
Değerli Paraf Üye İşyerimiz,

Kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerindeki taksitlendirme esasları ve sürelerini 
düzenleyen, 27 Eylül 2016 tarih ve 29840 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayınlanarak, yayım tarihi olan 27 Eylül 2016 tarihi itibariyle 
yürürlüğe girmiştir.

“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 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 
kartları ile 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.

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

Buna göre, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları taksitlendirme süresi en fazla 12 ay olacaktır. Bu süre;
• Kuyumla ilgili harcamalarda en fazla 4 ay, 
• Elektronik eşya ve bilgisayar alımlarında 6 ay, 
• Havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık, konaklama, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda, sağlık  
 ürünü alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde ve vergi ödemelerinde en fazla 9 ay olarak   
 uygulanacak,
• Telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar, yemek, gıda, alkollü  
 içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekilde herhangi somut bir mal  
 veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanmayacaktır. Kurumsal kredi kartları için mal ve hizmet  
 alımları ile nakit çekimler de dahil olmak üzere taksitlendirme süresi en fazla 12 ay olarak uygulanacaktır.

 Yapılan değişikliğe göre telekomünikasyon, yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt sektörlerine ek olarak doğrudan  
 pazarlama, kozmetik ve ofis malzemesi sektörlerinde faaliyet gösteren üye işyerlerimiz 27 Eylül 2016 tarihinden  
 itibaren geçerli olmak üzere;
• Sanal POS ve fiziki POS’ları üzerinden yapacakları işlemlerde (kurumsal kredi kartları ile yapılanlar dışında) taksit  
 uygulayamayacaktır.
 Faaliyet konusu telekomünikasyon, doğrudan pazarlama, yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis  
 malzemesi dışında kalan üye işyerlerimiz ise 27 Eylül 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 
• Sanal ve fiziki POS’ları üzerinden yapacakları işlemlerde en fazla 12 ay taksitlendirme yapabilecektir.

Farklı taksitlendirme sürelerine sahip ürün ve hizmetlerin satışını birlikte gerçekleştiren üye işyerlerimizin, satılan 
ürünün/hizmetin türüne göre yukarıda belirtilen taksitlendirme sürelerine uymaları gerekmektedir. Üye işyerince 
yönetmeliğe aykırı işlem yapılması durumunda tüm sorumluluk ÜYE İŞYERİ’ne ait olacaktır.
Çalışma sisteminde değişiklik talep eden üye işyerlerimizin, bu taleplerini çalışmakta olduğu şubelerine iletmeleri 
gerekmektedir.
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Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Kartlı Ödeme Sistemleri Daire Başkanlığı

parafcard.com.tr  |  0850 222 0 400 Halkbank Dialog 


