Karar Sayısı: 8198

Karar Tarihi: 11.01.2019

Kurulun 11.01.2019 tarihli toplantısında, 11.01.2019 tarih ve 24049440-010.03[12]E.684 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
- Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci
fıkrası uyarınca;
1- 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 en fazla on iki aya kadar taksitlendirme
yapılabilmesine,
2- Birinci maddedeki sürenin; elektronik eşya alımlarında üç ay, tablet alımlarında,
kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili
yurt dışına ilişkin harcamalarda altı ay, fiyatı üç bin Türk Lirasına kadar olan televizyon
alımlarında, havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ürünü
alımlarında ve vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanmasına,1
3- Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyum, 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 taksitlendirme yapılmamasına,
4- 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 en fazla on iki aya kadar
taksitlendirme yapılabilmesine,1
- Bu kararın, Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum internet sitesinde
yayımlanmasına
karar verilmiştir.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 25.02.2019 tarihli ve 8261 sayılı Kararı ile
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası
uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında
taksitlendirme sürelerinin; tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılık ile ilgili
harcamalarda altı aydan on iki aya, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda,
sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda dokuz aydan on iki aya, kurumsal kredi
kartlarındaki genel taksit sınırının ise dokuz aydan on iki aya çıkarılmasına karar verilmiştir.

