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SİRKÜLER        İstanbul, 15.05.2014 

Sayı: 2014/106       Ref: 4/106 

 

 

Konu:  

ŞİRKET KREDİ KARTLARI KULLANILARAK YAPILAN BAZI HARCAMALAR 

İÇİN GETİRİLEN TAKSİT SINIRLAMASI KALDIRILMIŞTIR 

 

13.05.2014 tarih ve 28999 sayılı Resmi Gazete’de “Banka Kartları Ve Kredi Kartları 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” yayınlanmıştır.  

 

Söz konusu yönetmelik ile, 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin “Kart çıkaran kuruluşlarda 

koruyucu hükümler, hesap ve kayıt düzeni, mali tablolar ve denetimi” başlıklı 26. maddesinin 

yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki sekizinci fıkra 

eklenmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni:  

 

(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir 

ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya 

ödemenin ertelendiği dönemler de dahil 

olmak üzere, kredi kartları ile 

gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile 

nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 

dokuz ayı geçemez. Kredi kartlarıyla 

gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve 

kuyumla ilgili harcamalar ile yemek, gıda ve 

akaryakıt alımlarında taksit uygulanamaz. 

  

(7) Mal veya hizmet alımı  sonrası belli 

bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi 

veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil 

olmak üzere, kredi kartları  ile 

gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile 

nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 

dokuz ayı geçemez. Kredi kartlarıyla 

gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve 

kuyumla ilgili harcamalarda ve yemek, gıda, 

akaryakıt ile hediye kart, hediye çeki ve 

benzeri şekillerde herhangi somut bir mal 

veya hizmeti içermeyen ürünlerin 
alımlarında taksit uygulanamaz. 

 

(8) Yedinci fıkranın ikinci cümlesi, 

kurumsal kredi kartları hakkında 

uygulanmaz. 

 

 

Yapılan değişiklik ile, şirket kredi kartları ile gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve 

kuyumla (Altın, Gümüş, Platin, Bronz gibi cevherleri ham halden işlenmiş hale getirme 

işlemine kuyum denilmektedir; kuyum işinin pazarlanması ise kuyumculuk olarak 

adlandırılmaktadır) ilgili harcamalarda ve yemek, gıda, akaryakıt ile hediye kart, hediye çeki  
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ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımları da 

dahil olmak üzere her türlü mal ve hizmet alımında taksit uygulanabilecektir.  

 

Diğer taraftan, kredi kartlarına taksit yasağı genişletilmiştir. Buna göre hediye kart, 

hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin 

alımlarında da taksit uygulanamayacaktır.  

 

Yukarıdaki değişiklikler 13 Mayıs 2014 günü yürürlüğe girmiştir.  

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK: 

Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Yönetmelik 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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13 Mayıs 2014  SALI Resmî Gazete Sayı : 28999 

YÖNETMELİK 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA 
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

İLİŞKİN YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi 

KartlarıHakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye 

aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir. 

“(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği 

dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde 

taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve kuyumla ilgili 

harcamalarda ve yemek, gıda, akaryakıt ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya 

hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz. 

(8) Yedinci fıkranın ikinci cümlesi, kurumsal kredi kartları hakkında uygulanmaz.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

10/3/2007 26458 
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 
1- 21/12/2008 27087 
2- 1/8/2009 27306 
3- 17/12/2010 27788 
4- 14/1/2011 27815 
5- 19/10/2011 28089 
6- 8/10/2013 28789 Mükerrer 
7- 21/11/2013 28828 
8- 31/12/2013 28868 

  

  
 


