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YÖNETMELİK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları
Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıda yer alan
üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(2) Kart hamili, talep etmek suretiyle kart limiti veya toplam kart limitini azaltmak, kartı iptal ettirmek ve
sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir. Kart limitinin veya toplam kart limitinin azaltılmasına, kartın iptal edilmesine
ve sözleşmenin feshine ilişkin kart hamilince yapılan talebin en geç yedi gün içinde kart çıkaran kuruluşça yerine
getirilmesi zorunludur. Şubeler kanalıyla yapılan kart limitinin veya toplam kart limitinin azaltılmasına veya kart iptaline
ilişkin taleplerde, bu talebin hangi tarihte alındığına dair şube yetkililerince imzalanmış bir belgenin veya doldurulan
limit azaltma ya da iptal talep formunun bir örneğinin kart hamiline verilmesi zorunludur.”
“(3) Kart çıkaran kuruluşlar limit azaltma taleplerini işleme almadan önce, kart hamilinden talebinin ilgili kart
limitini veya toplam kart limitini azaltmaya yönelik olduğuna ilişkin açık beyan alır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bankalar hakkında bu Yönetmeliğin 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ncı maddeleri ile yedinci ve sekizinci
fıkrası hariç 26 ncı maddesine ilişkin hükümleri uygulanmaz.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.
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BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI
GENEL GEREKÇE
5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 9 uncu maddesinde kart çıkaran kuruluş tarafından
bir gerçek kişinin sahip olduğu tüm kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartları limitinin, ilk yıl için, ilgilinin aylık
ortalama net gelirinin iki katını, ikinci yıl için ise, dört katını aşamayacağı, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında
Yönetmeliğin (Yönetmelik) 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında ise; ilk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin
tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limitinin, ilk yıl için, ilgilinin
aylık ortalama net gelirinin iki katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise dört katını aşamayacağı hükme bağlanmıştır.
Bu kapsamda, kart hamillerine kart çıkaran kuruluşlar tarafından bir gerçek kişi için tanınabilecek kredi kartı
limiti anılan hükümler uyarınca sınırlandırılmıştır. Kart hamilinin herhangi bir kart çıkaran kuruluş nezdindeki mevcut
kullanılabilir kart limitinin başka bir işleme gerek kalmaksızın yalnızca talebi ile belirli bir süre içerisinde kart çıkaran
kuruluş tarafından düşürülmesi ve bu sayede kullanılabilecek kalan limit hakkı kadar istenilen başka bir kart çıkaran
kuruluştan kredi kartı limiti temin edebilmesinde kolaylık sağlanmasına ilişkin olarak söz konusu değişiklik
öngörülmüştür.
Diğer taraftan, uygulamada müşteri limiti ve kart limiti gibi farklı kavramların kullanılabildiği dikkate alınarak
kart hamili tarafından kart limitini azaltmak için talepte bulunulduğunda, bu talebin ilgili kartın limitine veya müşterinin
limit azaltma talebinde bulunduğu kart çıkaran kuruluş nezdindeki kartlarının toplam limitine ilişkin olduğu konusunda
açıklık olması açısından bu hususta kart çıkaran kuruluşça kart hamilinden açık beyan alınmasına yönelik olarak
maddeye üçüncü fıkra eklenmesi öngörülmüştür.
Öte yandan, Yönetmelikte yapılan ve 13/5/2014 tarihli ve 28999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren değişiklik ile Yönetmeliğin 26 ncı maddesine sekizinci fıkra eklendiğinden, Yönetmeliğin 28 inci
maddesi de bu değişikliğe paralel olarak maddeler arasında uyum sağlanmasını teminen değiştirilmiştir.

