenleme yapıldığını bu bahis altında tekrar hatırlatmak gerekir. Bununla beraber, 

somut olayda hakim YTCK md. 61 uyarınca cezaların alt ve üst sınırları arasında 

temel cezayı belirleyecektir. İnceleme konumuz olan suçta hapis cezasının yanında 

adli para cezasının da öngörülmesinin nedenini ise suçun ekonomik niteliği olarak 

açıklamak mümkündür.    

                                                                                                                                     
134 Konuyla ilgili Yargıtay’ ın yakın tarihli bir kararını örnek verecek olursak;  “Sanık Ahmet ile 
Mustafa’nın başkasına ait kredi kartını birden fazla iş yerinde kullanarak çıkar sağlamaları nedeniyle 
haklarında TCK’nun 43. maddesinin uygulanmaması, sanık Hakan’ın suçun işlenmesindeki rolü suça 
olan katkısı, fiilin işlenişi üzerinde kurduğu hakimiyet dikkate alındığında müşterek fail olduğu 
gözetilmeden, yazılı şekilde suça yardım eden olarak kabulüyle eksik ceza tayini karşı temyiz 
olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.” (11. CD. 22.11.2006 5011/9392) Esen, a.g.e. 657 
135 Dülger, a.g.e. s. 263; Esen, a.g.e. s. 650 
136 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e. s. 480 
137 Dülger, a.e. s. 263 
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Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun ilk düzenlenişinde 

herhangi bir şekilde daha az cezayı gerektiren hal düzenlemesi yapılmamış idi.  

Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik gibi suçlarda daha az cezayı gerektiren hal veya 

şahsi cezasızlık hali düzenlenmiş iken, aslında bu suçların ‘ratio legis’lerinin tümünü 

içeren inceleme konumuz suçla ilgili böyle bir düzenlemenin yapılmamış olması ise, 

eleştiri konusu olmaktaydı.138 Nitekim bu husus da, 5377 Sayılı ve 5560 Sayılı Türk 

Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’lar ile düzenlenmiş ve birinci 

fıkrada yaptırım altına alınan suçla ilgili şahsi cezasızlık halleri ve etkin pişmanlık 

hükümleri madde metninde yerini almıştır. Yaptırım konusu açısından da önem arz 

eden bu değişikliklerden ilki maddenin dördüncü fıkrasında düzenlenmiştir.  Buna 

göre, birinci fıkrada düzenlenen suçun, hakkında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden 

birinin zararına işlenmesi halinde faile ceza verilmeyeceği hususu hükme 

bağlanmıştır. Burada dikkat edilecek husus; suç, ayrılık kararı verilmiş ya da 

boşanmış veya boşanma davası ayrı yaşama hakkı vereceğinden boşanma davası 

açılmış eşin zararına işlenmiş ise, bu şahsi cezasızlık nedeninin söz konusu 

olamayacağıdır.139 Üstsoy ve altsoyunun veya bu kayın hısımlarından birinin veya 

evlat edinen veya evlatlığın zararına işlenmesi halinde, yine faile ceza 

verilmemektedir. Bu hısımlar anne-baba, büyükanne-büyükbaba, evlat-torun, 

kayınbaba-kayınana, damat-gelin, evlat edinen –evlatlık olarak sayılabilir. Son 

olarak, suçun, aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin zararına olarak 

işlenmesi halinde de cezaya hükmolunmaz. 

 

Bununla beraber,  5560 Sayılı Kanun ile malvarlığı aleyhine işlenen suçlarda 

etkin pişmanlık hükümlerinin, maddenin birinci fıkrasında yer alan suç için de 

geçerli olacağı hükmü, 245. maddenin beşinci fıkrasıyla düzenlenmiştir.140 

                                                
138 Kurt, a.g.e. s. 193 
139 Aycı, Biçkin, Artuç, a.g.e. s. 118 
140 Maddeye sonradan eklenen bu fıkrayla ilgili de içtihatlar oluşmaktadır. (11 CD. 07.02.2007 
7920/603) “Hükümden sonra, 19.12.2006 günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 5560 
Sayılı Yasanın 11. maddesi ile 5237 sayılı yasanın 245. maddesine eklenen “birinci fıkra kapsamına 
giren fiillerle ilgili olarak bu kanun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri 
uygulanır” hükmü uyarınca; zararı tazmin suretiyle gideren sanığın hukuki durumunun takdir ve 
tayininde zorunluluk bulunması” Esen, a.g.e. s. 655 
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Malvarlığı aleyhine işlenen suçlarda etkin pişmanlık konusu ise YTCK’ nun 168. 

maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; failin, azmettirenin veya yardım edenin, 

bizzat pişmanlık göstererek, mağdurun rızasıyla birlikte, mağduru uğrattığı zararın 

tamamını tazmin etmesi durumunda cezası üçte ikisine kadar indirilmektedir. Tabi bu 

durum kovuşturma başlamadan öncesi için uygulanabilirken, kovuşturmanın 

başlaması halinde ceza yarısı oranında indirilmektedir. Son olarak bu bahis altında, 

YTCK’ nun 246. maddesi gereğince, bu suçun işlenmesinden tüzel kişilerin hukuka 

aykırı yarar sağlaması halinde, bahse konu tüzel kişiler hakkında güvenlik 

tedbirlerinin uygulanacağını belirtmek gerekir.141 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
141 Bu tedbirler, YTCK md. 60 da Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri başlığı altında 
düzenlenmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNUNDA 

DÜZENLENEN SUÇ VE KABAHATLER 

 

3.1. Genel Olarak  

 

 Banka ve kredi kartları sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak1 

amacıyla, 1 Mart 2006 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle, 5464 Sayılı 

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bilindiği üzere, 

mevzuatımızda daha önce banka ve kredi kartlarıyla ilgili özel bir düzenleme 

bulunmamaktaydı. Bu durum ise sistemde ve sistemin tarafları arasında çeşitli 

ihtilaflara neden olmaktaydı.  Bu hukuki ihtilafların yanında, banka veya kredi 

kartları çeşitli şekillerde suça alet olmakta, fakat Ceza Hukuku’nda yasallık ilkesi ve 

kıyas yasağı, birçok suça konu olabilecek eylemin yaptırımsız kalmasına neden 

olmaktaydı. İşte bu nedenlerle sistemle ilgili genel düzenlemelerin yanında, kartların 

kötüye kullanılmasını engellemeye yönelik ve YTCK’ nun 245. maddesinde 

düzenlenen banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna paralel 

hükümleri de beraberinde getiren, özel bir düzenleme mevzuatımıza girmiştir.2  

 

 Bilindiği üzere bahse konu kartlar büyük ölçüde bankalar tarafından 

çıkartılmaktadır. Dolayısıyla sistemin bankalarla yakın ilişkisi, bu konuda yapılan 

idari ve kamusal nitelikteki suçların da bu kapsam içine alınmasına neden olmuştur. 

Başka bir deyişle banka ve kredi kartları sistemi bankacılık hukukunun tamamen 

içine alınmıştır.3 Kart sistemiyle ilgili hukuki ve cezai sorumluluklar hakkında 

ayrıntılı düzenlemelerin yer aldığı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nu daha 

yakından incelersek;  ilk üç maddesinde kanunun amacı, kapsamı ve tanımlara yer 

verilirken, 4- 7. maddeleri arasında izne tabi işlemler, 8- 14. maddeleri arasında kart 

çıkaran kuruluşların yükümlülükleri, 15. ve 16. maddelerinde kart hamilinin 

                                                
1 Erden Kuntalp, “Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun Getirdikleri”, BKM Hukuki Açıdan 
Banka Ve Kredi Kartları Sempozyumu, 03–05 Kasım 2006, Antalya, s.7 
2 Donay, a.g.e. s. 159 
3 Donay, a.e. s. 160 



 74 

yükümlülükleri, 17- 23. maddeleri arasında üye işyerlerinin yükümlülükleri, 24- 26. 

maddeleri arasında sözleşme şekli ve genel işlem şartları, 27 ve 28. maddelerinde 

denetim ve alınacak önlemler, 29 ve 30. maddelerinde kuruluşlar ve kurumlar arası 

işbirliği, 31- 34. maddeleri arasında kanuni yükümlülükler, 35- 41. maddelerinde 

idari ve adli cezalar, 42. maddesinde kovuşturma usulü ve son olarak 43- 50. 

maddelerinde diğer hükümler düzenlenmiştir. Bu bölümde esas itibariyle araştırma 

konumuz kapsamında kanunun 35 ve 41. maddelerinde düzenlenen suç ve 

kabahatleri incelemeye çalışacağız.  

 

3.2. Kabahatler 

 

 Ekonomik suça ekonomik ceza ilkesinden hareketle, sistem içinde yer alan 

kuruluşların denetim ve gözetim görevini yerine getirmesi suretiyle, kartlı ödeme 

sistemlerinin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, kurul tarafından, Banka Kartları 

ve Kredi Kartları Kanunu’nun 35. maddesinde belirtilen bazı durumlarda, idari para 

cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır. İdari yaptırımı uygulayacak kurul 

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu4 iken, idari yaptırımın uygulanacağı 

kurumlar ise; kartlı sistem kuruluşları, bankalar ve üye işyerleridir.5 Bahse konu idari 

para cezalarını gerektiren eylemler, Bankacılık Kanunu’ndaki idari para cezalarında 

olduğu gibi kabahat6 nevinden eylemler olup, Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi 

olmaktadır.7  

 

                                                
4 BDDK 4389 Sayılı Kanun ile 1999 yılında faaliyetine başlamıştır. Bu zamana kadar düzenleme ve 
denetim görevi Bakanlar Kurulu, Bakanlık ve Hazine Müsteşarlığı tarafından yerine getirilmekteydi. 
Ayrıntılı bilgi için Bkz: Uğur Yiğit, Bankacılık Suçları, İstanbul, Has Matbaacılık, 2006, s. 67 
5 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu md. 3/a da kurul, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulu olarak tanımlanırken, aynı maddenin f, g, ve h fıkralarında idari yaptırımın uygulanacağı 
kuruluşlar belirtilmektedir.  
6 Donay, a.g.e. s. 161; Malkoç, a.g.e. s. 194 
7 Kabahatler Kanunu’nun 3 ve 17. maddelerinde 5560 Sayılı kanunla yapılan değişiklikler, burada da 
uygulama alanı bulacaktır.  
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 İdari para cezasını8 gerektiren eylemler ise, madde metninde fıkralar halinde 

düzenlenmiştir. Maddenin a fıkrasında kanunun 8. maddesinin ilk üç fıkrasında 

düzenlenen yükümlülüklere aykırılıklar cezalandırılmaktadır. Buna göre;  kart 

çıkaran kuruluşların, talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına 

herhangi bir şekil ve surette kart vermeleri9, ayrıca asgari tutarın son ödeme tarihini 

takip eden üç ay içinde ödenmemesi durumunda, kart çıkaran kuruluşça kart 

hamiline yapılacak bildirimden itibaren bir aylık süre içerisinde bu tutarın 

ödenmemesi ya da banka kartı ile kredi kartı kullanımından dolayı adli cezaların 

uygulanması halinde ilgili kart çıkaran kuruluşça kart hamiline verilen kredi 

kartlarının iptal edilmemesi ve borcun tamamı ödenmeden yeni kredi kartı 

düzenlenmesi ve son olarak, kart çıkaran kuruluşların, kartların düzenli ve güvenli 

kullanımı ile bildirim, talep, şikayet ve itirazlara ilişkin gerekli tedbirleri almaya 

yönelik sistemi kurmamaları ve kesintisiz olarak açık tutma yükümlülüğünü yerine 

getirmemeleri yaptırım altına alınmaktadır.  

 

 Maddenin b fıkrasında ise; kanunun 9. maddesinin birinci ve ikinci 

fıkralarında düzenlenmiş olan yükümlülüklere aykırılıklar cezalandırılmaktadır. 

Buna göre; kart çıkaran kuruluşların, kanunda belirtilen şekilde10 kredi kartı tahsis 

edilecek kişiyle ilgili gerekli araştırmaları yapmadan ve bu araştırma neticelerini 

değerlendirmeden kullanım limiti tespit etmeleri, kart hamillerinin talebi olmaksızın 

kart limitini artırmaları ve son olarak, kart hamillerinin harcamalarında limiti 

aşmaları halinde, aşılan miktara işlem tarihiyle ödeme tarihi arasında süre için, akdi 

faizden başka herhangi bir ücret talep etmeleri yaptırım altına alınmaktadır. Ayrıca 

                                                
8 Maddede düzenlenen para cezaları ise; a, c, e, f  fıkralarına aykırılık halinde 2000 YTL den 10000 
YTL’ ye, b fıkrasında düzenlenen eylemlerden kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasına aykırılık 
halinde yine  2000 YTL den 10000 YTL’ ye, ikinci fıkrasına aykırılık halinde ise 5000 YTL’ den az 
olmamak üzere aykırılık oluşturan tutarın yüzde biri tutarına kadar, h fıkrasına aykırılık halinde ise, 
yine 2000 YTL den 10000 YTL’ ye veya aykırılık teşkil eden tutarın yüzde birine kadar, d ve g 
fıkralarına aykırılık halinde ise; 10000 YTL’den  50000 YTL’ ye kadardır. 
9 Kanunla talepsiz ve sözleşme imzalamaksızın kart verilme yetkisi de genel müdürlük ve şube olarak 
sınırlandırılmış ve bu yerler harici kart düzenlenmesinin, kurulun uygun görüşüyle Türkiye Bankalar 
Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından düzenleneceğini öngörülmüştür. 
10 Kart çıkaran kuruluşlar, kredi kartı almak isteyen kişilerin yasaklılık veya engel durumu, ekonomik 
ve sosyal durumu, aylık veya yıllık ortalama geliri, diğer kart çıkaran kuruluşlarca bu kişilere tahsis 
edilen kredi kartı limiti, bir model veya skorlama sistemi sonuçları, müşterini tanı ilkeleri ile 29. 
madde çerçevesinde temin edilecek bilgileri dikkate alarak yapacakları değerlendirmeye istinaden 
kullanım limiti tespit etmek zorundadır. 
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aynı maddeyle kart çıkaran kuruluşlar tarafından bir gerçek kişinin sahip olduğu tüm 

kredi kartları için tanınacak toplam kredi limitinin, kanunda belirlenen miktardan11 

daha fazla olması durumu da yaptırım altına alınmıştır. 

 

 Maddenin c fıkrasında ise; kanunun 10. maddesi ve 11. maddesin birinci 

fıkrasında düzenlenen yükümlülüklere aykırılıklar cezalandırılmaktadır. Buna göre; 

kredi kartı hesap özetinin kurulca belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde 

düzenlenmemesi veya bahse konu hesap özetinin kart hamiline bildirilmemesi 

yaptırım altına alınmıştır. Bununla beraber aynı fıkrada kart çıkaran kuruluşların, 

kart ve ek kart hamillerinin kart kullanımına ilişkin yapacakları şikayet ve itirazların, 

başvuru tarihinden itibaren yirmi gün içinde cevaplandırmamaları veya bu itiraz ve 

şikayetlerin ilgili birimlerine ulaşmasını sağlayacak tedbirleri almaması da yaptırım 

altına alınmıştır. 

 

 Maddenin d fıkrasında, kanunun 14. maddesinde düzenlenen yükümlülüklere 

aykırılıklar cezalandırılmaktadır. Buna göre; faaliyet izni verilen kuruluşların, 

belirlenen sınırlamaları ve standart oranları hesaplamak, tutturmak ve idame ettirmek 

ve bunlara ilişkin olarak, kurulca istenen tedbirleri belirlenen süre içinde alma ve 

uygulama yükümlülüğünün yerine getirmemeleri yaptırım altına alınmıştır. 

Maddenin e fıkrasında ise; kanunun 18. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen 

yükümlülüklere aykırılıklar cezalandırılmaktadır. Buna göre; üye işyerlerinin, 

harcama belgesi düzenlenmeksizin telefon, elektronik ortam veya diğer iletişim 

unsurları ya da sipariş formu vasıtasıyla işlem yapılmasına olanak sağlamak üzere 

kuracakları sistemin güvenli bir şekilde çalışmasını temin etme yükümlülüğünü 

yerine getirmemeleri yaptırım altına alınmıştır.  

 

 Maddenin f fıkrasında kanunun 24 ve 25. maddelerinde düzenlenen 

yükümlülüklere aykırılıklar cezalandırılmaktadır. Buna göre; kart çıkaran kuruluşlar 

ile kart hamilleri arasındaki sözleşmelerin en az on iki punto ve koyu siyah harflerle 

                                                
11 Kart çıkaran kuruluş tarafından bir gerçek kişinin sahip olduğu tüm kredi kartları için tanınacak 
toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, ikinci yıl için ise, 
dört katını aşamaz. 
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yazılı olarak düzenlenmemesi, sözleşmenin bir örneğinin, kart hamiline ve varsa 

kefile verilmemesi, sözleşme hükümleri ve kartın kullanımı hakkında kart hamiline 

ayrıntılı bilgi verilmemesi, sözleşmelerin şekil ve içeriğinin kurul tarafından 

belirlenen usul ve esaslara göre belirlenmemiş olması, sözleşmede belirtilen asgari 

tutarın, dönem borcunun yüzde yirmisinden aşağı olması, hesap özetinde yer alan 

asgari ödeme tutarının son ödeme tarihinde ödenmediği takdirde, kart hamilinin 

ödenmeyen tutar için sözleşmede öngörülen gecikme faizi dışında bir yükümlülük 

altına sokulması,  kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan 

faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında herhangi bir şekilde ödeme talep 

edilmesi veya kart hamilinin hesabından kesinti yapılması, sözleşmede kart hamilinin 

haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan 

hükümlere yer verilmesi, kart hamilinin borcu kefile bildirilmedikçe kefil için 

temerrüt durumu oluşmayacağının sözleşmede gösterilmemesi, asıl borçluya 

başvurulup borcun tahsili için tüm yollar denenmeden kefilden borcun ifasının 

istenmesi yaptırım altına alınmıştır. Ayrıca sözleşmede yapılacak değişliklerin kart 

hamiline bildirilmemesi, faiz oranının artırılmasına ilişkin değişikliklerin de kart 

hamiline otuz gün öncesinden bildirilmemiş olması ve kart hamilinin kartın veya 

sözleşmenin iptalini istemesine rağmen, kart çıkaran kuruluşun kartı veya sözleşmeyi 

iptal etmemesi de yaptırım altına alınan eylemlerdir.   

 

 Maddenin g fıkrasında ise kanunun 27. maddesinin birinci fıkrasına aykırılık 

cezalandırılmaktadır. Buna göre; kart çıkaran kuruluşların iç kontrol, risk yönetimi, 

iç denetim sistemleri, muhasebe ve finansal raporlama birimleri kurmamış olmaları 

veya finansal tablolara ilişkin bilgi ve belgeler başta olmak üzere her türlü kayıt, 

bilgi, belge, yapı ve sistemlerini BDDK’nun denetimine uygun ve hazır hale 

getirmemiş olması yaptırım altına alınmaktadır. Son olarak maddenin h fıkrasında 

ise; kurul tarafından alınan kararlara, çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere ve yine kurul 

tarafından yapılan diğer düzenlemelere uyulmaması da yaptırım altına alınmıştır. 

Tamamlayıcı bir hüküm olarak düzenlenmiş, uygulamada torba hüküm12 olarak da 

                                                
12 Donay, a.g.e. s. 167 
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adlandırılan ve açıkça sayılmayan eylemlerin kıyas yoluyla karşılanmaması için bu 

genel ve tamamlayıcı hükme yer verildiğini söylemek gerekir.13 

 

 Yukarıda idari para cezalarıyla yaptırım altına alınan eylemlerin kabahat 

nevinden eylemler olduğunu daha önce de belirtmiştik. O halde 35. maddede 

cezalandırılan eylemler açısından, hukuka uygunluk nedenleri ve kusurluluğu 

ortadan kaldıran nedenler için de Kabahatler Kanunu’nun 12. maddesinde14 

düzenlenen hükümler uygulama alanı bulacaktır.15  Bununla beraber, 35. maddede 

düzenlenen eylemler açısından içtima ve teşebbüs hükümleri de esas itibariyle bu tip 

eylemlerin kabahat nevinden eylemler olması nedeniyle yine Kabahatler Kanunu 

ekseninde değerlendirilmektedir. Buna göre; Kabahatler Kanunu’nun 15. maddesinde 

düzenlenen içtima hükümleri burada da geçerli olacaktır. Yani bir fiille birden fazla 

kabahatin işlenmesi halinde, kabahatlerle ilgili sadece idari para cezası 

öngörülmüşse, en ağır ceza hangisi ise o verilir. Bu cezanın uygulanması için fiil tek 

fakat kabahat birden çok olmalıdır. Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde ise 

her bir kabahatle ilgili ayrı ayrı para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen 

kabahatlerde ise idari yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır. Yani 

zincirleme suç hükümlerinin uygulanması inceleme konumuz açısından mümkün 

değildir. Gerçekleştirilen eylem kesintili ise gerçek içtima hükümleri söz konusu olur 

ve her eylem ayrı ayrı cezalandırılır. Bu bahis altında son olarak, içtima hükümleri 

açısından, bir eylemin hem kabahat hem de suç oluşturması durumunda sadece 

suçtan dolayı hüküm kurulabileceğini söylemek gerekir. Ancak suçtan dolayı 

herhangi bir nedenden ötürü yaptırım uygulanmıyorsa kabahat dolayısıyla yaptırım 

uygulanacağı açıktır.16 

 

Kabahatler Kanunu’nda teşebbüs hükümleri 13. maddede düzenlenmiştir. 

Buna göre; kabahatlere teşebbüs cezalandırılmaz. Ancak teşebbüsün de 

cezalandırılabileceğine ilişkin ilgili kanunda hüküm bulanan haller saklıdır. O halde 

                                                
13 Malkoç, a.g.e. s. 203 
14 Bu maddeye göre kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde TCK’ nun hukuka uygunluk 
nedenleri ile kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlere ilişkin hükümleri, kabahatler bakımından da 
uygulanır. 
15 Malkoç, a.g.e. s. 208; Aycı, Biçkin, Artuç, a.g.e. s. 82 
16 Malkoç, a.e. s. 210–211; Aycı, Biçkin, Artuç, a.e. s. 82–83 
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inceleme konumuz olan eylemlere teşebbüs mümkün değildir. Zira Banka Kartları ve 

Kredi Kartları Kanunu’nda teşebbüsün cezalandırılacağı hususunda bir hüküm de 

mevcut değildir.17 İştirakle ilgili olarak, idari yaptırımın uygulanacağı kuruluşlar 

gerçek kişi olmadığı için, başka bir deyişle 35. maddede düzenlenen eylemler iştirak 

halinde işlenemeyeceği için, inceleme konumuz açısından iştirak hükümlerinin 

uygulanması mümkün görünmemektedir.  

 

3.3. Suçlar 

 

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu genel olarak, hukuki ihtilafları 

gidermek, sistem taraflarının hak ve yükümlülükleri net olarak tespit etmek ve bu 

şekilde sistemin etkin bir şekilde işlemesini sağlamak için ihdas edilmiştir. Ancak 

bunun yanında daha önce de değinildiği gibi, kanunda, 5237 Sayılı TCK’ na paralel 

bir takım suçlar düzenlenmiştir.18 Daha çok 245. maddede düzenlenmiş olan banka 

veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun tamamlayıcısı şeklinde 

düzenlenen bu suçlar, kanunda idari ve adli cezalar başlığı altında 36. maddeden 41. 

maddeye kadar düzenlenmiştir. Ayrıca kanun ile hüküm altına alınan adli cezaların, 

YTCK hükümleri dikkate alınarak yapıldığı kanunun 36. maddesinin gerekçesinde 

açık bir biçimde ifade edilmiştir.  

 

3.3.1. Sahte Belge Düzenlenmesi 

 

Esas itibariyle bahse konu suçun, özel belgede sahtecilik ve dolandırıcılık 

suçunun unsurlarını içinde bulunduran, başka bir deyişle sahtecilik ve dolandırıcılık 

suçlarından oluşan bileşik bir suç olarak değerlendirilebilmesi mümkündür.19 

İnceleme konumuz olan suç; gerçeğe aykırı olarak harcama belgesi, nakit ödeme 

belgesi ya da alacak belgesi20 düzenleyerek veya bu belgelerde ne surette olursa 

                                                
17 Malkoç, a.e. s. 195; Aycı, Biçkin, Artuç, a.e. s. 83 
18 Donay, a.g.e. s. 168 
19 Malkoç, a.g.e. s. 268 
20

Harcama Belgesi (Satış Belgesi, Slip): Banka kartı veya kredi kartı ile yapılan işlemler ile ilgili 
olarak üye işyeri tarafından düzenlenen, kart hamilinin işlemden doğan borcu ile diğer bilgileri 
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olsun tahrifat yapmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlamak şeklinde 

gerçekleşmektedir.21  

 

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 36. maddesinde düzenlenen bu 

suç, seçimlik hareketli bir suç olarak düzenlenmiştir.22 Yani gerçekte satış 

yapılmadığı halde yapılmış gibi harcama belgesi düzenleyerek, gerçekte nakit ödeme 

yapılmadığı halde yapılmış gibi nakit ödeme belgesi düzenleyerek ve yine gerçekte 

olmadığı gibi mal iadesi yapılmış, hizmet alımından vazgeçilmiş veya işlem iptal 

edilmiş gibi alacak belgesi düzenleyerek, son olarak bahse konu belgelerde her ne 

surette olursa olsun tahrifat yaparak, kendisine veya başkasına yarar sağlayanlar, bu 

suçu işlemiş sayılacaktır. Başka bir deyişle anılan eylemlerden hangisi yapılırsa 

yapılsın, suç gerçekleşmiş olacaktır. 

 

Suçla korunan hukuki değer açısından belgelerde sahtecilik suçlarında olduğu 

gibi kamu güveninin23 yanında genel olarak malvarlığı hakkı ve suçun düzenlenmiş 

olduğu kanunun genel amacı kapsamında, kart sisteminin başka bir deyişle nakit 

olmayan ödeme sistemin korunduğunu söylemek mümkündür. Suçun faili ise kural 

olarak herkes olabilmektedir.24 Ancak genel olarak, üye işyerlerinde çalışanlar 

tarafından bu suçun işlendiği bilinmektedir.25 Bu konuda YTCK’ nda görevli olanın 

sahteciliği ile görevli olmayanın sahteciliği arasında oluşum ve yaptırım bakımından 

farklılık bulunmakta ise de, inceleme konumuz suç açısından böyle bir ayrım 

yapılmamıştır. Fakat her ne kadar kanun koyucu düzenlemede böyle bir ayrıma 

                                                                                                                                     
gösteren ve kart hamilinin kimliğinin bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir 
yöntemle belirlendiği haller dışında kart hamili tarafından imzalanan belgedir. 
Nakit ödeme belgesi: Bankalarca veya yetkili üye işyerlerince banka kartı veya kredi kartı hamiline 
yapılan nakit ödemelerde düzenlenerek, kart hamilinin kimliğinin bir kod numarası, şifre veya kimliği 
belirleyici başka bir yöntemle belirlendiği haller dışında kart hamili tarafından imzalanan belgedir. 
Alacak belgesi: Banka kartı veya kredi kartı kullanılarak alınmış olan malın iadesi veya hizmetin 
alımından vazgeçilmesi veya yapılan işlemin iptali halinde kart hamilinin hesabına alacak 
kaydedilmek üzere üye işyeri tarafından düzenlenen belgedir. 
21Bu suça öngörülen yaptırım ise; iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasının yanında beş bin güne kadar 
adli para cezasıdır 
22 Aycı, Biçkin, Artuç, a.g.e. s. 89; Malkoç, a.g.e. s. 269 
23 Tezcan, Erdem, Ünok, a.g.e. s. 540; Esen, a.g.e. s. 540 
24 Aycı, Biçkin, Artuç, a.e. s. 88; Malkoç, a.g.e. s. 268 
25 Hasan İşgüzar, Banka Kredi Kartı Sözleşmeleri, Ankara, Yetkin Yayınevi, s. 140–142; Taşdelen, 
a.g.m. s. 42 
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ihtiyaç duymasa da YTCK md. 61 hükümleri uyarınca, görevliler tarafından bu 

suçun işlenmesi halinde daha fazla cezaya hükmedilmesi hakkaniyet açısından 

isabetli olacaktır.26 Bu suçun mağduru ise, kural olarak, kartlı sistem kuruluşları, kart 

çıkaran kuruluşlar başka deyişle bankalar veya kart hamilleri olabilir. Ancak kartlı 

sistem kuruluşları veya bankalar açısından, mağdur kavramı yerine suçtan zarar 

gören kavramının tercih edilmesi daha uygun olacaktır.27   

 

Suçun konusu olarak, gerçek olmayan başka bir deyişle sahte olan harcama 

belgesi, nakit ödeme belgesi veya alacak belgesi karşımıza çıkar. Bunun yanında 

gerçek olan belgede tahrifat yapmak suretiyle de bahse konu belgeler suçun 

konusunu oluşturabilir. Bu bahis altında, suçun konusu olan belgenin aldatıcı 

niteliğinden bahsetmek gerekir. Şöyle ki; sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik 

yapılan belgenin gerçek olduğu hususunda yanıltıcı nitelikte olması gerekir. Başka 

bir deyişle gerçek dışı bir belge olduğunun beş duyuyla anlaşılabilir olmaması 

gerekir. Özel bir incelemeye tabi tutulmaya gerek olmadan gerçek olmadığı 

anlaşılabilen bir belgeyi inceleme konumuz kapsamında mütalaa etmek mümkün 

değildir. Bununla beraber tahrifat sonucu değiştirilmiş belgenin de esaslı ve hukuki 

sonuca etkisi olan bir belge olması gerektiği kuşkusuzdur. Başka bir deyişle belgede 

yapılan tahrifat hukuki sonuç oluşturabilecek yoğunlukta olmalıdır.28  

 

Suçun gerçekleşmesi için, sadece sahte olarak üretilen veya üzerinde 

sahtecilik yapılan harcama belgesi, nakit ödeme belgesi veya alacak belgesi olması, 

başka bir deyişle sahte olarak imal edilmesi yeterli değildir. Bunun yanında bir yarar 

da elde edilmesi gerekir. Bu yarar ise ekonomik bir yarardır zira kanun tamamen 

ekonomi alanını düzenleyen bir kanundur. Yarar sağlanmadan sadece kart çıkaran 

kuruluş için doğan zarar inceleme konumuz olan suçun gerçekleşmesi için yeterli 

olmayacaktır.29 Ayrıca madde metninde “..kendisi ve başkasına yarar sağlarsa..” 

                                                
26 Malkoç, a.g.e. s. 268–269 
27 Malkoç, a.e. s. 268; Aycı, Biçkin, Artuç, a.g.e. s. 88 
28 Malkoç, a.e. s. 274; Aycı, Biçkin, Artuç, a.e. s. 89; Esen, a.g.e. s. 469- 548,  
29 Karşı görüş için Bkz: Malkoç, a.g.e. s. 269- 270 
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ifadesiyle açıkça yararın fail dışında başkası tarafından  elde edilmesinin de suçun 

oluşumuna etkisi olmayacağı belirtilmiştir.  

 

Kasten işlenebilen bu suçun gerçekleşmesi için, failin, gerçeğe aykırı 

olduğunu bildiği harcama belgesi, nakit ödeme belgesi veya alacak belgesini bilerek 

ve isteyerek düzenlemenin yanında, bu gerçeğe aykırı belgeyi kullanma neticesinde 

kendisine veya başkasına yarar sağlama kastıyla hareket etmesi yeterli olmaktadır. 

Bununla beraber, gerçeğe aykırı belgeyi oluşturmuş fakat kullanma neticesi bir 

şekilde yarar sağlayamamış fail açısından teşebbüs hükümlerinin oluşacağı açıktır. 

Bu suç teşebbüse elverişli bir suçtur. Yani sahte olarak bahse konu belgelerin 

üretilmesi veya tahrifat yapılarak değiştirilmesi fakat kullanılamaması durumunda ya 

da kullanılmasına rağmen yararın elde edilememesi durumunda, suç teşebbüs 

aşamasında kalmış olacaktır.30 Fail hakkında ise, YTCK md. 35 hükümleri 

çerçevesinde suç yolunda alınan mesafe göz önünde bulundurularak hüküm 

kurulabilecektir.31 

 

İştirak açısından inceleme konumuz olan suçun herhangi bir özelliği 

bulunmamaktadır. Yani bu suça iştirakin her türlüsü mümkün olmaktadır. Bununla 

beraber, uygulamada çoğunlukla üye işyeri çalışanları bu suçu birlikte işledikleri 

gibi, daha önce de belirtildiği üzere, kart hamilleri veya üçüncü kişilerce anlaşarak da 

işleyebilmekte, başka bir deyişle suçun iştirak halinde işlendiğini pek çok şekilde 

görmek mümkün olmaktadır.32 İçtima hükümleri açısından da suçla ilgili özel bir 

düzenleme mevcut değildir. Yani inceleme konumuz olan suçun değişik zamanlarda 

aynı suç işleme kastıyla bir kişinin veya kuruluşun zararına birden fazla işlenmesi 

durumunda zincirleme suçtan söz edilebilirken, birden çok kişinin veya kuruluşun 

zararına işlenmişse, gerçek içtima hükümleri çerçevesinde kişi ya da kuruluş 

adedince suçun gerçekleştiği kabul edilecektir. Son olarak, fikri içtima hükümleri 

esas alınarak aynı eylemle başka bir suçun da işlenmesi durumunda fail hakkında 

                                                
30 Aycı, Biçkin, Artuç, a.g.e. s. 89 
31 Malkoç, a.g.e. s. 272 
32 Aycı, Biçkin, Artuç, a.g.e. s. 89- 90 
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daha ağır cezayı gerektiren suçtan hüküm kurulabileceğini bu bahis altında belirtmek 

gerekir.  

 

Uygulamada yoğun bir şekilde karşılaşılan harcama belgesi sahteciliği33 daha 

önce de belirtildiği gibi, genel olarak üye işyerleri çalışanları tarafından 

işlenmektedir.34 Üye işyeri çalışanları ise harcama belgesini kontrol etmeden 

imzalayan kart hamillerinin yaptığı alışveriş bedelinden fazla miktarlarda harcama 

belgesi düzenleyebildiği gibi, kartı POS cihazında birden fazla kullanmak suretiyle 

tamamen sahte olarak da oluşturabilmektedir. Ayrıca üye işyerlerinin kart hamilleri 

veya kartı elinde bulunduran üçüncü kişilerle anlaşmak suretiyle de sahte harcama 

belgesi düzenlemesi söz konusu olabilmektedir.35 Yargıtay daha önceki 

kararlarında36 bu konuyla ilgili özel belgede sahtecilik suçunun yanında güveni 

kötüye kullanma veya dolandırıcılık suçunun oluştuğunu kabul etmekte ve somut 

olaya göre içtima hükümleri çerçevesinde bahse konu suçlardan ağır cezalı olandan 

hüküm kurmaktaydı.37  

 

11. Ceza Dairesi’nin 27.09.2006 tarihli yeni bir kararının, inceleme konumuz 

olan suçla ilgili hangi hususların önem arz ettiğini anlamak bakımından 

incelenmesinde fayda vardır. Şöyle ki; “sanıkların bilgileri kodlanarak sahte 

üretilmiş yurt dışı kredi kartlarını temin edip, sanığa ait üye işyerindeki POS 

                                                
33 Taşdelen, a.g.m. s. 42 
34 İşgüzar, a.g.e., s.140-142, Nuhoğlu, Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, s. 236- 244 
35 Serhat Sayın, Türk Hukukunda Kredi Kartı ve Kredi Kartının Hukuka Aykırı 
Kullanılmasından Doğan Hukuki Sorumluluk, İstanbul, Kazancı Hukuk Yayınevi, 2005, s. 80–81 
36 Yargıtay’ a göre  (CGK, 29.05.2001, 6-106/111) “kredi kartlarından üretilmiş olan sahte slipleri 
kullanarak bankadan para alan sanıkların eylemi TCY’nu 504/3. madde ve bendinde tanımlanan banka 
veya kredi kurumu vasıta kılınmak suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturur”. TCK 504/3. maddeye 
göre “... banka veya kredi kurumlarını... vasıta olarak kullanmak suretiyle” yapılan dolandırıcılığa iki 
yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve sağladığı haksız menfaatin iki misli kadar ağır para cezasına 
hükmolunur. Reisoğlu, a.g.m. s. 116-117  
Bununla beraber, başka bir Yargıtay kararında ise; sanığın manyetik şeridi Sümerbank A.Ş. ye ait olan 
kart bilgisinin kodlandığı sahte alışveriş ve kredi kartlarını kendi işyerinde bulunan dört bankaya ait 
POS cihazından birkaç gün içinde geçirdiği ve alışveriş yapılmadığı halde yapılmış gibi gerçeğe aykırı 
bir biçimde üretilen sliplerin bedellerini bankalardan tahsil ettiği, oluşa uygun şekilde anlaşılmasına 
göre, işyeri sahibi sanığın eyleminin bir bütün halinde TCK’ nun 525/b-2, 80. maddesinde öngörülen 
suçu oluşturduğu gözetilmeden, eylemin dolandırıcılık suçu kabulü ile yazılı şekilde hüküm 
kurulması..(11.CD 25.03.2004. 2369/2304) Esen, a.g.e. s. 662  
37 Ekinci, a.g.m. s. 65; Nuhoğlu, Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, s. 236 
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cihazından geçirdikleri ve alışveriş yapılmadığı halde yapılmış gibi gerçeğe aykırı bir 

biçimde üretilen sliplerin bedellerini katılan bankaya ibraz ederek haksız menfaat 

sağladıkları iddia olunması ve sanıkların ise işyerlerine gelen müşterilerin satın 

aldıkları mal bedellerini kredi kartıyla ödediklerini yönündeki savunmaları 

karşısında, gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi açısından 

08.02.2000- 09.02.2000- 30.03.2000- 8.03.2000 tarihlerinde toplam 12.884.000.000 

liralık alışveriş bedeli tahsilinin bir defa yerine, birer dakika arayla yedi ayrı kredi 

kartıyla on dört defa slip çekmek suretiyle ödendiği, özellikle 08.03.2000 tarihinde 

toplam 5.000.000.000 lira tutarındaki işlemin bölünerek 1.000.000.000 lira olarak iki 

ayrı kredi kartı kullanılarak birer dakika arayla beş adet sliple gerçekleştirildiği, 

böylece POS cihazındaki güvenlik sistemine göre limit üstü işlemlere provizyon 

verilmesi daha uzun bir inceleme sonucu gerçekleştiği halde provizyonsuz alışveriş 

yapılmasına olanak vermek üzere, aynı gün içinde yüksek bedelleri bölmek suretiyle 

limit altı işlem yapıldığı anlaşılmasına göre, sliplerdeki imzanın birbirine benzerliği 

dikkate alınarak alışverişe konu sliplerin sanıklara yada suç tarihi itibariyle varsa 

işyerinde çalışanlara ait olup olmadığının ve ayrıca tüm sliplerdeki imzanın aynı 

elden çıkıp çıkmadığının belirlenmesi…08.03.2000 tarihinde H. Şahin adına 

4.403.000.000 liralık üç ayrı fatura kesilmiş ise de, isim ve adresin hayali olduğu da 

gözetilerek toplanan deliller bir bütün halinde değerlendirilip sonuca göre, sanıkların 

hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerekirken eksik soruşturma ile kredi kartının 

sahteliğini bilmediklerinden bahisle beraat hükmü kurulması..yasaya aykırıdır.”38  

 

3.3.2. Gerçeğe Aykırı Beyan, Sözleşme ve Eki Belgelerde Sahtecilik 

 

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 37. maddesinde iki fıkra 

halinde iki suç düzenlenmektedir. Bunlardan ilki uygulamada sıkça görülen,39 banka 

veya kredi kartını kaybettiği ya da çaldırdığı yolunda gerçeğe aykırı beyanda 

bulunarak kartı bizzat kullanan veya başkasına kullandıran kart hamilleri ile kart 

hakkındaki gerçek olmayan beyandan haberdar olan üçüncü kişileri 

                                                
38 (11.CD 27.09.2006 3333/7565) Esen, a.g.e. s. 659–660   
39 Aldan, a.g.m. s. 35 
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cezalandırılacağına ilişkindir.40 İkincisi ise; kredi kartı veya üye işyeri sözleşmesinde 

veya eki belgelerde sahtecilik yapanların veya sözleşme imzalamak maksadıyla sahte 

belge ibraz edenlerin cezalandırılacağına ilişkindir.41  

 

Birinci fıkrada düzenlenen suçla ilgili madde gerekçesinde kart hamilleri 

tarafından kartların kullanımının suiistimal edilmesini engelleme amacından 

bahsedilmiştir. Gerçekten uygulamada kart hamilinin kartın kötüye kullanımı 

sonucunu doğuracak bir işlemden kazançlı çıkması hesabını yaparak, çaldırmadığı ya 

da yitirmediği halde, kart çıkaran kuruma veya bankaya gerçek dışı yitik ya da çalıntı 

bildiriminde bulunarak, kartı anlaşmalı olarak başkasına kullandırttığı ya da 

kendisinin kullandığı görülmektedir. Kart hamilinin yüksek tutarlarda harcama 

yaptıktan sonra, kredi kartını, örneğin, iki gün önce yitirdiğini bildirmesi de bu 

türden bir davranış biçimidir.42 Böyle bir amacın gerisinde doğacak riskin bir 

bölümünün sigorta sistemi ve/veya kart çıkaran kurum ile üye işyeri tarafından 

karşılanması olasılığının yattığını belirtmek gerekir.43 

 

Pek çok ülkede, kart çıkaran kurumlar tarafından hazırlanan sözleşmelerde 

kart hamilinin sorumluluğunu sınırlayan şartlara yer verilmektedir. Bu şartlara göre 

kredi kartının veya bilgilerinin yitirilmesi, çalınması ve başka şekillerde elden 

çıkması durumlarında kart hamilinin, kart çıkaran kuruma yapacağı bildirim anına 

kadar, hukuka aykırı kullanımdan doğan zararın -tamamı yerine- belirli bir üst limite 

kadar olan bölümünden sorumlu olması öngörülmektedir. Kart hamilinin bu şekilde 

elinden çıkan kredi kartının hukuka aykırı kullanımının yaygınlaşması sebebiyle 

kredi kartına giderek daha az güven duyulmaya başlanması üzerine, kart hamilinin 

sorumluluk limiti düşürülmüş, fakat bu düzenleme de kart hamiline kredi kartını 

hukuka aykırı olarak kullanma olanağı vermiştir. Kredi kartı ile yüksek tutarlarda 

alışveriş yapan kart hamili kart çıkaran kuruma, kredi kartını daha önceki bir tarihte 

                                                
40 Bu fıkrada düzenlenmiş olan suçu işleyenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasının yanında iki bin 
güne kadar adli para cezasına çarptırılırlar. 
41 Bu fıkrada düzenlenmiş suçu işleyenler de bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılırlar.  
42 Ekinci, a.g.e., s.116 
43 Çeker, a.g.e.,  s. 80 
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kaybettiğini bildirdiği takdirde sadece sorumluluk üst sınırı kadar bir ödeme yaparak 

borcundan kurtulabilmekte, geri kalan tutardan kart çıkaran kurum ve sigorta sistemi 

sorumlu olmaktadır.44 

 

Kart çıkaran kurumların genel işlem koşullarında, kredi kartı hamili yararına 

sorumluluk sınırlayıcı koşullar yer almaktadır. Genellikle kart hamilinin 

sorumluluğu, kartın yitirilmesi durumunda azami bir tutarla sınırlandırılmakta ve 

yitik bildiriminde bulunulması ile de ortadan kalkmaktadır. Ancak, yitik kredi kartı 

nedeniyle, kart hamilinin azami sorumluluk sınırı için öngörülen miktarla sorumlu 

olması için kusurunun bulunmaması ve bildirimde bulunmuş olması gerekir.45 

Ülkemiz uygulamasında ise, kart hamilinin sorumluluğu 5464 Sayılı Banka Kartları 

ve Kredi Kartları Kanunu (md. 12) ile henüz sınırlandırılmıştır. Ancak, bazı 

kurumlar tarafından çıkarılan kredi kartlarında yitik ya da çalınma gibi istek dışında 

elden çıkma durumları için kart hamili yararına üçüncü kişilerce yapılacak 

harcamaların sigorta kapsamına alındığı görülmektedir.46 

 

Bugüne kadar, bu tür eylemlerde kredi kartı, kartın gerçek dışı yitik 

bildiriminden sonra kullanılması nedeniyle eylemden bankanın zarar gördüğü ve 

eylemin bankaya karşı dolandırıcılık suçunu oluşturduğu kabul edilmekteydi. Ve 

mağdur banka kamu bankası ise ETCK md. 504/7, özel banka ise ETCK md. 503/1 

uygulanmaktaydı.47 Gerçekten dikkat edildiği takdirde kart hamilinin kart çıkaran 

kuruma karşı yalan beyanda bulunmak suretiyle hile yaptığı açıktır. Ancak burada 

dikkat edilmesi gereken ilk husus, kanun koyucunun, sadece bahse konu kartı 

kullanmak veya kullandırmak şeklinde suçun oluşacağı ve bunun dışında 

dolandırıcılık suçunda olduğu gibi bir yararın elde edilmesini aramadığı hususudur. 

Kartın kullanılması neticesinde muhakkak bir yarar elde etme hedefi vardır fakat 

yarar elde edilmesi halinde fail ya da failler hakkında dolandırıcılık suçundan da 

                                                
44 Yılmaz, a.g.e., s.148 
45 İşgüzar, a.g.e., s.136-137; Sayın, a.g.e. s. 79 
46 Çeker, a.g.e., s.82 
47 Ekinci, a.g.e., s.105 
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hüküm kurulması gerektiğini söylemek gerekir.48 Zira inceleme konumuz olan suçta 

sadece kartın kullanılması suçun oluşması açısından yeterli bulunmuştur. Bilindiği 

gibi, ceza hükümlerinde yarar veya zarar kavramları aranırsa bu açık bir biçimde 

ifade edilmektedir. Ayrıca kanun koyucu bu tip kötüye kullanımlar neticesi hukuka 

aykırı yarar elde edilmesi halinde daha önce dolandırıcılık suçundan hüküm 

kurulduğunu bilmekteydi. Yani bu hususun bilinmesine rağmen, madde metninde 

yarar kavramına değinilmemesi bir tesadüf veya ihmal değildir. Kanımca daha çok 

madde gerekçesinde de belirtildiği üzere bu düzenlemeyle kart hamilleri tarafından 

olası kötüye kullanımlar engellenmeye çalışılmıştır. Başka bir deyişle bir tehlike 

suçu düzenlenmiştir. Fakat kullanmanın aynı zamanda yarar elde etmeyi hedeflediği 

veya sağladığı görüşünden hareketle burada yarar elde edilmesi halinde de 37. 

maddede düzenlenen suçun oluşacağı, ayrıca dolandırıcılık suçunun oluşmayacağı 

şeklinde görüşler de bildirilmiştir.49  

 

Bu suçun faili kural olarak kart hamili olan herkes olabilir. Bunun yanında 

açıkça ifadesi yer alan kullandırtma kavramından hareketle kart hamili olmayan 

üçüncü şahısların da fail olabileceğini söylemek gerekir. Mağduru ise kart çıkaran 

kuruluşlar veya bankalardır. Suçun konusu ise, banka veya kredi kartıdır. Kasten 

işlenebilen bu suçun üçüncü bir kişi tarafından işlenebilmesi için, bu kişinin kartla 

ilgili bildirimi daha doğrusu kartın durumunu biliyor olması gerekir. Bu özelliğini 

bilmeden kartı kullanan kişi için bu suçun oluşması mümkün değildir.50 Bununla 

beraber, kart hamili kartı kaybettiği veya çaldırdığı konusunda yanılgıya düşerek 

bildirim yaptıktan sonra kendisi veya başkası tarafından farkında olmadan kart 

kullanılsa ispat şartıyla bu suç oluşmaz, zira kast unsuru gerçekleşmiş sayılmaz.51  

 

                                                
48 Dülger, a.g.e. s. 256 
49Bu görüşü savunanlara göre, kartın kullanım alanı ve fonksiyonu itibariyle bu sonuca 
ulaşılabileceğini, suçla ilgili öngörülen adli para cezasının suçla elde edilen ve her zaman kesinlikle 
belirlenmesi olanaklı olmayan ekonomik çıkarlar için düzenlenebildiğini belirtmektedirler. Bkz: 
Malkoç, a.g.e. s. 290 
50 Malkoç, a.e. s. 291; Aycı, Biçkin, Artuç, a.g.e. s. 91- 93  
51 Aycı, Biçkin, Artuç, a.e. s. 93 
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Birinci fıkrada düzenlenen suça teşebbüs mümkündür.52 Gerçek dışı 

beyandan sonra kartın kullanımı esnasında fail yakalandığı takdirde teşebbüsten söz 

edilecektir. İştirakle alakalı da inceleme konumuz olan suçun herhangi bir özelliği 

bulunmamaktadır. Yani iştirakin her türlüsü mümkündür. Zaten kartın başkasına 

kullandırılması durumunda kart hamiliyle birlikte kartı kullanan da doğrudan bu 

suçun faili olmaktadır.53 İçtima hükümleri açısından ise, kart hamili birden fazla kartı 

birden fazla kart çıkaran kurum ya da bankanın zararına kullanmışsa, suçtan zarar 

gören adedince başka bir deyişle kullanım adedince suçun gerçekleştiği kabul 

edilerek, gerçek içtima kuralları çerçevesinde hüküm kurulacakken, aynı kartla farklı 

zamanlarda kullanım halinde zincirleme suçun varlığı kabul edilecektir. Son olarak; 

aynı eylem kanunda tanımlanan başka bir suçu da oluşturuyorsa burada fikri içtima 

kuralları doğrultusunda fail ya da failler hakkında, işlemiş oldukları suçtan hangisi 

daha ağır ceza öngörüyorsa ondan hüküm tesis edilebilecektir.    

 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, YTCK’ da düzenlenen sahtecilik suçunun 

özel bir düzenlemesi yer almaktadır. Burada, tüm belgelerde değil fakat kredi kartı 

sözleşmesi, üye işyeri sözleşmesi ve bunların eki belgelerde sahtecilik yapılmasının 

yanında bahse konu sözleşmeleri düzenlemek amacıyla sahte belge ibraz edilmesi 

söz konusu olmaktadır. Burada sözü edilen sahtecilik sözleşmelerin yapılmasına 

ilişkin olup, başka amaçla yapılan sahtecilik eylemleri bu fıkra kapsamında 

değerlendirilemeyecektir.54 Uygulamada kredi kartı kuruluşlarına veya genellikle 

bankalara, sahte ad ve belgeler sunmak suretiyle kart başvuruları yapıldığı 

gözlemlenmektedir. Başvuru sahibi, kendi kimliğini gizleyerek, hayali ya da başka 

bir ad adına kredi kartı edinebilmektedir. Bazı durumlarda, kredi şartı başvurusu 

yapan kişi, gerçek kimlik bilgisini vermesine karşın, yüksek limitli kart alabilmek 

için ekonomik durumuna ilişkin gerçek dışı bilgi verebilir55. Bu nedenle doğabilecek 

zararlardan kurtulabilmek için kart çıkaran kuruluşların sağgörülü bir tacir gibi 

davranarak işlemlerde gerekli özeni göstermesi yeterli olmamaktadır. Böyle 

                                                
52 Donay, a.g.e. s. 172; Malkoç, a.g.e. s. 291 
53 Aycı, Biçkin, Artuç, a.g.e. s. 93 
54 Aycı, Biçkin, Artuç, a.e. s. 92- 93 
55İşgüzar, a.g.e., s.135; Baydemir, a.g.e. s. 122 
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durumlarda sahte ad ya da belge ile yapılan başvurunun sonucunda doğan zararın, 

sorumluluğun, kuruluşa ilişkin olması nedeniyle kart çıkaran kurum tarafından 

üstlenileceği aşikardır.56 

 

Sahte başvuru, bankaların sokakta ve çarşıda stantlar açtığı dönemde, çok 

kullanılmış bir yöntemdir. Kişi, başkasının kimliği üzerine kendi fotoğrafıyla ve 

sahte gelir belgesi, ikametgah gibi belgelerle kredi kartı başvurusu yapmaktadır. 

Kimlik bilgileri ise genellikle, dershane, sürücü kursu, cep telefonu bayii gibi çokça 

kimlik fotokopileri toplayan yerlerden elde edilmektedir. Başvuran kişi hakkında 

olumlu istihbaratı bulunan banka, bir müddet sonra kredi kartını, faillerin bu iş için 

geçici olarak temin ettikleri bir adrese göndermektedir. Bu adreslere gönderilen kredi 

kartları ise hem nakit çekiminde, hem de alışverişte rahatlıkla şüphe çekmeden 

kullanılabilmektedir.57 

 

İşte bu nedenlerle kanun koyucu daha önceden58 hem sahtecilik hem de 

dolandırıcılık suçuna vücut veren bu tip eylemleri59 açık bir şekilde düzenleme 

yoluna gitmiştir. Fıkrada dikkat çeken hususlar ise, öncelikle bahse konu 

sözleşmelerde veya bunların eki belgelerde sahtecilik yapanların cezalandırılacağı 

hususu yani kanun koyucunun fıkrada düzenlenmiş suçun gerçekleşebilmesi için 

ayrıca bu sözleşmeleri kullanmayı aramamasıdır.60 Bunun yanında sözleşme 

imzalamak amacıyla sahte belge ibraz edenler de bu suçu işlemiş sayılacaktır. Suç ise 

bu sahte belgenin ibraz edildiği anda gerçekleşmiş olacaktır.61 Yukarıda ki eylemler 

gerçekleştirilmek suretiyle elde edilen bir kredi kartı esas itibariyle gerçek bir kredi 

                                                
56Cengiz Kostakoğlu, Banka Kredi Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar, İstanbul, Beta 
Yayınevi, 1995, s. 421 
57 Ahi, a.g.m. s. 2 
58 “Sanığın oluşa uygun olarak sübutu kabul edilen şikayetçiler S.K. ve R.Ç. yi İmaj Dekorasyon 
Limited Şirketinde çalışmadıkları halde, bu şirkette yüksek ücretlerle çalışan kişiler olarak gösterip 
düzenlediği sahte belgelerle müracaat ederek onlar adına gelen kredi kartlarını alıp kullanmaktan 
ibaret eyleminin TCK’nun 504/1 madde ve bendinde öngörülen banka tarafından tahsis edilmemesi 
gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla dolandırıcılık suçuna uyduğu gözetilmeden 
“dolandırıcılığın özel bankaya karşı olup, banka aracı kılınmadığından bahisle aynı kanunun 503/1 
maddesi ile eksik ceza tayini…”(11 CD.  08.06.2004 4989/5041) Esen, a.g.e. s. 665 
59 Ekinci, a.g.m. s. 61 
60 Malkoç, a.g.e. s. 305 
61 Malkoç, a.e. s. 315 
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kartıdır.62 Peki, sahte belgelerle veya sahtecilik yapılmak suretiyle elde edilmiş bu 

kredi kartının ATM cihazlarında veya mal/hizmet alımında kullanılması durumunda 

hangi suç oluşacaktır? Kanımca sahte belgeyi kullanmış olmaktan dolayı özel 

belgede sahteciliğin yanında, hile unsurunun gerçekleşmiş olmasından dolayı 

dolandırıcılık suçu oluşacaktır. Kanun koyucu fıkrada özellikle sahtecilik yapanlar ve 

sahte belge ibraz edenler ifadelerini kullanmıştır. Sahte belgeleri kullanarak yarar 

sağlanması durumunda hileli yolla elde edilmiş gerçek bir kredi kartı63 kullanıldığı 

için, dolandırıcılık suçu oluşacaktır. Aynı şekilde daha önceden ATM cihazlarında 

kullanılan kartlarda herhangi bir hile unsuru olmadığından hareketle, başka bir 

deyişle bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir sistemi aldatma unsuru 

gerçekleşmediğinden dolayı dolandırıcılık suçunun oluşmadığını belirtmiştik.64 Fakat 

burada hile unsuru daha önce oluştuğu için, yani sözleşme kurulurken hile ve 

aldatma65 var olduğu için, bahse konu kredi kartının ATM cihazında kullanılması 

veya mal ya da hizmet temininde, üye işyerlerinde kullanılması arasında kanımca bir 

fark olmayacaktır.  

 

Fıkrada düzenlenen suçun faili kart çıkaran kurumla sözleşme imzalayacak 

olan herkes olabilir. Bunlar kredi kartı almak isteyen şahıslar olabileceği gibi üye 

işyeri sözleşmesi yapmak isteyen şahıslar da olabilir. Suçun mağduru ise başka bir 

deyişle zarar göreni yine kart çıkaran kurum olacaktır.66 Bununla birlikte belgelerde 

                                                
62 Dülger, a.g.e. s. 259; Kurt, a.g.e. s. 192 
63 Gerçek kredi kartı kavramından YTCK md. 245/3 kapsamında olmayan, yani sahte oluşturulmamış 
bir karttan bahsedilmektedir. Yargıtay’ ın yakın zamanda verdiği bir kararında bu husus 
vurgulanmıştır. Buna göre; “T. Çalışkan’ a ait nüfus cüzdanına fotoğraf yapıştırmak suretiyle 
oluşturduğu sahte kimlik ile bankaya başvuruda bulunarak kredi kart alan sanığın eyleminin, 5237 
Sayılı TCK’ nun 158. maddesinde (ETCK md. 504/1) düzenlenen ‘açılmaması gereken kredinin 
açılmasını sağlamak’ suçunu oluşturduğu, banka tarafından basımı yapılan kredi kartının, aynı 
kanunun 245/3 maddesi anlamında sahte oluşturulmuş kredi kartı niteliğinde olmadığı gözetilerek, 
07.06.2006 tarihinde banka ile yapılan protokol ve buna göre gerçekleşen kısmi ödeme ile bankanın 
şikayetinden vazgeçmiş olmasına göre 5237 Sayılı TCK’nun 168/2 maddesi de dikkate alınarak 
yapılacak uygulama sonucuna göre her iki yasanın karşılaştırılması ve lehe yasanın belirlenmesi 
gerekirken, sanığın eyleminin 5237 Sayılı TCK’nun 245/3 maddesindeki suça tekabül ettiğinin 
kabulüyle yapılan karşılaştırma sonucunda 765 Sayılı TCK’nun lehe olduğundan bahisle yazılı şekilde 
hüküm kurulması…”(11 CD. 02.07.2007 4211/4564) Esen a.g.e. s. 652- 653 
64 Mahmutoğlu, a.g.e. s. 278- 279; Dülger, a.g.e. s. 173- 174 
65 Eralp Özgen, “Tebliğlerin Tartışılması” BKM Hukuki Açıdan Banka Ve Kredi Kartları 
Sempozyumu, 03-05 Kasım 2006, Antalya, s. 82; Nuhoğlu, Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, 
s.91 
66 Aycı, Biçkin, Artuç, a.e. s. 91- 93; Malkoç, a.g.e. s. 292 



 91 

sahtecilik suçlarında korunan hukuki değer kavramından hareketle kamunun da 

suçtan zarar göreceğini belirtmek gerekir.67 Kasten işlenebilen bu suçun manevi 

unsurunun gerçekleşebilmesi için failin bahse konu sözleşme veya eki belgelerde 

sahteliğini ve yine sözleşme imzalamak maksadıyla ibraz ettiği belgelerin sahte 

olduğunu bilmesi yeterlidir.68 Ayrıca sahte oluşturulan belgenin aldatıcı niteliği de 

yine inceleme konumuz olan suçun gerçekleşmesi bakımından önem arz 

etmektedir.69 

 

Teşebbüse elverişli olan bu suçun iştirak halinde işlenmesi de mümkündür. 

Bununla beraber, inceleme konumuz olan suçun içtima hükümleri açısından da bir 

özelliği bulunmamaktadır.70 Yani aynı suç işleme kastıyla farklı zamanlarda aynı 

kurumun zararına birden çok sahtecilik yapılmış veya sahte belge ibraz edilmiş ise 

zincirleme suçun varlığından söz etmek mümkündür. Birden çok kurumun zararına 

sahtecilik yapılmış veya sahte belge ibraz edilmişse gerçek içtima kurallarınca suçtan 

zarar gören kurum adedince suçun oluştuğu kabul edilerek, fail ya da failler hakkında 

cezaların toplanması suretiyle ve son olarak aynı eylem kanunda düzenlenen başka 

bir suçu da oluşturuyorsa, fail ya da failler hakkında fikri içtima hükümlerince daha 

ağır cezalık suçtan hüküm tesis edilebilecektir.  

 

3.3.3.İzinsiz Kart Çıkarmak 

 

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 38. maddesiyle, gerekli izinleri 

almaksızın kartlı sistem kurulması, kredi kartı çıkarılması veya üye işyeri anlaşması 

yapılması veya ticaret unvanları, her türlü belgeleri, ilan ve reklamları veya 

kamuoyuna yaptıkları açıklamalarla bu işlerle uğraştıkları izlenimini verecek söz ve 

deyimleri kullanmak şeklindeki eylemler yaptırım altına alınmıştır.71  Gerekli izinler 

                                                
67 Nuhoğlu, Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, s. 87 
68 Donay, a.g.e. s.172- 173 
69 Malkoç, a.g.e.s. 274; Esen, a.g.e. s.469  
70 Aycı, Biçkin, Artuç, a.e. s. 92- 93 
71 Yaptırım olarak, bu suçu işleyenler için bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasının yanında bin güne 
kadar adli para cezası öngörülmüştür. Aynı zamanda tüzel kişilerle ilgili faaliyet ve reklamlarının 
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ise aynı kanunun 4. maddesinde72 belirtilmiştir. İzinin alınacağı kurul ise aynı 

kanunun 3. maddesiyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu olarak 

belirtilmiştir.   

 

Sistemin güvenliği için, izin almaksızın kart çıkarılması veya benzeri 

faaliyetler yapılması ciddi bir tehdit unsuru oluşturabileceğinden, kanun koyucu 

isabetli olarak, bu tür faaliyetleri yaptırım altına almıştır. Bu suçu işleyenler için 

öngörülen hapis ve adli para cezasının yanında, kuruluşlar için faaliyet ve 

reklamlarının geçici olarak durdurulması, ilanlarının toplatılması gibi tedbirlerde 

öngörülmüştür. Aslında inceleme konumuz olan suça dikkatli bakıldığında, 5411 

Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 150. maddesinde düzenlenen ‘izinsiz faaliyette 

bulunmak’ suçuna paralel bir düzenleme olduğu fark edilebilir.73  

 

Kartlı sistem kurma, kart çıkarma veya üye işyeri anlaşması yapma şeklinde 

gerçekleşen eylemlerin suç olarak tanımlanabilmesi için, öncelikle izin alınmamış 

olması gerekir. Eğer kuruldan izin alınmışsa bu suçun oluşmayacağı tartışmasızdır. 
                                                                                                                                     
geçici olarak durdurulması, ilanlarının toplatılması şeklinde tedbirler de madde kapsamındaki 
yaptırımlardandır.  
72Faaliyet izni : 
Kartlı sistem kurma, kart çıkarma, üye işyerleri ile anlaşma yapma, bilgi alışverişi, takas ve 
mahsuplaşma faaliyetinde bulunmak isteyen kuruluşların Kuruldan izin almaları şarttır.  
Bu kuruluşların; 
a) Anonim şirket şeklinde kurulması,  
b) Kurucularının gerekli mali güç ve itibara sahip bulunması, işin gerektirdiği dürüstlük ve yeterliliğe 
sahip olması ve banka ortaklarında aranan diğer nitelikleri haiz olması, 
c) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması, tüzel kişi 
kurucuların yönetim ve denetimine sahip gerçek kişilerin kim olduğunun belgelenmesi,  
d) Nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş olan sermayesinin altı milyon Yeni Türk 
Lirasından az olmaması,  
e) Ana sözleşmesinin bu Kanun hükümlerine uygun olması,  
f) Bu Kanun kapsamındaki işlemleri gerçekleştirebilecek yönetim, yeterli personel ve teknik 
donanıma sahip olması, şikâyet ve itirazlarla ilgili birimleri oluşturması, 
g) (d) bendinde belirtilen sermayenin yüzde beşi tutarındaki sisteme giriş payının Kurum hesabına 
yatırıldığına dair belgenin ibraz edilmesi, 
şarttır.  
Kuruluşların bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerinin kurumsal yönetim hükümlerine uygunluğunu 
sağlaması zorunludur. 
Merkezi yurt dışında bulunan kartlı sistem kuruluşlarının Türkiye'de şube ya da kredi kartı sistemi 
kurmamak, kart çıkarmamak ve üye işyeri anlaşması yapmamak kaydıyla temsilcilik açmaları 
Kurulun iznine tabidir.  
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usül ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
73 Donay, a.g.e. s. 173 
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Seçimlik hareketli olarak düzenlenen bu suç için, fail ya da faillerin, maddede 

yasaklanan eylemlerden birini yapması suçun oluşması için yeterli olacaktır. Ayrıca 

suçun oluşması için bir zarar unsuru aranmamıştır. Yani bu tip faaliyetlerden ötürü 

illa birinin veya bir kuruluşun zarar görmesi aranmamaktadır.74 

 

Kartlı sistem işi ile uğraştığı izlenimi vermek ise yine çeşitli şekillerde 

gerçekleşebilecektir. Burada önemli olan yapılan faaliyet, söz ve deyimlerin, bahse 

konu izlenimin oluşmasını sağlamasıdır. Esasında bu hüküm TTK’ nun 56. 

maddesinde yer alan tanım ve ilkelere göre haksız rekabetin önlenmesine yönelik bir 

hükümdür.75 ‘İzlenimi yaratacak’ ifadesi çok muğlak bir kavram olması ve yoruma 

açık olması nedeniyle eleştirilebilir, çünkü aynen Bankacılık Kanunu’nun 150. 

maddesindeki gibi,  öznel bir ifade şeklidir. Kanımca bu suçun oluşabilmesi için 

‘zarar’ şartı aranmış olsa, yasallık ilkesi açısından daha isabetli bir düzenleme 

olurdu. Zira kişiden kişiye izlenim algısı değişkenlik gösterebilecektir.76 Bununla 

beraber; izin alınması koşulunu da zikrederek yapılan, ileriye dönük ilan ve 

reklamların madde kapsamında değerlendirilmemesi mümkündür.77  

 

Suçun faili, gerçek kişiler ve tüzel kişilerin görevlileri başka bir deyişle 

herkes olabilir. Yani bu suç da aynı izinsiz faaliyette bulunmak suçu gibi, özgü bir 

suç değildir.78  Suçun mağduru ise, genel olarak tüm toplumdur. Bununla beraber, 

BDDK’ nun da yönetmeliklere aykırı davranışlardan ötürü suçun mağduru, daha 

doğrusu zarar göreni olarak tanımlanabilmesi mümkün görünmektedir. Yine kasten 

işlenebilen bu suçun failinin, izinsiz olarak hareket ettiğini bilmesi suçun oluşması 

için yeterlidir. Taksirle işlenebilmesi ise mümkün değildir.79 İnceleme konumuz olan 

maddenin ikinci fıkrasında ise, “Birinci fıkraya aykırılık halinde kurumun, ilgili 

Cumhuriyet Başsavcılığını muhatap talebi üzerine sulh ceza hakimince, dava 

                                                
74 Aycı, Biçkin, Artuç, a.g.e. s. 97 
75 Malkoç, a.g.e. .s. 318 
76 Yiğit, a.g.e. s. 226- 227; Malkoç, a.g.e. s. 317 
77 Donay, a.g.e. s. 173; Karşı görüş için Bkz: Malkoç, a.g.e. s. 316 
78 Adem Sözüer, “Yeni Bankacılık Kanunu’nda Suçlar ve Yaptırımlar”, Hukuki Perspektifler 
Dergisi, Sayı: 5, 2005, s. 168  
79 Aycı, Biçkin, Artuç, a.g.e. s. 97 
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açılması halinde davaya bakan mahkemece, işyerlerinin faaliyetleri ve reklamları 

geçici olarak durdurulur, ilanları toplatılır. Bu tedbirler, hakim kararı ile 

kaldırılıncaya kadar devam eder. Bu kararlara karşı itiraz yolu açıktır.” ifadesiyle 

birinci fıkrada yasaklanan eylemlerle ilgili olan tüzel kişiler hakkında tedbirler80 

belirtilmiştir.81 

 

İzinsiz kart çıkarma suçuna teşebbüs mümkündür. İzinsiz kart çıkarırken 

faillerin elinde olmayan nedenlerle bu eylemlerini tamamlayamamaları veya izin 

almadıkları halde herhangi bir şekilde kart çıkarmaya yetkili olduklarına dair reklam, 

ilanla yakalanan failler için, yine üye işyeri anlaşması yaparken yakalanan failler 

açısından da suçun teşebbüs aşamasında kaldığını söylemek mümkündür. İnceleme 

konumuz olan suçun iştirakle halinde işlenebilmesi de mümkündür. Başka bir deyişle 

iştirakin her türlüsü mümkündür. İçtima hükümleri açısından da izinsiz kart çıkarma 

suçu bir özellik arz etmemektedir.82 

 

3.3.4. Bilgi Güvenliği Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması 

 

Kartlı ödeme sistemin güvenli bir şekilde işlemesi için, kart hamillerine ait 

bilgilerin sadece kart hamili veya kart çıkaran kuruluşça bilinip, başkaları tarafından 

bilinmemesi gereklidir. İşte bu nedenle kanun koyucu tarafından, Banka Kartları ve 

Kredi Kartları Kanunu’nun 39. maddesi ile BDDK personelince, kart çıkaran 

kuruluş/ bankalarca ve üye işyerlerince bilinen ancak gizli kalması gereken bilgilerin 

açıklanması suç olarak düzenlenmiştir.83 İnceleme konumuz olan madde üç fıkradan 

oluşmaktadır. İlk fıkrada; aynı kanunun 8/5. maddesine ve 23. maddesine kasten 

aykırı davranılması halinde, kasten aykırı hareket eden kuruluşlar, üye işyerleri ve 

üye işyeri anlaşması yapan kuruluşların işlerini fiilen yöneten görevlileri ve işlemi 

yapan kişilerin bu eylemleri yaptırım altına alınmaktadır. İkinci fıkrasında ise; yine 

                                                
80 Burada bahsi geçen tedbirler koruma tedbiridir. 
81 Donay, a.g.e. s. 173 
82 Aycı, Biçkin, Artuç, a.e. s. 98 
83 Kanunda bu suça ilişkin ceza; birinci ve üçüncü fıkraya aykırılık halinde bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezası ve bin güne kadar adli para cezası iken, ikinci fıkraya aykırılık halinde bin güne kadar 
adli para cezasıdır.  
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8/5 ve 23. maddelerine taksirle aykırı hareket eden kuruluşlar, üye işyerleri ve üye 

işyeri anlaşması yapan kuruluşların işlerini fiilen yöneten görevlileri ve işlemi yapan 

kişilerin eylemleri yaptırım altına alınmıştır. Son fıkrada ise kanunun 31. maddesine 

aykırı hareket eden kurul üyeleri ile kurum personeli ile kart çıkaran kuruluş ve üye 

işyerlerinin bu eylemleri yaptırım altına alınmıştır. 

 

   Kanunun 8/5. maddesine göre; “Kart çıkaran kuruluşlar, kartların 

kullanılması bir kod numarası, şifre ya da kimliği belirleyici başka bir yöntemin 

kullanılmasını gerektiriyorsa, bu tür bilgilerin gizli kalması amacıyla gerekli 

önlemleri almak ve harcama ve alacak belgesinin müşteri nüshası üzerinde ve 

yazışmalarda kart numarasının açıkça yer almasını engellemekle yükümlüdür.” 23. 

maddesine göre ise; “Üye işyerleri, kartın kullanımı sonucunda kart ve kart hamili ile 

ilgili edindikleri bilgileri, kanunla yetkili kılınan kişi, kurum ve kuruluşlar hariç 

olmak üzere kart hamilinin yazılı rızasını almadan başkasına açıklayamaz, 

saklayamaz ve kopyalayamaz. Üye işyerleri, kart bilgilerini üye işyeri anlaşması 

yaptığı kuruluş dışındaki şahıs veya kuruluşlarla paylaşamaz, satamaz, satın alamaz 

ve takas edemez. Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar, bu fıkranın uygulanmasını 

gözetmekle yükümlüdür. Kart çıkaran kuruluşlar, edindikleri kişisel bilgileri gizli 

tutmak, kendi hizmetlerinin pazarlanması dışında başka amaçlarla kullanmamak ve 

kanunla yetkili kılınan kişi, kurum ve kuruluşlar dışında kalanların bu bilgilere 

ulaşmasını engellemek amacıyla gereken önlemleri almakla yükümlüdür.” İşte bu 

sayılan yükümlülüklere kasten aykırı hareket edenler maddenin birinci, taksirlerle 

aykırı hareket edenler ise ikinci fıkrasına göre cezalandırılmaktadır. Kanunun 8/5 

maddesinde yaptırım altına alınan eylemler kart çıkaran kuruluş ya da bankaların 

yöneticileri ve çalışanları tarafından, 23.maddesinde ki eylemler ise üye işyeri 

yöneticileri veya çalışanları tarafından işlenebilmektedir. Üye işyeri yöneticisi veya 

çalışanları edindikleri bilgileri kart hamilinin rızasıyla (ki bu yazılı izinle 

mümkündür) açıklar, saklar veya kopyalarsa bu suç oluşmaz. Maddenin ikinci 

fıkrasında ise ‘..dikkatsizlik veya tedbirsizlik veya meslekte yetersizlik veya emir 

veya kurallara aykırılık nedeniyle açığa çıkmasına neden olan..’ ifadesiyle, bahse 

konu yükümlülüklerin taksirle yerine getirilememesi de yaptırım altına alınmıştır.  
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  Maddenin son fıkrasında ise kanunun 31. maddesinde iki fıkra halinde 

düzenlenmiş olan yükümlülüklere aykırı hareket edenlerin bu eylemleri yaptırım 

altına alınmıştır. 31. maddeye göre ise; “Kurul üyeleri ile kurum personeli, görevleri 

sırasında öğrendikleri bu kanun kapsamındaki kuruluşlara, kart hamillerine ve 

kefillere ait sırları kanunen açıkça yetkili olanlardan başkasına açıklayamaz ve kendi 

yararlarına kullanamazlar.” Ayrıca “kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri 

anlaşması yapan kuruluşlar, 29. maddede84 yer alan kuruluşlar ile üye işyerleri, 

bunların ortakları, yönetim kurulu üyeleri, mensupları, bunlar adına hareket eden 

kişiler ile görevlileri, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları kanunen açıkça 

yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar. Kart çıkaran kuruluşların 

destek hizmeti aldığı kuruluş ve çalışanları hakkında da bu hüküm uygulanır.” 

Birinci fıkrada düzenlenen eylemler açısından kart hamili ve kefillere ait sırların 

açıklanması ve bunlardan yararlanılması,85 ikinci fıkrada düzenlenen eylemler 

açısından ise görev nedeniyle öğrenilen sırların açıklanması suç olarak 

düzenlenmiştir.  

 

İnceleme konumuz olan suçun failleri açısından konuyu değerlendirdiğimiz 

takdirde, maddede esas itibariyle birbirlerinden ayrı düzenlenmiş olan özgü suçlar 

düzenlendiğini görmek mümkündür. Bu suçun mağduru ise, sırrı veya bilgisi 

açıklanan, ifşa edilen ve menfaati ihlal edilen gerçek veya tüzel kişiler olmaktadır.86 

Birinci ve üçüncü fıkrada düzenlenmiş suçlar kasten işlenebilirken, ikinci fıkrada 

düzenlenen suç daha önce de ifade edildiği üzere taksirle işlenmektedir.87 Birinci ve 

üçüncü fıkrada düzenlenmiş suçlara teşebbüs etmek mümkünken, taksirle işlenme 

halini düzenleyen ikinci fıkradaki suça teşebbüs mümkün değildir. İştirakin her 

                                                
84Kart hamillerinin risk durumlarının izlenmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve müşteri hizmetlerinin 
yerine getirilmesi amacıyla yapılacak bilgi ve belge alışverişi veya kartların kullanımından doğan borç 
ve alacakların takas ve mahsup işlemleri kart çıkaran kuruluşların aralarında akdedecekleri yazılı 
sözleşmeler çerçevesinde kendi aralarında veya en az beş kart çıkaran kuruluş tarafından kurulacak 
şirketler vasıtasıyla gerçekleştirilir.  
85 Kurul yöneticisi veya üyesi olanların anılan yükümlülükleri görevden ayrıldıktan sonra da devam 
etmektedir. Bkz: Yiğit, a.g.e. s. 73 
86 Aycı, Biçkin, Artuç, a.g.e. s. 101 
87 Aycı, Biçkin, Artuç, a.e. s. 104, Malkoç, a.g.e. s. 348 
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türlüsünün mümkün olduğu inceleme konumuz olan suç açısından içtima 

hükümlerinin de uygulanabilmesi mümkün görünmektedir.88 

 

3.3.5. Üye İşyerinin Cezai Sorumluluğu 

 

Bilindiği gibi sistemin taraflarından biri olan üye işyerlerinin birtakım 

yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülükleri yerine getirmenin sistemin işleyişi için 

öneminden daha önceki bölümlerde bahsetmiştik.89 Banka Kartları ve Kredi Kartları 

Kanunu’nun 40. maddesinde de üye işyerlerinin cezai sorumlulukları düzenlenmiştir. 

Buna göre; kanunun 17. maddesinin birinci fıkrasına aykırılık halinde, 18. 

maddesinin banka kartı veya kredi kartı ile alışveriş yapıldığına ilişkin işaretleri 

kaldırma yükümlülüğüne aykırılık halinde ve son olarak 19. maddesinin ikinci 

fıkrasına aykırılık halinde, üye işyeri fiilen yöneten görevliler veya üye işyeri 

çalışanlarının cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.90  

 

Üye işyerlerinin cezai sorumluluklarının düzenlendiği inceleme konumuz 

maddede ilk olarak kanunun 17. maddesinin birinci fıkrasına aykırılık 

cezalandırılmaktadır. Buna göre, “üye işyerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları 

mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini 

kabul etmek zorundadır. Bu zorunluluk indirim dönemlerinde de geçerlidir. Üye 

işyerleri, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir 

isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteyemez.” Üye işyerlerinin 40. 

maddeyle yaptırım altına alınan bir diğer yükümlülüğü ise kanunun 18. maddesinde 

düzenlenen yükümlülüğüdür. Şöyle ki; “üye işyerleri, banka kartı ve kredi kartı ile 

işlem yapıldığını gösteren işaretleri, işyerinin girişinde ve kart hamilleri tarafından 

kolayca görülebilecek bir yere koymak, üye işyeri sözleşmeleri herhangi bir nedenle 

sona erdiği takdirde de, bu işaretleri kaldırmakla yükümlüdür. Üye işyerleri, teknik 

                                                
88 Aycı, Biçkin, Artuç, a.e. s. 104 
89 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun beşinci bölümünde düzenlenen bu yükümlülükler için 
Bkz: 1.3.1.2. Üye İşyerinin Hak ve Yükümlülükleri s. 23    
90 Kanunda bu suça ilişkin ceza bin güne kadar adli para cezası olarak tespit edilmiştir.  
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bir nedenle geçici bir süreyle işlem yapılamadığı hallerde kart hamillerini uyarmakla 

yükümlüdür.” İnceleme konumuz olan maddede ise; bahse konu bu işaretleri 

kaldırmamak suç olarak düzenlenmiştir. Son olarak kanunun 19/2 maddesine göre; 

üye işyerleri kart kullanmak suretiyle satın alınmış bir malın iadesi veya alımından 

vazgeçilmesi veya işlemin iptal edilmesi durumunda, alacak belgesi düzenlemek ve 

bir nüshasını kart hamiline verirken bir nüshasını muhafaza etmekle yükümlüdürler.” 

Bu yükümlülüğe aykırı hareket edilmesi halinde de üye işyerinin cezai sorumluluğu 

doğar.   

 

 Bu suçun mağduru kanunun 17/1 ve 19. maddelerinde düzenlenen eylemlerde 

kart hamili ve kart çıkaran kuruluş, 18. maddesinde düzenlenen eylemde ise kart 

çıkaran kuruluş olmaktadır.91 Gerçek olmayan kişiler için mağdur kavramı yerine 

suçtan zarar gören kavramının tercih edilmesinin daha uygun olduğunu önceden 

belirtmiştik. Bununla beraber, inceleme konumuz olan suç kasten işlenebilen bir suç 

olarak düzenlenmiştir. Esas itibariyle taksirle işlenebilmesi mümkün görünse de 

kanun koyucu buna ilişkin bir düzenleme yapmadığı için kasten işlenebildiği 

sonucuna varılmaktadır. Özel görünüş şekilleri açısından üye işyerlerinin cezai 

sorumluluğunu düzenleyen suçun iştirak ve içtima hükümleri açısından bir farklılık 

göstermediğini belirtmek gerekir. Yani iştirak ve içtima hükümlerinin inceleme 

konumuz olan suçta uygulanabilmesi mümkündür.92  Ancak teşebbüs açısından 

kanımca aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Zira kart hamillerinin yapmış 

oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme 

taleplerini kabul etmeme anında, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla 

komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteme anında 

suç gerçekleşmiş olmaktadır. Bununla beraber kaldırılması gereken işaretlerin 

kaldırılmaması veya alacak belgesi düzenlenmemesi veya bir nüshasının verilmemesi 

anında suç gerçekleşmiş olacaktır. Dolayısıyla burada sonucu harekete bitişik 

                                                
91 Malkoç, a.g.e. s. 350, Aycı; Biçkin, Artuç, a.g.e. s. 107 
92 Aycı, Biçkin, Artuç, a.e. s. 109 
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suçların93 düzenlendiği ve teşebbüs hükümlerinin uygulanamayacağını belirtmek 

gerekir. 

 

3.3.6. Denetimde İstenen Bilgi ve Belgeleri Vermemek 

 

 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 41. maddesinde yine 5411 Sayılı 

Bankacılık Kanunu’nda 153. maddenin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan ‘yetkili 

merciler ile denetim görevlilerince istenen bilgi ve belgeleri vermemek’ suçuna 

benzer bir suç düzenlenmiştir.94 Buna göre, aynı kanunun 27. maddesinin ikinci 

fıkrası uyarınca istenilen bilgi ve belgeleri vermeyenler ile bu bilgi ve belgeleri 

gerçeğe aykırı olarak verenlerin, bu eylemleri yaptırım altına alınmıştır.95 Yine aynı 

kanunun 4. maddesine istinaden faaliyet izni verilen kuruluşların, faaliyetlerinin 

denetim ve gözetimi BDDK tarafından sağlanmaktadır. Kanunun 27. maddesinin 

ikinci fıkrasında ise;  “Kanun kapsamında yer alan kişi ve kuruluşlar, Kurulca 

belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gizli dahi olsa bu Kanunun uygulanması ile 

ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi talep üzerine Kuruma tevdi etmekle 

yükümlüdür.” şeklinde bir yükümlülük düzenlenmiştir.  

 

  Kanunun 41. maddesinde ‘..bu bilgi ve belgeleri gerçeğe aykırı verenler..’ 

ifadesiyle ayrıca ikinci bir eylem de yaptırım altına alınmıştır. Buradaki gerçeğe 

aykırılık sahtecilik anlamında olmayıp, bahse konu bilgi veya belgenin gerçeğe 

uymaması, eksik veya fazla olması şeklinde anlaşılmalıdır.96 Zira kanun koyucu 

madde metninde sahtecilik sonucuna ulaşılabilecek bir unsurdan bahsetmemiştir. 

Ancak elbette bahse konu bilgi ve belgelerde sahtecilik yapma ihtimali mevcuttur. 

Bu durumda sahtecilik suçu da oluşabilecektir. Kurulun istediği ve denetleyeceği tüm 

bilgi ve belgeler bu suçun konusunu oluştururken, bu bilgi veya belgelerin gizli 

olmasının bir önemi olmamaktadır. Bu suç, faaliyet izni verilen kuruluşların yönetici 

                                                
93 Kavram için Bkz: İçel vd., a.g.e. s. 351 
94 Ancak Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 41. madde kapsamındaki bilgi ve belgeler, bu 
madde kapsamında değildir. Bkz: Yiğit, a.g.e. s. 295 
95 Bu maddede düzenlenen yükümlülüklere aykırı hareket edenler üç aydan bir yıla kadar hapis ve bin 
beş yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.  
96 Malkoç, a.g.e. s. 353 
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veya yetkilileri tarafından işlenebilmektedir.97 Bu özelliğiyle bu suç özgü bir suçtur. 

Bununla beraber, bu suçun mağduru veya başka bir deyişle suçtan zarar göreni 

bilgilerin verilmediği veya yanlış verildiği kurum olarak BDDK’ dur. Suçun her iki 

halde de yani hem vermemek hem de gerçeğe aykırı vermek şeklinde gerçekleşen 

eylemleri açısından kasten işlenebilen bir suç olduğunu söylemek gerekir. Esas 

itibariyle gerçeğe aykırı bilgi veya belge vermek taksirle gerçekleşebilecek olsa da 

madde metninde açık hüküm bulunmadığından buradaki suç oluşmayacaktır.98  

 

 Suçun özel görünüş şekilleri açısından inceleme konumuz olan suçun 

öncelikle teşebbüse kısmen elverişli bir suç olduğunu söylemek gerekir. Ancak 

istenen bilgi ve belgeleri vermemek kanımca teşebbüse elverişli bir eylem değildir. 

Zira vermeme anında suç tamamlanmaktadır. Yani bilgi veya belge istenen kurum 

yetkilisinin bahse konu bilgi veya belgeyi vermeyeceğini beyan etmesi anında suç 

tamamlanmış olmaktadır. Ancak ikinci eylem açısından suça teşebbüsün mümkün 

olabilir. Kurula vermek üzere yanlış bilgi veya belge hazırlayan kuruluş yetkilisi 

veya yöneticisinin teşebbüs aşamasında kaldığını söylemek mümkündür. Son olarak 

iştirak açısından herhangi bir özelliği bulunmayan incelediğimiz suçta içtima 

hükümlerinin de uygulanması mümkün görünmektedir.99  

                                                
97 Malkoç, a.e. s. 352; Aycı, Biçkin, Artuç, a.g.e. s. 111 
98 Aycı, Biçkin, Artuç, a.e. s. 111 
99 Aycı, Biçkin, Artuç, a.e. s. 111 
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SONUÇ 

 

Kartlı ödeme sistemi 20. yy.’ın ikinci yarısından itibaren hız kazanmış, para 

yerine kullanılagelmesi ve sağladığı kolaylıklar sayesinde günümüzde neredeyse 

para yerine ödeme aracı olmuş bir sistemdir. Kartlı ödeme sisteminin içinde her ne 

kadar banka kartları yer alsa da esas itibariyle kredi kartlarının, bahse konu sistemi 

karşıladığını belirtmek gerekir. Kredi kartı uygulaması, kart hamiline ödeme 

kolaylığı ve belli bir limite kadar kredi kullanma olanağı sağlamanın yanında nakit 

taşıma külfetinden kurtarmakta, üye işyerini nakit bulundurmanın risklerinden 

koruyup daha çok müşteriye ve daha yüksek satış hacmine ulaşmasına yardımcı 

olmakta, kart çıkaran kuruluşa kredi kartı sistemi kurma, bu sistemi güvenilir 

biçimde çalıştırma ve sözleşme yaptığı kart hamilleri ile üye işyerlerinin bazı risk ve 

külfetlerini üstlenme karşılığında gelir elde etme olanağı vermektedir. Bu suretle 

ticaret hayatını canlandıran kredi kartı uygulaması, ekonomik faaliyetlerin kayıt 

altına alınmasını sağlamak suretiyle vergi kaybını da önlemektedir. Banka kartı ise 

sadece hesaba erişim sağlamakta, bu fonksiyonun dışında kredi kartı gibi hamillerine 

kredi imkanı sağlamamaktadır. 

 

Kredi kartı ilişkisi, kart çıkaran kuruluşun, üye işyeri ile alışveriş ilişkisi 

kuran kart hamilinin edimini güvence altına alan üç taraflı hukuki bir ilişkidir. Kredi 

kartı sisteminde kart çıkaran kuruluşun üye işyeri ile ilişkisi “üye işyeri sözleşmesi” 

ile kart hamili ile ilişkisi “kredi kartı sözleşmesi” ile belirlenir. Kart hamili ile üye 

işyeri arasındaki ilişki ise satım, hizmet, istisna veya kira gibi “tipik” sözleşmelerden 

biri veya bunların birkaçını içeren bileşik ya da karma bir sözleşme yahut kendine 

özgü başka bir sözleşme olabilir. Kredi kartı ilişkisini oluşturan sözleşmesel (akdi) 

düzenin önemli özelliği, her bir sözleşmenin diğer sözleşmelerden tamamen 

bağımsız olması, fakat her bir sözleşmenin diğer sözleşmeler üzerinde etkisinin 

bulunmasıdır. 
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Kredi kartı uygulamasının bütün bu yararlarının yanında, tüketim eğilimini 

arttırma, kişinin altından kalkamayacağı borçların altına girmesini kolaylaştırma, üye 

işyerleri ve her ne kadar hukuk sistemi tarafından korunsa da hassas bir sektör olan 

bankacılık sektörü için ilave külfet ve riskler getirme gibi olumsuz tarafları da 

bulunmaktadır. Ancak bu gibi olumsuzluklardan kredi kartı uygulamasının tek başına 

sorumlu olduğu söylenemez. Zira kredi kartı ilişkisi taraflarının kusur ve ihmalleri, 

kart hamilinin ve üye işyerinin sahip oldukları hakları tam olarak bilmemeleri, gelir 

dağılımındaki bozukluk ve birbirini izleyen ekonomik krizler de bu sonuçta ciddi pay 

sahibidir. 

 

Kredi kartlarının kötüye kullanılması eylemlerinin cezalandırılmasının birden 

çok yararı olduğu açıktır. Zira bu eylemler bireysel malvarlığına zarar verdiği gibi, 

nakit olmayan ödeme sistemine, dolayısıyla ekonomiye de zarar vermektedir. 

Bununla beraber, karşılıklı güven ilişkisine de zarar vermekte ve özellikle eylemlerin 

seri bir şekilde işlenmesi halinde sosyal zararlar ortaya çıkmaktadır. 

 

Kredi kartlarının kötüye kullanılması eylemleri ise çok çeşitli şekillerde 

gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde yakın zamana kadar, konuyla alakalı, özel bir 

düzenleme olmaması nedeniyle bu eylemlerin bir kısmının, mevcut, klasik mal 

aleyhindeki suç tipleri uyarınca cezalandırılması tartışmalara yol açmaktaydı. Suçta 

ve cezada kanunilik ilkesinin kesin bir şekilde uygulanabilmesi için bu eylemleri 

cezalandıran açık hükümlere ihtiyaç vardı. Gerçekten hukuk sistemi bu eksikliği 

gidererek, YTCK’ nda ETCK’ ndan farklı olarak, banka ve kredi kartlarının kötüye 

kullanılmasını klasik suç tiplerinden ayırıp, müstakil bir suç şeklinde düzenleyerek 

açıklığa kavuşturmuştur. Ayrıca Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu da yine 

yakın zamanda yürürlüğe girmiş ve bu şekilde sistemin etkin ve sorunsuz bir şekilde 

çalışması hedeflenmiştir. Ve bu kanunla; hem sistemin tarafları arasındaki ilişkiler, 

hem de sistemin genel kuralları tespit edilerek, isabetli bir düzenleme hayata 

geçmiştir.  

 

 İlerleyen zamanda gelişen teknolojinin, insanlara yeni olanaklar sunarken 

hayatı kolaylaştırması, fakat aynı teknolojinin, güvenlik ve hukuk ekseninde 
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toplumları çeşitli yeniliklere itmesi muhtemeldir. Zira teknolojik gelişmeler özellikle 

bu alanda suçlular lehine de aynı hızda gelişme göstermektedir. Bu durumda ise 

sistemden en çok kar sağlayan bankalar veya kart çıkaran kurumlar yeni teknolojiler 

geliştirmek zorunda kalacaktır. Nitekim 2006 Yılı içerisinde faaliyete geçen Çip ve 

Şifre sistemi bu gelişimin bir örneğidir.  

 

Kredi kartı sisteminde zararın en aza indirgenebilmesi için en önemli unsur, 

sistem taraflarının hak ve yükümlülüklerini bilerek, bunlara göre hareket etmesi 

gerekliliğidir. Özellikle kart hamilleri ya da bireyler, kart kullanımında daha dikkatli 

davransalar, hukuka aykırı kullanım, kanımca oldukça azalacaktır. Sadece hukuk 

sisteminin geliştireceği savunma mekanizmaları bu sistemin işlerliği için yeterlidir 

düşüncesi pek isabetli değildir. Ayrıca suç bilindiği üzere sosyolojik bir olgudur ve 

eğitim, kültür, çevre, ekonomi, psikoloji gibi sayısız etkeni vardır. Öncelikle ‘neden’ 

veya nedenler araştırılmalı başka bir deyişle sorunlarının temeline inilmelidir. 

Kanımca ancak bu şekilde suçla etkin bir mücadele yapılabilmesi mümkün 

olabilecektir.  
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