
Değerli Üye İşyerimiz, 

27 Eylül 2016 tarihinde 29840 no’lu Resmi Gazete’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 
yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda 27 Eylül 2016 tarihi itibariyle geçerli 
olan kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarına ilişkin yeni düzenleme aşağıdaki gibidir: 

“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 on iki ayı geçemez. Bu süre; kuyumla ilgili harcamalarda dört ay, elektronik eşya ve bilgisayar alımlarında altı ay, 
havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık, konaklama, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda, sağlık ürünü 
alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde ve vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanır. Kredi kartlarıyla 
gerçekleştirilecek telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve 
yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde 
herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz. 

(8) Kurumsal kredi kartları ile, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya 
ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde 
taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez” 

Değerli Üye işyerimiz, BDDK tarafından 27 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayınlanan yeni taksit sınırlaması 
yönetmeliği kapsamında belirtilen taksit yasaklı ürün ve hizmetler için hiç bir koşulda taksitli işlem yapılmaması 
gerekliliği konusu kritik önem arz etmektedir ve tarafınıza cezai sonuçları olabilecektir. Bu durumun tespiti ve tespiti 
nedeniyle oluşabilecek cezai yaptırım, bankamız tarafından tarafınıza rücu edilebilecektir. 

Azami özenin gösterilmesi için konuyu bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,
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