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Değerli Üye İşyerimiz, 

31 Aralık 2013 tarihinde 28868 no’lu Resmî Gazete’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 
yayınlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda 01 Şubat 2014 tarihi itibariyle kredi 
kartlarıyla gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarına ilişkin yeni düzenlemeyi aşağıda bulabilirsiniz: 

(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler 
de dahil olmak üzere, kredi kartlarıyla 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. 

Düzenleme hakkında açıklamalarız ise aşağıda listelenmiştir. 

Düzenleme-1: Kredi kartlarıyla yapılan taksitli işlemlerin tamamı için sunulan ek taksit, öteleme ve/veya Joker Vadaa 
dahil olmak üzere maksimum taksit sayısı 9’la sınırlandırılmıştır. 

Bankamız POS sistemlerinde yapılan geliştirme ile bir taksitli işlemin 9 taksit üst sınırı aşması engellenmiştir. POS 
üzerinden girilen taksit sayısı ve Joker Vadaa kullanımlarının toplamı 9’u aşarsa, işlem sistem tarafından 9 taksite 
sabitlenecektir ve bilgilendirme müşteri slibinde yapılacaktır. 

Düzenleme-2: Telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalar ile yemek, gıda ve akaryakıt alımlarında taksit 
uygulanamayacaktır. 

01 Şubat 2014 tarihi itibariyle;

- Tüm akaryakıt harcamaları 

- Tüm kuyum harcamaları (Kuyum, kuyumculuk faaliyet alanı için her türlü değerli madeni eşya ve değerli taşların 
satışını kapsar.) 

- Tüm telekomünikasyon harcamaları (Cep telefonu satışı, fatura ödeme, TL/dakika yükleme ve internet/SMS 
paketi satışlarını kapsar.) 

- Tüm gıda ve yeme içme harcamaları için taksit yapılması yasaklanmıştır. 

Taksit yapılmaması gereken ürün/hizmet grupları için iş yerinin taksit yaptığının tespit edilmesi durumunda BDDK’nın 
ilgili yönetmeliği ve mevcut üye iş yeri sözleşmesi kapsamında sorumluluk iş yerinize de aittir. Bu durumun tespiti ve 
tespiti nedeniyle oluşabilecek cezai yaptırım, bankamız tarafından tarafınıza rücu edilecektir. 

Bu kapsamda sahip olduğunuz POS’unuzun taksite kapatılması yönünde bir talebiniz varsa çalışmakta olduğunuz 
şubenize başvurmanızı rica ederiz. 

Değerli Üye İş yerimiz, BDDK tarafından 01 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayınlanan yeni taksit 
sınırlaması yönetmeliği kapsamında yukarıda belirtilen taksit yasaklı ürün ve hizmetler için hiçbir koşulda taksitli işlem 
yapılmaması gerekliliği konusu kritik önem arz etmektedir ve tarafınıza cezai sonuçları olabilecektir. 

Azami özenin gösterilmesi için konuyu bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,
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