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GİRİŞ 

"Şimdi al, sonra öde" felsefesi, Amerikan tanı yaşamı derinden etkilemiştir. İşte bu 

anlayışın sonucunda ortaya çıkan kredi kartları, başlangıçta sadece ticareti 

kolaylaştırmışken; günümezde işletme, bankacılık ve bireysel para yönetiminin temel bir 

unsuru haline gelmiştir ( 1 ). Dolayısıyla, kredi kartlarının gelişiminin modern 

bankacılığın gözlenebilen en önemli yeniliklerinden bir tanesi olduğu söylenebilir. Bugün 

kredi kartları, tüketim harcamalarında, efektif ve çek'in yerini alan bir ödeme aracı 

niteliğindedir. Kart sahih~nin yanında para taşıması gerekmemekte; vereceği çekinkabul 

edilmemesinden doğabilecek sorunlar aşılabilmekte; belirli bir miktara kadar tüm 

gereksinmelerini bu yolla karşılayabilmekte; ödeme yapmaksızın harcamalarda 

bulunabilmcktedir.t-Kısacası, kredi kartı, iktisadi açıdan, "satınalma gücünün 

maddesellikten armmasa" olarak nitelendirilebilir e). 
Kredi kartı uygulamasının ülkemiz açısından çok uzun bir geçmişi yoktur. 

Türkiye'de 1980'!i yılların başlanndan itibaren tüketim ekonomisi canlandırılmaya 

çalışılmış ve toplumumuz giderek bir "tüketim toplumu" haline gelmeye başlamıştır. Kredi 

kartları, tüketim harcamalaruıda kullanılan bir ödeme aracı olarak, özellikle bu dönemde 

bankalarm ilgi alanma girmiştir. Kredi kartlarının yakın bir gelecekte çok daha geniş bir 

uygulama alanı bulacağı ileıi sürülebilir. 

1 

2 
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V 

In the second chapter, the econoınical aspect of the subject has been taken in hand 

and the effects of the credit cards on the supply and demand of cash has been examined. 

In the third chapter, the applications of the credit cards in our country and the 

problems which were faced from those applications has been examined; the effect of the 

credit cards on the demand of cash has been evaluated as regards to our country anda 

model experience has been made. 

In the conclusion, it was given place to the results which were reached by making 

the suııvınry of the study. 



SUMMARY 

There have been considerably important changes in the system of banking in recent 

years in Turkey and in order to spread out the credit risks on to a wide plate, banks have 

begun to give a great importance to the consumers. 

For this purpose, banks prefer the financing possibility to be provided to many 

people by crediting the consumers who have a regular arula.valid ineome instead of giving 

credits to a few private entrepreneurs and industrialists to reduce the risk of turning back 

of the credit. 

There are two important devices used in financing of the consumers, those are 

consumer credits and credit cards. 

lt can be said that the development of the credit cards is one of the most important 

newnesses of modem banking. Today, credit cards are the tools which have taken the 

place of effective and cheques in consumer expenditures. lt is not necessary for the card 

holder to carry cash and he can reach the goods and services by that way. 

Being important devices of the foresaid cards for providing integration between the 

banking system in our country and the international banking system, and the great 

interest that was indicated to the subject are played role in coosing the credit cards asa 

subject of our thesis. 

Our study is formed by three chapters. 

In the first chapter, general infannation about credit cards has been taken place~ and 

has been attained the historical development of themin the world and in our country. 
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Kredi kartlarını tez konusu olarak seçmemizin nedeni, modern bankacılık açısından 

büyük önem taşıması olmuştur. Ülkemizde kredi kartları konusunda henüz yeterli 

akademik çalışmaların yapılmadığı dikkate alındığında, çalışmanın bu alanda küçük de 

olsa bir katkıda bulunacağı umulmaktadır. 

Çalışmanuz üç bölümden oluşacaktır. 

Birinci bölümde öncelikle kredi kartlarıyla ilgili genel bilgilere yer verilecektir. 

Burada kredi kartlarının tanımı yapılacak ve kredi kartı sisteminin işleyişinde yer alan üç 

taraf yani; kredi kartı çıkaran kururnlar (bankalar ve finans kurumları), kredi kartı sahipleri 

(tüketiciler) ve kredi kartını kabul eden işletmeler (üye işyerleri) hakkında kısa bilgiler 

verilecektir. Daha sonra kredi kartlarının çeşitleıi anlatılacak ve kredi kartı kullanımına 

dayanan global ödeme sistemleri yani American Express, Diners Club, Visa vs. 

incelenecektir. Bunlardan sonra, kredi kartlarının, sistemin tarafları açısından avantajlı ve 

dezavantajlı yönlerine değinilecektir. 

Birinci bölümün sonunda kredi kartlannın Dünya'daki ve Türkiye'deki tarihsel 

gelişimi incelenecektir. Dünya'daki tarihsel gelişiminde kredi kartlarının doğduğu ülke 

olan Amerika Birleşik Devletleri öncelikle ele alınacak ve çeşitli Avrupa ülkelerindeki 

gelişmelerden de kısaca bahsedilecektir. 

İkinci bölümde, konunun iktisadi yönüne değinilecek ve kredi kartlannın para arzı 

ve talebi üzerindeki etkileri teorik olarak incelenecektir. Bu bölümde öncelikle kredi 

kartlarının nakit para kullanımı üzerindeki etkileri ele alınacak ve bankaların kredi kartlan 

ile çek kullanımı arasındaki tercihlerinden bahsedilecektir. Daha sonra kaydi para 

ekonomisinde kredi kartlarının para arzı üzerindeki etkileri incelenecektir. Ayrıca 

"Overdraft" uygulaması ile kredi kartı uygulaması karşılaştırılacaktır. Öte yandan, kredi 

kartlarının para talebi üzerindeki etkilerinin incelenmesi de bu bölümün konuları arasında 

yer alacaktır. Burada konu ikiye ayrılarak; kredi kartlannın toplam para talebi ve hane 

halkının işlem güdüsü ile para t.al.ebi üzerindeki etkisi ele alınacaktır. 

Üçüncü bölümde, ülkemizdeki kredi kartı uygulamaları hakkında genel bir açıklama 

yapılarak; kullanılan belli başlı kredi kartı çeşitleri ve özellikleriyle ülkemizde kredi kartı 
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çıkaran çeşitli banka ve kredi kartı kurumlarındaki uygulamalara değinilecektir. Ayrıca, 

Türkiye'de kredi kartı sistemiyle tüketici kredileri ilişkisinden bahsedilerek, kredi kartı 

sisteminde karşılaşılan sorunlara ve çözüm önerilerine yer verilecektir. Bu arada 

Bankalararası Kart Merkezinin kuruluş amaçları ve faaliyetleri üzerinde kısaca 

durulacaktır. Daha sonra kredi kartı kullanımının nakit para talebi üzerindeki etkisi 

ülkemiz açı~ından değerlendirilecektir. Bu amaçla geliştirilecek bir model çerçevesinde 

konu test edilecektir. 

Sonuç kısmında ise çalışmamızın kısa bir özeti yapılarak, ulaşılan sonuçlar ortaya 

konulacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KREDi KARTLARININ GENEL ESASLARI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 

I. KREDİ KARTLARININ GENEL ESASLARI 

1. KREDi KARTLARININ TANIMI 

Kredi kartları, kişilerin yanlarında nakit para taşımaksızm, mal ve hizmet satın 

almalarına olanak tanıyan, bu mal ve hizmetlerin bedellerinin belli bir süre sonra 

ödenmesini veya belirli bir faiz karşılığında taksitlendirilmesini sağlayan ve böylece kredi 

kullanma olanağı sunan: ayrıca, nakit para çekebilme kolaylığı veren bir tür ödeme 

aracıdır. 

2. KREDi KARTI SİSTEMİNİN T ARAFLARI 

Kredi kartı sisteminde işlemler üç taraf arasında meydana gelmektedir. Bunlar; 

1- Kredi kartı veren banka veya mali kuruluşlar 

2- Kredi kartı hamili 

3- Kredi kartı ile satış yapan i~yerleri 

Kredi kaıtı temini için şahıslar kredi kartı kuruluşlarına üye olmaktadırlar. Kredi 

kartı hamili, anlaşmalı işyerlerinden kendisine tanınan limit dahilinde alışveriş yapma 

imkanına sahiptir. Ayrıca kartı aldığı bankadan nakit avans şeklinde nakit para da 

çekebilmek'tedir. 
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Alışveriş sırasında nakit ödeme yapılmakta; yalnızca kredi kartı ibraz edilerek 

satış belgesi imzalanmakta ve ödeme bu şekilde olmaktadır. 

İşyeri sattı ğı malın veya hizmetin bedelini belli bir komisyon ödeyerek anlaşmalı 

olduğu kredi kartı kuruluşundan veya bankadan tahsil etmektedir. 

Kredi kartı hamili ise belli bir süre sonra yaptığı harcamalann bedelini, kartı 

aldığı bankaya veya kredi kartı kuruluşuna ödemektedir. 

3. KREDİ KARTLARININ GENEL ESASLARI 

A) Kredi Kartlarının Türleri 

Günümüzde ulusal sınırlan aşan bir bankacılık sistemi kurulmuştur ve bu sistem 

global ödeme hizmetlerini yerine getirmektedir. 

Dünya ödemeler sisteminde kredi kartları önemli bir paya sahiptir. Halen 

kullanılmakta olan kart türleri arasında banka kredi kartları, kart sahibine önceden 

belirlenmiş bir limite kadar kısa vadeli kredi kullanma olanağı sağlamaktadır. Bunun 

yanında çeşitli mağaza ve mağaza zincirleri de müşterileri için "mağaza kartları" olarak 

adlandınlan kartları hizmete sunmuşlardır e). 
Bir başka tür kredi kartı da seyahat ve eğlence (Travel and Entertainment/T 

& E) kartlandır. Bu kart türünde kart sahibinin aylık bildirgeyi aldığında borcunun 

tamamını ödemesi gerekmektedir. 

Petrol kartı da uygulamaya giren bir diğer kart türüdür. Bu kartlar, üst düzey 

yöneticiler veya satış elemanlannca kullanılabilen kartlar olarak, daha çok iş dünyasında 

kullanım alanı bulmuşlardır. 

Yakın gelecekte ödemeler sistemi içinde, halen Fransa'da deneme aşamasında 

bulunan "Hafızalı Kartlar" (Memory Cards) da önemli bir kullanım alanı bulabilirler. 

Bu kart, işlemleri kayıt etmek için yerleştirilmiş bir veya daha çok mikro-devrelerden 

3 Figen .KARATAN, Bankacalıkta Ödeme Sistemlerinin Otomasyonu: Elektronik Fon 

Transfer Sistemleri, Türkiye Bankalar Birliği Ya.No.l62, Ankara, 1990, s.l2. 
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oluşmakta ve kayıt edilen işlemler gerektiğinde banka hesabı veya kredi limiti ile 

karşılaştırılmaktadır. Hafızah kaıtlar, üzerlerindeki bu mikro-devreler'den dolayı normal 

manyetik plastik kartlardan daha faı.la bilgi depolayabilmektedirlcr (4). 

a- Banka Kredi Kartlan 

Kart sahibine önceden belirlenmiş tirnitler dahilinde kısa vadeli kredi kullanma 

imkanı sağlarlar. Banka, belirli dönemlerde kart sahibine yaptığı alışverişlerin ayrıntılarını 

içeren bir hesap ekstresi göndererek, bir önceki aya ait borcun ödenmesini ister. Bu 

ekstrenin eline ulaşmasından sonra, müşteri, yurtdışında genellikle ortalama 25 gün, 

Türkiye'de ise en çok 10 gün içinde herhangi bir faiz ödemeden borcunun tamamını 

ödeyebilir veya borcunun belirli bir yüzdesini ödeyerek, kalanını belirli bir faizle birlikte 

taksitlendirebilir. 

Bankalar, bu hizmetleri karşılığında üye işyerlerinden belirli bir komisyon 

alırlar. Bunun yanında, banka verilen kredinin faizi ile de bir kazanç sağlamış olur. 

Ayrıca, kredi kartına sahip olabilmek için kart başına belirli bir ücret de ödemek 

gerekmektedir. 

Bankalar kredi kartlarını iki şekilde sunabilirler (5): 

1- Bankalar, kredi kartı kurumu ile imzaladıkları "lisans sözleşmesi" ile söz konusu 

kartı bulundukları ülkede çıkarıp pazarlama yetkisini alabilirler. Lisans sözleşmeleri 

aracılığıyla bir kart birden fazla banka tarafından çıkarılabilir. Bu durumda bankalar, hem 

kendileri tarafından herr. de diğer bankalar tarafından çıkarılan aynı kartla yapılan 

alışverişlerin satış belgesini üye işyerlerine ödemek durumundadırlar. Bir süre sonra 

bankaların birbirlerine ödemeleri bir takas bürosu aracılığı ile yapılıp hesaplar kapatılır. 

Bankalar arasındaki bu ödemelerden ötürü kredi kartları evrensel bir nitelik kazanmıştır. 

4 

5 

KARATAN, s.l2. 

Pelin ALPERGiN (Der.),Bireysel Bankacılık, Türkiye Bankalar Birliği Ya.No.l60, Ankara, 

1990, s.30. 
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Bu tür banka kredi kartlarının üzerinde hem bankanın hem de anlaşmalı olduğu kuruluşun 

amblemi yer alır. 

2- Bankalar kendi kredi kartlarını müşterilerine sunabilirler. Eğer bir banka kendi 

kredi kartını çıkarmak isterse, öncelikle yeterli sayıda işyeri ve o işyerlerinden alışveriş 

yapacak yeterli sayıda müşteri, potansiyeli oluşturmak zorundadır. Sistemin karlı bir 

şekilde işleyebilmesi için iki tarafın da aynı anda varolması gerekmektedir. Müşteriler 

bankadan aldıklan kredi kartını kabul eden çok sayıda işyerinin olmasını, kart kabul eden 

işletmeler ise kartla alışveriş yapan çok sayıda müşteri olmasını isterler. Aksi halde iki 

taraf da hoşnutsuz olacak ve sistem gereği gibi işleyemeyecektir. 

Barıkaların kredi kartı sistemine katılma nedenlerini de şöyle sıralayabiliriz (6): 

- Kredi kartlarıyla birlikte bankalar eski müşterilerine yeni bir hizmet 

sunarlarken, bankalarına yeni müşteri çekme imkanı da elde ederler. 

- Kredi kartı uygulamaları, bankanın diğer hizmetlerinin tanıtırnma da olanak 

sağlar. 

- Bankalar bu sisteme dahil olarak kendilerine karlı bir alan sağlamış olurlar. 

- Bu sayede bankalar, gelişmelerin gerisinde kalmamış ve elektronik fon 

transferleri gibi teknolojik yeniliklerden yararianmış olurlar. 

- Bankacılık sektörü bir oligopol piyasası özelliği gösterdiğinden, rakipierin 

çıkardığı ürünlerin benzerlerini çıkarma zorunluluğu da bazı bankaların bu 

işe girmelerine neden olmaktadır. 

b- Mağaza Kartları (Store Cards) 

Perakendeci mağazaların kendi adiarına çıkardıkları kartlardır. Bu tür kart 

uygulamalarında, bankalar ve diğer mali kuruluşlar organizasyon ve işlemlerin 

yürütülmesi konularında katkıda bulunabilirler. 

6 A.g.e., s.22. 
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Mağazaların kredi limitleri ve faizler ile ilgili kuralları arasında büyük farklılıklar 

göze çarpmaktadır. Ülkemizde Beymen firmasının çıkardığı kart, mağaza kartlarına bir 

örnek teşkil etmektedir. 

c- Seyahat ve Dinlence Kartları (Travel and Entertainment Cards) 

Bu kartların sahipleri kendilerine aylık hesap ekstresinin gelmesinden belli bir 

süre sonra borçlarının tamamını ödemek zorundadırlar. Dolayısıyla seyahat ve dinlence 

kartlarını tam anlamıyla bir kredi kartı olarak nitelendirn1ek olanaksızdır. Bu tür kartlar 

daha çok borçtandırma kartı ( charge card) olarak adlandırılmaktadır. Borçtandırma kartı, 

sahibine nakit avans ve harcamal,ar için önceden belirlenen ödeme süresinin sonuna kadar 

faizsiz kredi kullanma imkanı sağlar. 

Seyahat ve Dinlence kartlarına sahip olabilmek için yıllık ücret ödemek 

gerekmektedir. Aylık harcama limiti yoktur ve sahibine sonradan geri ödenecek bir kredi 

olanağı sağlamaz. Daha çok iş ve seyahat amacıyla, yüksek ücretli çalışanlar tarafından 

kullanılmaktadır. 

d- Şirket Kartları (Company Cards) 

Özellikle iş amacıyla seyahat eden işadamlan, firmaların üst düzey yöneticileri ve 

pazarlama elemanları tarafından kullanılan kartlardır. 

Yapılan harcamalardan tek başına firma sorumludur ve hesap bu firma adına 

açılmıştır. Bu kart firmada görevli gerçek bir kişi adına düzenlenebileceği gibi; kimi zaman 

da firma tüzel kişiliği adına düzenlenmiş olabilir. Daha çok şirketi dışarıda temsil etmekle 

görevli kişileıin yapacakları harcamalarda kullanılır. 

Firma kredi kartlarının bir kısmında kartı kullanan kişi yapılan harcaınalardan 

müteselsilen sorumlu olabilir. Bu sorumluluk tam veya kısmi olabilir. 

Bu kart türlerine ilave olarak, "gold" ve "premier" kartlar ile "ek kartlar" dan da 

kısaca bahsetmekte yarar görüyoruz. 
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Kredi kartı şirketleri, yüksek gelir sahipleri için "gold" ve "premier" kartlarını 

çıkarmaktadırlar. Bu tür kartlarda genellikle harcama limiti yoktur. Sahibine yurtiçi ve 

yurtdışında büyük tutarlarda nakit çekme imicanı saglamaktadır. 

Kredi kartının çıkarılmasından sonra aynı hesap numarası üzerine ikinci bir kart 

daha düzenlenmesi halinde, bu ikinci kart "ek kart" olarak adlandırılır. Ek kart sahibi 

yaptıgı harcamalardan müteselsilen sorumlu tutulabilir. Ancak genellikle, ek kart sahibinin 

yaptıgı harcamalardan asli kart sahibi öncelikle sorumlu tutuldugundan, kredi kartını 

çıkaran kurumun sadece asli kart sahibinin mali durumunu incelemesi yeterli olabilir. 

Aynca, son zamanlard~ sıkça bahsedilen ve özellikle Japonya'da yaygın bir 

kullanım alanı bulan önceden ödemeli "Anti-Kredi Kartı" uygulaması giderek ABD'de 

de ilgi uyandırmaya başlamıştır. Kredi kartı önce tüketip, sonra ödeme esasına 

dayanmaktadır. Fakat Anti-Kredi Kartı 'nda uygulama, önce ödeyip, sonra tüketme 

şeklindedir. 

B) Kart Kullanımına Dayanan Global Ödeme Sistemleri C): 

Kart temeline dayanan belli başlı altı ödeme sistemi vardır ve bunlar iki seyahat 

ve eğlence kartından (American Express ve Diners Club), iki banka kredi kartı 

sisteminden (MasterCard ve Visa) ve iki uluslararası çek sisteminden (Eurocheque ve 

Postcheque) meydana gelmektedir. Bunların çoğu uluslararası ATM (8) hizmetlerini ve 

seyahat çeklerini de kapsayacak şekilde diğer hizmetleri sunmaktadır. 

7 

8 

Ayrmtılı bilgi için bkz.: Dimitri VITTAS/Patrick FRAZER & Thynıi .METAXAS-VITIAS, The 

Retail Banking Revolution: An International Perspective, 2. Baskı, Lafferty 

Publications Ltd., London, 1988, s.407-424. 

ATM (Otomatik Nakit Dağllıcıları ve Otomatik Vezne Makinaları) : Elektronik fon 

transfer sistemleri içinde yer ahin ve müşterilerin istedikleri gün ve saatte para çekebilme ve 

yatırabilınelerini sağlayan, kendilerine ait hesaplar arasında fon transfer edebilme, düzenli 

ödemelerini gerçekleştinne, hesap durumlarını kontrol edebilmelerine olanak veren otomatik vezne 

makinaları (Autoınated Teller Machiııes) dır. Bkz.: K~ P \P ~. s.l5. 
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Öteki bazı ödeme sistemleri ise gelecekte globalleşebilecek özelliklere sahiptir. 

Bunlar ardSında Japon JCB kartı ve Sears'in Discover Kartı sayılabilir. 

Genel olarak, söz konusu altı global ödeme sistemi turist ya da işadamı olsun 

seyahat eden kişinin yararı düşünülerek düzenlenmiştir.. Bu sistemler söz konusu kişilere 

yabancı ülkelerde yaptıkları alışverişlerde kişisel ödemede bulunma olanağı sağlarlar. 

Aynı zamanda yabancı ülkelerde banka veya postane vezneleri veya ATM'ler aracılığı ile 

nakit elde etme olanağını da sunarlar. 

TABL0-.1 

KULLANIMDAKi KART VE KART KABUL EDEN KURULUŞ SAYISI 

(1989 Ağustos ayına Göre) 

Eurocard/ American Diners 
Kart Sa~ısı(Milyon) Ma~tercard Ex:Qress Cl u b V isa 

Avrupa'da 20 5 1.8 39 
Dünya'da 140 30 5.7 190 
Kart Kabul Eden 

Ticari Kurulu~ Sa~ısı 
Avrupa'da 1.6 milyon 500.000 470.000 2 milyon 
Dünya'da 7.2 milyon 2.1 milyon 1.2 milyon 7 milyon 

Kaynak: Card World User Guide 1990, Card Word Publications Ltd., 1990 (Bkz. KARA TAN, s. ll.). 

a- American Express 

- Seyahat Çekleri: Diğer uluslararası örgütlerin aksine, American Express 

başlangıçta seyahat çeki işlemi olarak geliştiıilmiştir. 

American Express seyahat çeklerinin Avrupa piyasalarına girişini hızlanrlumak 

için yerel bankatarla bir dizi ortak şirket kurulmuştur. Buna göre, Fransız frangı olarak 

düzenlenen seyahat çekleri Societe Francaise du Cheque du Voyage (dört büyük Fransız 

bankası ile American Express arasında kurulan şirket) tarafından, sterlin olarak 

düzenlenen çekler Travellers Cheque Associates (iki büyük İngiliz bankası ile American 
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Express arasında kurulan şirket) tarafından çıkarılmaktadır. American Express 

Almanya'daki büyük tasarruf bankaları ile seyahat çeklerinin satışı konusunda da 

anlaşmalar yapmı~tır. 

Bu ortak seyahat çekleri, bilinen American Express dizaynını kullanmakta; 

American Express örgütü ve bu örgüte katılan banka şubeleri aracılığı ile sunulan tüm geri 

ödeme hizmetlerinden yararlanmaktadır. American Express sadece kendisi dünya çapında 

1400'den fazla seyahat hizmetleri ofisine sahiptir. 

1976'dan beri American Express seyahat çeklerini yirmidört saat çalışan 

otomatik dağıtım makinelerinden satın almak mümkündür. Hava alanları, oteller ve 

American Express şubelerine yerleştirilen bu makineler bugün için bir şebeke durumuna 

gelmiştir. Bu makine Ameıican Express kartı ile çalıştırılmakta, müşterinin çek hesabına 

borç yazıldığı için ancak kart sahibinin şirketle ön anlaşma yapmış olması durumunda 

kullanılabilmek.1edir. 

-Kredi Kartları: American Express kartları ABD'de 1958 yılında seyahat ve 

eğlence kartları (T & E) olarak piyasaya çıkmıştır. Seyahat kartı sahiplerinin ihtiyaçlarını 

giderebilmek için dünya çapında bir şubeler ağı da oluşturulmuştur. Daha sonraları 

dünyada bir çok ülkede verilmeye başlanmıştır. 

Sürekli olarak yeni ülkeler ilave edilmektedir. 1986 sonunda yaklaşık otuz farklı 

para birimiyle işlem gören kartlar çıkarılmıştır. 

Standart (yeşil) American Express kartları American Express şirketinin kendisi 

tarafından verilmektedir. İlkgirişte alınan katılım ücreti ile birlikte yıllık üyelik aidatının 

söz konusu olduğu bu sistemde kart sahiplerinin aylık olarak hesap bakiyelerinin 

tamamını ödemeleıi gerekmektedir. Kredi kullanımına olanak tanınmazken, geç ödemeler 

için gecikme ücreti alınmaktadır. Kı:utta kredi limiti yoktur. 



TABL0-2. 

AMERİCAN EXPRESS KARTLAR! (*) 

(1986 Sonu İtibariyle) 

Avustralya 600 

Kanada 1.150 

Fransa 410 

Almanya 470 

İtalya 280 

Japonya 300 

Hollanda 130 

İsveç 110 

İngiltere 950 

ABD 17.500 

Diğer Ülkeler 1.900 

Dünya Toplamı 23.800 

Kaynak: VITTAS/FRAZER & METAXAS-VITTAS, A.g.e., s.410. 

(**) 

(*) 1986 Sonu itibariyle dünya çapında Amex kartı kabul eden 1.7 milyon perakendeci vardır. 

(**) Toplruna yaklaşık 4.9 milyon <Jtın kart ve 0.1 milyon platin kart da dahildir. 

12 

Standart kartların tersine, "altın kartlar" ancak bankalar aracılığı ile 

verilebilmektedir. Standart yeşil kartlara ek olarak altın kartların sunduğu avantajlar 

arasında; daha yılksek değerdeki bedava seyahat sigortası, daha yüksek miktarda çek nakit 

etme olanağı ve çıkaran bankamn ATM'sini kullanabilme olanağı sayılabilir. 

Altın kartları veren bankaların çoğu ABD'dedir. Ancak diğer ülkelerdeki büyük 

bankalar da altın kart verebilir. American Express 1984 yılında yıllık 250 dolar üyelik 
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aidatı olan süper ayrıcalıklı "platin kartları" çıkarmıştır. 

Ayrıcalıklı ve pahalı kartların piyasaya çıkarılmasının yanı sıra, American Express 

1987'de "Optima" adı altında kredili bir kredi kartı piyasaya sürmüştür. Bu kart Amex 

kartına sahip olanlara sunulan bir kredili kredi kartıdır ve faiz oranları banka kredi 

kartlarınınkinden oldukça düşüktür. American Express yeşil T & E kartı sahiplerine de 

ödemelerini ertelernek için bir kolaylık tanımıştır. Yukarıda belirtilen iki yenilik, her ay 

tam ödeme gerektiren ve kredi olanağı tanımayan T & E kartlarının modası geçmiş bir 

kavram olabileceğini ifade etmektedir. 

- Diğer Hizmetler: 

American Express dünya üzerinde kart sahiplerinin kullanabileceği bir ATM ağı 

kurmuştur. Bu makinelerin az sayıdaki bir bölümü şirketin kendi malı iken büyük bir 

bölümü bankalar tarafından işletilmektedir. Söz konusu şebeke 1986 itibariyle 12.000 

makinadan oluşurken bu sayı 1987 itibariyle 14.500'e yükselmiştir. 

b- Diners Club 

Diners Club 1950' de kurulmuştur. Başlangıçta Klüp üyelerine New York şehri 

içinde ve ci varında kart kabul eden otel ve restoranların küçük bir listesi verilmekteydi. 

Kart kabul eden kuruluşlara yapılacak ödemeyi Diners Club garanti etmekteydi. Sistem 

öylesine başarılı oldu ki uygulama bir çok ülkede Diners Club'ün kendisi tarafından ve 

yerel yatırımcı ve ilgi grupları tarafından kurulan yerel Diners Club'larla tüm dünyaya 

yayıldı. 



TABL0-3 

DINERS CLUB KARTLARı 

(1986 Sonu İtibariyle) 

Avustralya 

Kanada 

Fran.;a 

Almanya 

İtalya 

Japonya 

Hollanda 

İsveç 

İngiltere 

ABD 

Diğer Ülkeler 

Dünya Toplamı 

Bin 

240 

100 

170 

250 

180 

400 

70 

10 

280 

1.500 

1.700 

4.900 

Kaynak: VITfAS/FRAZER & METAXAS-VITI'AS, s.411. 

14 

Diners Club, American Express'ten sekiz yıl önce faaliyete geçmesine karşın, 

ABD'deki faaliyetleri başarısız olmuş ve mülkiyetinin birkaç kez değişmesi ile 

yaşayabilmiştir. 1981 'de Continental-Corporation tarafından Citicorp'a satılmış ve 

Citicorp'un seyahat ve eğlence kartı olan Carte Blanche bünyesine katılmıştır. 

Carte Blanche 1959'da Hilton otelleri tarafından kurulmuş ve 1978'de Citicorp 

tarafınd~m satın alınmıştır. ABD'de oldukça başarılı olan bu sistemin uluslararası bir 

boyutu yoktur. Diners Club daha çok restoranlarda geçerli iken, Carte Blanche hava 

yollan ve otellerde büyük ölçüde kabul edilmektedir. 
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Diners Club kartlarının taşıdığı şartlar American Express'in yeşil kartlarının 

şartlarına benzemektedir. Rakiplerinin aksine Diners seyahat çekleri, primli kartları ve 

diğer hizmetleri sunarak yaygınlaşmaya kalkışınamıştır. 

c- Master Card ve Ortakları 

-Kredi Kartları: 

Visa'nın aksine Master Card'ın temeli tek bir kredi kartı sistemine 

dayanmamaktadır. Bir dizi bağımsız bölgesel.bankanın lider dummdaki Bank Americard'a 

karşı güçlerini birleştirmek amacıyla bir araya gelmeleri ile kunılmuştur. 1967'de 

Bankalararası Kart Birliği (!nterbank Card Association) yedi kurucu üye ile kurulmuştur. 

Başlangıçta MasterCard önemli ölçüde başarılı olmuş ve Bank Americard'ı geride 

bırakmıştır. Ancak daha sonra Visa Bank of America ile olan bağlarını koparmış, 

Interbank'ı yakalamış ve geçmiştir. 1969'da !nterbank 1980'e kadar kullanacağı "The 

Master Charge" markasını almış ve bunu 1980'de MasterCard ile değiştinniştir. 

!nterbank Card Association'ın kurulmasından hemen sonra Avrupa ve Japonya'dan 

yabancı üyeler sisteme katılmıştır. Bunu 1974'de Access in the United Kingdam 

izlemiştir. 

MasterCard'la ortak olan temel karUar arasında Access (İngiltere), Eurocard (Kıta 

Avrupası) ve Union, Diamond ve Million (Japonya) kartları yer almaktadır. Eurocard 

geleneksel bir seyahat ve eğlence kartı olduğu için Master Card sistemine tam olarak 

uyınaınaktadır ve bu yüzden baı1ka kredi kartlarındaki kadar çok sayıda mağaza Master 

Card kabul etmemektedir. Teorik olarak MasterCard'ın Alınanya ve Hollanda'da bir 

avantajının olması gerekir çünkÜ bu ülkelerde Eurocard tüm yerel bankalar tarafından 

verilebilmektedir. Uygulamada Visa bu ülkelerde Eurocard'ın anlaşma yaptığı tüm 

mağazalarla anlaşma yapmıştır. 



16 

- Borç Hesabı Kartları (Hesaba Erişim Kartları): 

MasterCard, "Signet" olarak adlandırılan bir borç hesabı kartı çıkarmayı planlamış, 

ancak bu iptal edilmiş ve yerini 1~80'de uygulamaya giren MasterCard II'ye bırakmıştır. 

V isa'nın çıkarttığı borç hesabı kartları kredi kartlarından ayırt edilemediği için bunu kabul 

etmeyi reddeden iş yerleri MasterCard Il'ye daha yoğuri ilgi göstermişlerdir. Ama zaman 

içinde borç hesabı kartlarının başarısız olduğunun farkına varan Master Card ve Visa 

anlaşarak bu alandaki kaynaklarını "Entree" adı altında bir araya getirmişlerdir. 

- Primli Kartlar: 

1981 'de MasterCard "Golden MasterCard" adı altında bir primlikart çıkartmıştır. 

Normal Master Card ile karşılaştırıldığında sunulan avantajlar arasında kartı veren 

bankanın sunduğu minimum bir kredi olanağı, daha yüksek bir harcama limiti ve seyahat 

sigortası sayılabilir. 

Avustralya 

Kanada 

Fransa 

Almanya 

İtalya 

Japonya 

Hollanda 

İsveç 

İngiltere 

ABD 

TABL0-4 

MASTERCARD VE ORTAKLARI 

(1986 Sonu İtibariyle) 

Kart Sa~ısı (Bin) Mağaza Sa~ısı (Bin) 

1.220 174 

5.000 325 

6.200 320 

470 65 

600 50 

28.400 504 

125 13 

700 43 

9.850 273 

75.000 2.583 

Diğer Ülkeler 7.435 1.013 

Toplam 135.000 5.363 

Kaynak: VllTAS/r"RAZER & METAXAS-VITIAS, s.413. 
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- Seyahat Çekleri: 

MasterCard seyahat çeki veren kuruluşları kendi adına çekernemiş ancak Thomas 

Cook ve Euro-Travellers Cheque (EfC) ile birlikte seyahat çeki çıkarabilmiştir. 

- Diğer Hizmetler: 

Seyahat çeklerinin yanı sıra üye bankalar müşterilerine Master Card para kuponu da 

verebilirler. 1985'de hem MasterCard hem de Visa seyahat acentalarınca çıkarılan ve 

müşteriler tarafından yurt dışı seyahatlerde otel ve araba kiralama gibi hizmetleri ödemede 

kullanılan seyahat sertifikası (travel voucher) vermeye başlamışlardır. 

- ATM Paylaşım Ağı: 

Master Card kendine ait uluslararası ATM ağını (Ma'lter Teller) geliştirmede 

Visa'nın gerisinde kalmıştır. 1987'nin sonlarına doğru 10.000 ATM' e sahiptir (Visa'nın 

yarısı) ve makinelerden bir çoğu ABD'de kurulduğundan coğrafi olarak oldukça dar bir 

alana yayılmıştır. 

1987'de MasterCard Kuzey Amerika'da 17.500 makine ile en geniş ATM ağına 

sahip olan iki sistemden birisi olan "Cirrus"u satın almak için anlaşmıştır. 

d- Visa 

-Kredi Kartları: 

V isa, Bank of America tarafından çıkarılmış olan Bank Americard'ın bir uzantısıdır. 

Bank of America 1966'da ABD ve diğer ülkelerdeki diğer bankalara bu kartı aynı 

standurtta mavi, beyaz ve altın renkleri kullanarak çıkarma yetkisi vermiştir. 

Lisans anlaşmaian başarılı olamamış ve Bank of America yavaş yavaş faaliyetlerin 

kontrolünü kaybetmeye başlamıştır. Başlangıçta, 1970'de National Bank Americard, 

Bank of America'nın ABD'deki kart işlerini bir kaç yıl içinde devralmak amacıyla 
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kurulmuştur. 1974'dc ise aynı şey bu kez uluslararası faaliyetler için gerçekleşmiş ve 

dünyadaki kartlann kontrolu amacıyla "lbanco" oluşturulmuştur. 

1977'de lbanco mavi, beyaz ve altın kartların tümü için ortak bir isim getirmiş ve 

tüm dünyada bu ismin kullanılmasını teşvik etmiştir. Bu yeni ismin seçimi ve yaratılan 

güçlülük imajı Visa'nın başarısına büyük katkıda bulunmuştur. Bireysel bankalar 

tarafından çıkartılan kartlar daha kolay tanınır ve mağazalar tarafından daha kolay kabul 

edilir hale gelmiştir. Visa ismi, kullanılan yerel isimlerin de değiştirilmesini 

hızlandırmıştır. Örneğin, 1980 yılında Kanada'da ismi değiştirilen Chargex gibi. 

- Primli Kartlar: 

Visa'nın üç tür kartı vardır: Premier, sınırsız kredi ve kartı veren bankanın garanti 

ettiği otomatik bir kredi olanağı tanıyan altın karttır. Classic, kart sahibine kredili ödeme 

olanağı tanıyan orijinal banka kredi kartıdır. Electron, sadece ATM terminalleri gibi 

elektronik araçlarda kullanılabilen ve normal olarak bir borç hesabı kartı olarak verilen 

karttır. 

TABLO-S 

VISA KARTLARI (1986 Sonu İtibariyle) 

Kart Sa;x:ısı (Bin) Mağaza Sa;x:ısı (Bin) ATM Sa;x:ısı 

Avustralya 1.240 155 447 

Kanada ı 1.000 282 3.209 

Fransa 8.600 362 2.407 

Almanya 110 36 

İtalya 1.200 84 27 

Japonya 4.500' 602 16 

Hollanda 30 12 

İsveç 350 45 43 

İngiltere 12.120 262 1.677 

ABD 100.000 2.341 9.367 

Diğer Ülkeler 13.850 1.109 4.059 

Toplam 152.000 5.290 21.250 

Kaynak: VITTAS/FRAZER & :tvlb"TAXAS-VITTAS, s.415. 
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Premier kartların sayısı ve bunlarla gerçekleştirilen işlemlerin değeri tüm Visa 

kartlarına ait rakamlardan yaklaşık iki kat daha hızlı büyümektedir. 1986'da Prcmier 

kartların toplam kartlar içindeki payı sadece yüzde 3.5 iken, Premier kartlarla 

gerçekleştirilen işlemlerin toplam işlemler içerisindeki payı yüzde 8.7'ye ulaşmıştır. 

- Borç Hesabı Kartları: 

1977'de V isa ilk olarak Visa borç hesabı kartını çıkartmıştır. 

Borç hesabı kartları genellikle Amerika'daki ticari olmayan finansal kurumların 

ilgisini çekmiştir. Master Card gibi Visa da borç hesabı kartlarında bir başarısızlık 

yaşamıştır. On yıllık bir çabanın sonucunda sadece 7 milyon kart çıkartılmıştır ve bu 

durum iki büyük kredi kartı örgütünün niçin anlaşarak "Entree" adında ortak bir borç 

hesabı kartı çıkarttıklarını açıklamaktadır. 

-Seyahat Çekleri: 

1979'da Visa faaliyetlerini seyahat çeklerine yaygınlaştırrnış ve bankaları Visa 

başlığı altında seyahat çeki çıkartmaya çağırmıştır. Dünya'da seyahat çeki veren belli başlı 

kurumlardan sadece Barclay's Bank "V isa" adı altında çalışmaya karar vermiştir ve V isa 

seyahat çeklerinin yaklaşık yüzde 70'ini çıkartmaktadır. Visa 1984 yılında dünya seyahat 

çekleri piyasasının yüzde SO'sini ele geçirmeyi planlamış ancak bu hedefinde başarısız 

olmuştur. 

Visa, 1985 yılında seyahat sertiflkaları çıkartmıştır. Visa seyahat sertifikaları seyahat 

acentaları tarafından müşterilere o ıd ve araba kiralama gibi hizmetlerin ödenmesinde 

kullanılmak üzere verilmiştir. 
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e- Eurocheque 

Eurocheque'in yaratıcısı Deutsche Bank'dan Dr. Eckart Von Hooven'dir. 

Avrupa bankalarının birbirlerinin çeklerini bozarken ortaya çıkan çift yönlü işlemlerin 

yerini alacak bir sistem olarak önerilmiştir. Onbeş· Avrupa ülkesindeki bankaları 

kapsayacak şekilde standart bir çek bozma prosedürü getirmek amacıyla 1968'de 

uygulamaya konmuştur. 

Eurocheque bazı Avrupa ülkelerindeki bankaların 1974 yılında yerel garanti 

sistemini bırakarak tek bir eurocheque sistemine geçmeleri ile bir adım daha ileriye 

götürülmüştür. Bu sistem çekierin bozulmasında olduğu kadar perakende alışverişlerde de 

bir kolaylık getirmiştir. Müşterilerin ellerindeki tek tip eurocheque kartları ve 

eurocheque'ler, ödemenin yapılacağı ülkenin yerel para birimiyle hazırlanmaktadır. Bu 

sayede yabancı ülkelerde yapılacak alışverişlerde normal bir yurtiçi çek gibi 

kullanılabilmek.-ıedir. 

TABL0-6 

AKTiF EUROCHEQUE ÜLKELERİ 

(1986 Sonu İtibariyle) 

Kart Sa:yısı (Bin} 

Avusturya 1.950 

Belçika 2.800 

Fransa 9.200 (*) . 

Almanya 20.500 

İtalya 1.200 (*) 

Hollanda 2.600 

İsveç 6 

İsviçre 1.300 

İngiltere 1.500 

Diğer Ülkeler 535 

Toplam 41.591 

(*)Fransa ve İtalya' da çıkartılan çelderin hemen tanıarnı tek tip niteliğinde değildir. 

Kaynak: VITfAS/FRAZER & .METAXAS-VITI'AS, s.417. 



21 

YirmibirAvrupa ülkesindeki bankalar eurocheque sisteminde geçerli olan kartlar da 

vermektedir. Bankalar artan bir şekilde yerel çek garanti kartlarını tek tip eurocheque 

garanti kartları ile değiştirmektedirler. 1989 sonunda İtalya da tamamİyle tek tip sistemine 

geçmiştir. 

- ATM Paylaşım Ağı: 

Eurocheque ATM ağı üç ülkedeki kart sahiplerinin İspanya' daki ATM 'leri 

kullanabilmelerine olanak tanınması ile 1984 yılında kurulmuştur. 1987'nin ortalarında 7 

ülkeden 21 milyon tek tip eurocheque kartı ATM ağındaki 3120 makinede 

kullanılabilmekteydi. Bu makinelerin 1500'den fazlası İspanya'da, 1 lOO'ü İngiltere'de 

toplam 370 tanesi ise Danimarka, Almanya ve Portekiz'de yer almaktaydı. Bu nedenle, 

eurocheque ATM ağının oldukça yavaş bir gelişim gösterdiği söylenebilir. 

f- Postcheque 

Postcheque bankaların tek tip eurocheque sistemine rakip olan Avrupa posta çeki 

sistemidir. Avrupa'lı turistler için iyi bir çek bozdurma kolaylığı sağlayan bu sistemin 

1980'li yılların sonu itibariyle hacmi oldukça sıhırlıç:lır ve sadece belirli Avrupa ülkelerinde 

verilmektedir. 

TABL0-7 

POSTCHEQUE VEREN ÜLKELER 

Belçika 

Izianda (*) 

Hollanda 

İngiltere 

Danimarka 

Japonya 

Norveç 

(*)Sadece Yurtiçi kullanım için. 

Fransa 

Lüksemburg 

İsviçre 

Kaynak: VITIAS/fRAZER & tv1ETAXAS-VITIAS, s.419. 
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Posta çeki hesabını kullanabilmek için müşterilerin bir posta çeki hesabı açtınnası 

gerekir. Başvuru üzerine, bu müşterilere tek tip posta çekleri ve posta çeki kartları 

verilmektedir. Posta çekleri, çoğu Avrupa ve Akdeniz' e kıyısı olan yaklaşık kırk ülkedeki 

postanelerde bozdurulabilir. Japonya ve diğer bazı uzak doğu ülkelerinin (Endonezya, 

Surinam gibi) sisteme dahil edilmesi, posta çeklerine eurocheque'lerden daha geniş bir 

alana ulaşma olanağı vermiştir. 

Çekler yerel para birimi üzerinden yazılmakta ve bozdurma anında herhangi bir 

masraf alınmamaktadır. Posta çekleri müşteri açısından eurocheque'lerden daha ucuzdur. 

Posta çeklerinde lider ülke Hollanda'dır. Posta çek kartlarının büyük bir bölümü bu 

ülke tar-afından verilmiştir ve yurt dışında nakit elde etmek için gerçekleştirilen işlemlerin 

% 90' ını oluşturmaktadır. 

g- Diğer Uluslararası Ödeme Sistemleri 

- Seyahat Çekleri: 

American Express, Master Card ve Visa dışında bazı bankalar kendi bağımsız 

isimleri altında seyahat çeki vermektedirler. Bu konudaki iki banka Bank of America ve 

Citibank'tır ve her ikisinin de dünya piyasasında yüzde 12'lik bir paya sahip oldukları 

tahmin edilmektedir. 

Bunlar bir çok ülkede yerel bankalar aracılığı ile uygulanan ve bir çok ülkede 

kullanılabilen uluslararası ödeme sistemleridir. Ancak belli başlı global ödeme 

sistemlerinin biraz gerisinde kalmaktadırlar, çünkü çeki veren banka ile müŞteri arasındaki 

ilişki temelde kısa dönemlidir ve müşteriler bankaları hangi seyahat çekini veriyorsa onu 

kabul ederler. Çeki veren ile müşteri arasındaki ilişki çek kullanıldığı anda sona 

ermektedir. 
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-Kredi Kartları: 

American Express, Eurocard ve Diners Club dünya seyahat ve eğlence kartları 

konusunda lider durumundadırlar. Fakat JCB Card bunlar için ciddi bir rakip 

görünümündedir. 1961 'de piyasaya çıkan JCB Card başlangıçta yurtiçi kullanım için 

düzenlenmişti, ancak 1981 'den itibaren tüm dünyada kartı kabul eden bir mağazalar ağı 

gelişmeye başlamıştır. Doğal olarak bu mağazalar Japo_n işadamı ve turistlerinin sık sık 

ziyaret ettiği yerlerde yoğunlaşınıştır. 1984 yılından sonra JCB Card lisanslı olarak Hong 

Kong ve Hawaii 'den başlamak üzere Japonya'nın dışında da verilmeye başlanmıştır. 

JCB Card'ı veren az sayıda ülke bulunması JCB'yi Diners Club ve Eurocard 

karşısında daha az global hale getirmektedir. Ancak sayı olarak JCB, American 

Express'den sonra ikinci sırayı almaktadır. Hemen hemen tamamı Japonya'da çıkarılmış 

olan toplam JCB Card sayısı 1986 sonunda yaklaşık 8 milyona ulaşmıştır. Japonya'da 

kart çok sayıda banka, sigorta şirketleri, departman mağazalar ve diğer şirketler tarafından 

verilmektedir. 

Sears (Roebuck and CO.) tarafından çıkarılan ve şu anda yerel olan ancak ileride 

MasterCard ve V isa tarafından oluşturulan duopol piyasayı zorlayacak olan bir başka kart 

da "Discover"dır. Sears, bu kartı 1986'da piyasaya çıkarmış ve geleneksel banka kredi 

kartlarının kart sahiplerine ve mağazalara ödettiği kart kullanım ücretlerini azaltmıştır. 

Sears çıkardığı kartın kabul edilmesi ve lisans verilmesi için yabancı mağazalarla 

görüşmelerde bulunmuştur. Geniş oiarak kabul edilmesi ve kartı veren firmaların artması 

durumunda Discover tam anlanuyla bir global ödeme sistemi olabilir. 

Havayollan da global ödeme kartları sağlamak açısından gelişme göstermişlerdir. 

Universal Air Travel Plan adı altında hava yollannın çıkardığı kartların kabulü yaygın 

olmakla birlik.'te, kullanım alanı sınırlı olan bu tür kartlar için nispeten küçük bir piyasa söz 

konusudur. Mayıs 1987' de onüç Avrupa Havayolunun bir araya gelmesi ile "Airplus" 

- 1 
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adında yeni bir kart çıkarılmıştır. 1987'nin sonunda söz konusu kart dokuz ülkede 

çıkarılmakla idi ve oteller, araba kiralama şirketleri bu kartı kabul etmeyi 

kararlaştırmışlardı. Bu yüzden kartın temel fonksiyonu olan uçak biletini ödemenin 

ötesine geçitmiş ve kart sahibi açısından yararı artmıştır. 

C. Kredi KartlarınınAvantajlı ve Dezavantajlı Yönleri 

a- Kredi Kartlarının Avantajlı Yönleri 

aa- Kredi Kartını Kullanan Açısından 

1- En önemli avantajlarından biri, nakit para taşıma gereğini ortadan 

kaldırmasıdır. Yurt içinde ve dışında, kredi kartlarının geçerli olduğu bütün işyerlerinde, 

tek imzayla alışveriş yapıiabilir. Bu imkan da kart sahibini para taşımanın muhtemel bazı 

tehlikelerinden (çalınma, kaybolma gibi) kurtarmaktadır. 

2- Kredi kartı sahibine prestij (saygınlık) kazandırır. Günümüzde kart sahibi 

yanında parası bulunmadığı için ödeme güçlüğü içinde bulunan bir kişi olarak değil, 

aksine, kredi değerliliğine sahip, güvenilir, saygın bir kişi olarak değerlendirilmektedir. 

ÖZellikle yurt dışında artık nakit para ile alışveriş yapan kişilere pek itibar edilmemektedir. 

Cepte taşınan kredi kartı sayısı ile orantılı olarak saygınlık da artmaktadır. 

Bu arada kredi kartı sahibine uzun süreli yolculuklarda meydana gelebilecek 

beklerunedik olaylar karşısında manevi bir güvence sağlamaktadır. Bu tür olaylar sonunda 

büyük masraflada karşılaşsa ve yanında yeterli parası bulunmasa dahi, kredi kartı 

vasıtasıyla harcamalarının büyük bir kısmını karşılayabileceğini bilerek, kendini güvende 

hissetmektedir . 

. 3- Uluslararası kart sahipleri, yurt dışında dövizsiz kalma gibi bir sorunla 

karşılaşmazlar. Uluslararası kredi kartları ile birlikte kişiye veıilen özel şifre kullanılarak 

yurtdışında kredi kartının bağlı olduğu herhangi bir otomatik vezneden kolaylıkla o 

ülkenin parasını çekebilir. Ayrıca kredi kartı sayesinde daha fazla alışveriş yapma 
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imkfuuna sahip olur ve bütün ihriyaçlarını karşıtayabilir (9). 

4- Kart sahibine faizsiz kredi kullanabilme imkanı sağlar. Satın alma işleminde 

yaklaşık bir ay sonra gelen hesap özeti gelene dek ödeme yapmaya gerek yoktur. Daha 

sonra tüketici ödemede bulunmak i-tin ilave bir 25 güne sahiptir. Böylece yaklaşık iki 

aylık bir süre için faizsiz kredi kullanmış olmaktadır ( ıo). 

Aynca ekstrede belirtilen borcun tamamının son ödeme gününe kadar ödenmesi 

de şart değildir. Kısmi ödeme yapılabilmektedir. Ödenmesi gereken asgari tutar, genellikle 

borç üzerinden belirli bir yüzde hesaplanarak bulunmakta ve banka tarafından ekstrede 

bildirilmektedir (ı ı). 

5- Krediye sürekli erişim olanağı sağlar. Tüketici borcunun bir kısmını öder 

ödemez bu miktar kadar krediyi satın alma işlemlerinde kullanabilmektedir. Bu husus 

"rev ol ving cr edi t" olarak adlandınlmaktadır ( 12). 

6- Ayrıntılı hesap ekstreleri hareket gören her hesap için aylık olarak 

çıkanldığından, kişinin bütçe yapmasına ve takibine yardımcı olmak.1a.dır. 

7- Kişi yanında para taşımadığından ve parası mevduat olarak bankada 

kalacağından faiz kazanır. 

8-Kredi kartı sadece ismine düzenlenen kişi tarafından kullanılabilir. Bankadan 

alınacak kredi kartlarında imza örneği olacağından kişinin kredi kartını kaybetmesi 

durumunda başkasının kullanması du engellenmiş olur. 

9 

10 

ll 

12 

13 

9- Bunlardan başka, seyahat eden kişilere şu imkanlan da sağlamaktadır (13): 

i) Kredi kartı ile gaıdlltili otel rezervasyonu yapılır, 

ii) Kaybolan ve çalınan kartlar, bildirimini izleyen 24-48 saat içinde yenilenir 

Dünya Gazetesi, 30 Ocak 1989, s.7. 

Do u WRIGI-IT/W ally V ALENTINE, Business of Banking, Northcote House Publishers 

Ltd., 1987, s.103. 

Olcay KILIÇ, "Kredi Kartlan Kullanımı Her Geçen Yıl Artıyor", Dünya Gazetesi, 30 Ocak 

1989, s.3. 

Bkz. WRIGHTIV ALENHNE, s.103. 

KILIÇ, s.3. 
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ve bu durumdaki kişiye acil nakit hizmeti verilir, 

iii) Kart sahibine otomatik olarak kaza sigortası sağlanır, 

iv) Yurtdışına giden kişilerin, yabancı ülkelerdeki sorunlarının çözümü için 

tıbbi ve hukuki danı~manlık hizmetleri verilir, 

v) Havaalanı vs. gibi merkezi yerlerde otomatik vezneler aracılığı ile nakit 

ihtiyaçları karşılanır. 

bb- Kredi Kartını Kabul Eden işyerleri Açısından 

1- işyerleri, o an nakit parası olmadığı için alışveriş yapamayan müşterilerine satış 

yaparak iş hacimlerini genişletmiş olurlar. 

Kredi kartı nisbeten daha dar gelirli sayılabilecek ınaaşlı veya ücretli kesimin de, 

maaş dönemini beklemeksizin diledikleri zaman ınal satın almalarını sağlayarak, 

işletmelerin satış düzeylerinin yükselmesine katkıda bulunmaktadır. 

2- Kredi kartı çıkamn kurumlar, belirli aralıklarla üye işyerleri listeleri yayınlarlar. 

Bu listeler kart sahiplerine ücretsiz olarak gönderilir ve müşteriler sözkonusu listelerden 

ihtiyaçları olan ınalları satan işletmelerin ünvanını, yerini ve telefonunu öğrenme imkfuıına 

sahip olurlar. Bu sayede de işletıneler reklam harcaınalannın, bir bölümünden tasarruf 

etmiş olurlar.( 14). 

3- İşletmeler kredi kartı ile yapmış oldukları satış karşılığında çok kısa bir sürede 

nakit parayı alırlar. Böylece sanki peşin para ile satış yapmış olurlar. Böylece çek, senet 

gibi ödeme araçları kabul etmenin riskinden, masraflarından ve tahsil süresinden 

kurtulurlar. 

Görüldüğü gibi kredi kartı özellikle taksitle ınal satan işletıneler yönünden zaman, 

harcama ve risk ögelerini büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır. 

4- Kredi kartı kabul eden işyerlerinin bir anlamda diğer işyerlerine oranla daha 

güvenilir olduklan söylenebilir. Çünkü, bu işyerleri üyeliğe kabul edilirken bir elemeden 

14 ' Ömer TEOMAN, Hukuki Yönden Kredi Kartı Uygulaması, İktisat Bankası Eğitim 

Yayınları, No.l2, Nisan 1989, İstanhul, s.31. 
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geçirilmektedirler. 

5- Büyük miktarlardaki satışiarda kredi kartı şirketi ile ilişki kurularak hesabın 

kontrolu sağlandığı için emniyet sağlar (15). 

cc- Bankalar Açısından 

Kredi kartı uygulaması genelde bankalar aracılığı ile yapılır. Çünkü kart 

sahibinin ödeme garantisınin bir kuruluş tarafından üstlenilmesi gerekir ve kart sahibinin 

ödeme gücünü belirlemek, mevduat hesabını tutmak, kart ödemelerini hesaptan doğrudan 

tahsil etmek gibi işlemler için bankalar en uygun kuruluşlardır. Bunun yanısıra, kredi kartı 

ihraç eden banka dışı kuruluşlar da bulunmaktadır. Örneğin, Diners Club gibi. 

Kredi kartı uygulamasının bankalara sağladığı avantajlar ise şöyle sıralanabilir ( 16): 

1- Banka, anlaşma yaptığı işyerlerinden, satış üzerinden yüzde olarak hesaplanan 

bir komisyon alır. Bu, banka için bir ek gelir oluşturur. 

2- Kredi riski, birçok kullanıcıya bölünerek azaltılmış olur. 

3- Kredi kartları genellikle hayat standardı belirli bir düzeyin üzerindeki kişilere 

verildiğinden, bunlar banka için iyi bir mevduat müşterisi olabilirler. Çünkü kredi 

kartlarının bir kısmı, bankalarda asgari bir mevduatı olan kişilere verilmektedir. 

4- Kredi kartı sahibinin yaptığı alışverişlerin geri ödemesi genellikle hasaptan 

hesaba virman yoluyla olduğundan, paranın bankada kalma yani mevduat teşkil etme 

süresi uzar. 

5- Yabancıların Türkiye'de kullandıklan kredi kartları vasıtasıyla bankalara önemli 

ölçüde döviz girmektedir. Bu dövizlerin bankaya sağladığı yararlar yanında, bankaların 

dolaylı olarak ülke tuıizmine katkıda bulunduklan da söylenebilir. 

6- Kredi kartı uygulamasının bankalar için iyi bir reklam aracı olduğu ve reklam 

giderlerini bir ölçüde azalttığı da söylenebilir. Çünkü, kredi kartlarını kabul eden 

15 

16 

Bkz. WRlGl:-ITIV ALENfiNE, s. 103. 

Kemal K ..-\.R./\.L, "Bmıkacılık Yönünden Kredi Kartları", Banka ve Ekonomik Yorumlar 

Dergisi, Yıl.21. S.S, Mayıs 1984, s.29. 
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işyerlerinin vitrin ve benzeri göii.jnür yerlere yapıştırmak zorunda oldukian amblemler, 

banka için sürekli ve masrafsız reklam sağlamış olmaktadır. 

Kredi kanı uygulamasının, bu işlemin taraflarına sağladığı avantajların yanında ülke 

ekonomisine de bir takım yararlar sağladığı söylenebilir. Bunları kısaca şöyle 

sıralayabiliriz ( 17): 

1- Kredi kartı kullanımı, dolaşımdaki kağıt para miktarının azalması ve tasarruf 

mevduatının artması sonucunu doğurabilir. Kredi kartı ile yapılan alışverişler sonucu 

piyasada dolaşan para, "kaydi para" olmaktadır. 

2- Kredi kartı ile yapılan günlük alışverişlerde paranın yıpranmasından doğacak 

zararlar da bir ölçüde önlenebilmektedir. 

3- Yabancı turistlerin büyük kısmı kredi kartı kullandığından ülkemize bu yolla 

döviz girdisi sağlanabilecektir. 

4- Ayrıca, tüketici finansmanında önemli bir araç olan kredi kartlarının k-ullanımının 

yaygınlaşması ile tüketim mailarına olan talepteki belli dönemlerde oluşan aşırı 

dalgalanmalar ortadan kalkarak, fiyat hareketlenmelerinin asgari düzeyde olması sonucu 

ortaya çıkabilir. 

Kredi kartlan kullanımının henüz tam anlamıyla yaygınlaşmadığı ülkemizde; yavaş 

yavaş bu konuya olan ilgi artmakta ve kredi kartlarının taraflarına ve ülke ekonomisine 

sağlayabileceği avantajlar konusunda aşağı yukarı aynı görüşler ileri sürülmektedir. 

Kredi ı-:artı kullanımının altyapısı ve hukuki düzenlemeleriyle birlikte yaygın bir 

şekilde uygulanması halinde, sağlayacağı avantajların, dezavantajlarından fazla olacağı 

görüşünü benimsemekteyiz. Meydana gelebilecek olumsuzlukların daha çok hukuki ve 

teknolojik altyapının yeterince oluşturulamamasmdan; konunun çok yeni olması sebebiyle 

insanların bu olay hakkındaki bilgi eksikliklerinden ve alışkanlıklarından vazgeçme 

konusundaki kararsızlıklarından kaynaklanabileceğine inanmaktayız. 

17 İsmail YALÇINKAY A, "Aylık Toplam Kredi Kartı Cirosu 50 Milyar Lira", Dünya 

Gazetesi, 29 Ocak 1990, s.3. 
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b- Kredi Kartlarının Dezavantajlı Yönleri 

aa) Kredi Kartını Kullanan Açısından 

1- Kredi kartının, sahibinin harcama yapma eğilim~ni artıracağı ileri sürülmektedir. 

2- Kredi kartını kabul eden işyerlerinin, kredi kartı kurumuna ödemek zorunda 

olduğu komisyonu fiyatlara yansıtabileceği, bunun da sonuç olarak kart sahibinin ve hatta 

peşin para ile alış veriş yapan diğer tüketiciterin zarara uğrarnalarına yol açacağı ve 

fiyatıann yükselebileceği söylenmektedir. 

3- Kredi kartı sahibinin kartı fiilen kullanmasa bile, kredi kartı çıkaran kuruma 

yüksek bir yıllık aidat vermekle yükümlü olması, ayrıca kart kabul eden işletmelerin 

sayısının peşin para ile alışveriş yapılan yerlerden az olması da bir dezavantaj olarak ileri 

sürülmektedir. 

4- Kart sahibi satın aldığı malın daha sonra bozuk çıkması halinde dahi, kredi kartı 

kurumuna alışveriş tutarının tümünü ödemek zorunda kalmakta ve söz konusu malla ilgili 

haklarını sadeec üye işyerine karşı kullanabilmektedir ( 18). 

bb- Kredi Kartını Kabul Eden işyerleri Açısından 

1- Üye işyeri, kredi kartını çıkaran kuruma her işlem nedeniyle komisyon ödemek 

zorundadır. Bunun da üyt~ işyerinin karını azalttığı söylenmektedir. 

2- Kredi kartını kabul eden işyerleri açısından kredi kartı ile yapılan alışverişlerin 

zaman ve işgücü kaybına yol açtığı iddia edilmektedir. 

Üye işye.ri, kendisinden yaptığı alışverişin bedelini kredi kartı ile ödemek isteyen 

müşterinin kartının önce geçerli olup olmadığını inceleyecek, daha sonra bu kartın çalıntı 

ya da kayıp kart listelerinde bulunup bulunmadığına bakacak, kartı imprinter aygıtına 

koyarak müşteriye ve kendi işletmesine ait bilgileri harcama belgesine aktaracak, bu 

18 TEOMAN, s.34. 



30 

belgenin alışveriş, vergi gibi bölümlerini elle daldurduktan sonra, müşteriye 

imzalatacaktır. Daha sonra toplanan harcama belgesi bedellerinin kredi kartını çıkaran 

kurumdan tahsil edilrı:,csi işlemi vardır. Harcama belgeleıinin tarih ya da satın alınan mal 

açısından sıraya konulması, sırada bekleme ve kredi kartı kurumunun verdiği çekin 

bankadan tahsili gibi işlemlerin yapılabilmesi için, işyeri personelinden bir bölümünü bu 

iş için görevlendirmek zorunda kalmaktadır. Bütün bu işler de üye işyerinin zaman ve 

işgücü kaybına uğramasınaneden olmaktadır (19). 

cc- Bankalar Açısından 

Kredi kartı çıkaran kurumlar (bankalar) istedikleri kart sayısı düzeyine erişmekle 

çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunların bir kısmı bilgisayar sistemine 

geçtikten sonra önemli ölçüde ortadan kaldırılmışsa da iki büyük sorun hala gündemde 

bulunmaktadır. Bunlar~ 

1- işlemlerin yapılmasında zorunlu olan kırtasiye işlemleri, 

2- Sahtekarlıklar' dır. 

Günümüzde, kart uygulamasında görülen artışla birlikte, kullanılan ya da 

düzenlenen belge miktarı da artmıştır. Bu durum, söz konusu işlemler için gerekli 

elemanların istihdamı sonucunu doğurmuştur. 

Sahtekarlıklarla ilgili sorunların giderilebilmesi ıçın güvenlik sistemlerinin 

geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Sahtekarlıklarla ilgili problemler daha çok; 

kartların yasal olmayan yollardan hasılınası konusunda değil, çalınması veya 

kaybolmasınd~m kaynaklanmaktadır. 

Bu tür sorunların önlenebilmesi için kredi kartı ihraç eden kurumların alması 

gereken önlemlerden bazıları şöyle sırruanabilir: 

1- Bankalar, çek ve kart kullananlarm karşı karşıya bulundukları riskler konusunda 

19 TEOMA.t"'J', s.38. 
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uyarıcı kampanyalar düzenleyebilir; bu konu ile ilgili posterler, kitapçıklar ve broşürler 

yayımiayabilir ve olası bir takım tehlikeler konusunda halkı bilinçlendirmeye çalışabilirler. 

2- Uygulamaya konabilecek bir takım sistemlerle elektronik olarak kredi kartı 

merkezinden kartın geçerliliği hakkında bilgi verebilirler. 

3- Kredi kartı şirketleri, işyeri bazında meydana gelebilecek salıtekartıkları 

önleyebilmek için işyerlerinin güvenlik ve kontrol prosedürünü artırıcı yeni yöntemler 

sunabilirler. Örneğin güvenlik önlemlerini artırıcı imza doğrulama sistemleri, ses, parmak 

izi ve fotoğraf analizi yapan aletler gibi. 

II- KREDi KARTLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 

1. DÜNYA'DAKi TARİHSEL GELİŞİMİ 

Önemli bir ödeme aracı olan kredi kartları ilk olarak Amerika Birleşik 

Devletleri 'nde uygulanmaya başlanmıştır. İlk olarak 1894 yılında Hotel Credit Lerter 

Company bir kredi kartı çıkarmıştır. Sadece turizm sektöründe sınırlı bir uygulama alanı 

bulan bu karttan sonra, 1914 yılında Western Union Bank belirli ölçüde kredi sağlama 

işlevine de sahip bulunan bir kredi kartını piyasaya sürmüştür CZ0). 

1924 yılında General Petroleum Company, ilk petrol kredi kartını çıkarmış ve 

müşterilerinin istasyonlarından bu kartla benzin alabilmesini sağlamıştır (21). 

Çıkarılan ilk kart örneklerinin sınırlı bir kullanım alanına sahip olması nedeniyle 

kredi kartı çı.k<.ı.ran kurumlar, daha yaygın kullanıma sahip modeller aramaya 

başlamışlardır. Özellikle işadamlarının sık sık seyahatlere çıkmaları, değişik eyaletlerde 

kabul gören ve kullanımı herhangi bir tutada sınırlı olmayan kredi kartlarının oluşmasını 

zorunlu kılmıştır. Bu amaçla merkezleri A.B.D.'nin belirli bir eyaletinde olan benzin 

şirketleri, diğer eyaletlerdek:i aynı nitelikteki şirketlercekabul görecek kartlar çıkarmışlar 

20 

21 

TEOMA.N, s.13. 

Patrick FRAZER, Plastic and Electronic Money: New Payment Systeıns and Their 

Iınplications, Woodhcad-Faulkner Ltd., Cambridge, 1985, s.16-18; ALPERGİN, s.l9 . 

.Arı~-,_-,~u .~,;._c. , , 
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ve böylelikle "üç taratlı sistem" olarak adlandırılan sistemin temellerini almışlardır. Bu 

yöntemin en önemli özelliği, müşteri ile kredi kartını bizzat çıkaran kurum arasında 

üçüncü bir kişinin işlemlere aracılık etmesidir (22). 

1940'lı yıllarda, finans kuruluşları da bu akıma ayak uydurmaya başlamışlar ve 

Fiatbush National Bank mağazalarda kabul gören ilk kredi kartını tedavüle 

çıkarmıştırcı3). 

19.50 yılında Diners club ilk seyahat ve dinlence kartı uygulamasını başlatmıştır. 

Diners Club'un kurutınasi ve "Universal Card" diye de nitelendirilen, her yerde 

geçerli olabilen bir kartın çıkarılması ile Amerika Birleşik Devletleri' nde kredi kartı 

uygulaması iyice yaygınlaşmış, zamanla, ülke sınırlarını da aşarak Avrupa'ya da 

taşmıştır(24). 

Amerika Birleşik Devletlerin'de kredi kartı uygulamasının giderek yaygınlaşması 

sonucu bankalar bu karlı alana girmeye başlamış ve ilk olarak 1951 yılında New 

York'daki Franklin National Bank bir kredi kartı çıkarmıştır. Onu izleyen bir kaç yıl 

içinde yaklaşık 100 banka daha kredi kartı uygulamasına geçmiştir. 

1958 yılında Bank of America "Bank Americard" adı altında ve Amexco "American 

Express" adı altında ilk uluslararası kartları çıkartmışlardır. 1965 yılında Bank of 

America, diğer bankalara, Bank Americard'ı çıkarmaları için lisans vermeye başlamıştır. 

Yine 1965'de ABD'nin doğu eyaletlerindeki 14 banka, Bank Americard'a rakip olarak 

!nterbank adı altında bir takas kuruluşu oluşturmuşlardır. 1967'de ABD'nin batısındaki 

14 eyaletin bankaları birleşerek Mastercharge programına katılmışlar ve 1970-1974 yılları 

arasında ABD dışındaki birçok banka söz konusu programa katılmaya başlamışlardır. Bu 

uluslararası örgütlenme sonucunda 1974 yılında, International Bank Arnericard 

Corporation (IBANCO) kurulmuştur. VISA ismi 1977 yılında kabul edilmiş ve daha 

sonra National Bank Aınericard Incorporated "VISA USA" olmuş, IBANCO VISA 

22 TEOMAN, s.14. 

23 "Dünya' da ve Türkiye' de Kredi Kartı Uygulaması ve Egebank' ın Sistemi", Dünya Gazetesi, 19 

Ekim 1992, s.5. 

24 TEOJ\.1AN, s.l5. 
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"VISA Uluslararası" ve Bank Arnericard da "VISA" kart haline gelmiştir (25). 

Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri' nde tüm Dünya' da da geniş bir kullanım 

alanına sahip dört büyük bedi kartı kuı;umu faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Bunlar sırasıyla; Diners Club, American Express Company, Bank of America 

tarafından çıkarılan Bank-Americard ve Master Card'dır. 

Almanya'da başlangıçta kredi kartına karşı çekingen bir tavır ortaya konmuş ve 

garantili çek diye tanımlanan, müşterilerin para yerine kullanabildikleri çekler tercih 

edilmiştir. Ancak, 1970'lerden sonra kredi kartlan kabul görmeye başlamıştır. 

Almanya' da, Amerikan kredi kart sisteminin tamamlayıcısı olarak "Eurocard" adı 

verilen bir sistem ortaya konmuştur. 

Eurocard'ın uygulamaya geçmesi ile birlikte Almanya'da kredi kartı konusunda 

karşıt fikirler arasında tartışmalar başlamıştır. 

Kredi kartına karşı olanlar; kredi kartına talebin artması halinde, kart kabul eden 

işletmelerin kredi kartını çıkaran kurumlara ödeyecekleri komisyonlan fiyatlara 

yansıtmalan sonucu fiyatların yükseleceğini ileri sürmüşlerdir (26). 

Alman Ticaret Odaları Birliği Je Eurocheque gibi yerle:;imiş bir sistem varken, kredi 

kartlarının gereksiz olduğunu savunmuşlardır. Almanya'daki bankalar uzunca süre bir 

Amerikan istilası olaı..ı.k gördükleri kredi kartlarına karşı pazarı kapalı tutmaya çalışmışlar; 

"Eurocheque"i geliştirmeye çalışmışlardır (27). 

Bütün bu tartışmalara ve karşı çıkmalara rağmen, Almanya'da kredi kart sistemi 

yerleşmiş ve American Express, Diners Club, Eurocard, V isa gibi başlıca dört kredi kartı 

geniş bir uygulama alanı bulmuştur. 

İsviçre'de büyük mağazalar, lokantalar, otomobil kiralama şirketleri, benzin 

istasyonları, havayolu şirketleri tarafınd::ı.n çıkarılan özel müşteri kartları, yurt içinde 

olduğu kadar yurt dışında da geçerli kabul edildikleri için bir anlamda uluslararası kartların 

işlevini gönnekıedirler. 

25 Tony DRURY/Charles W. FERRIER, Credit Cards, Butterworths, London, 1984, s.22. 

26 TEOMAN, s.l9. 

27 Bkz.: "Piastic Cards", Fiııancial Times, 15 September 1988, s.6. 
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İsviçre'de de American Express, Diners, Club, Eurocaı·d ve Visa gibi uluslararası 

kartlar bulunmaktadır. Eurocard sahipleri yapılan işbirliği anlaşmaları sonucunda İngiliz 

Access ve American Ma:.>ter Card'ın da üyesi olabildikleri gibi ayrıca yine American 

Master Card aracılığı ile bazı Japon kredi kartı kurumları ile de bağlantı 

sağlayabilmektedirler. Bunlardan yalnızca Visa sa,hipleri isterlerse nakit para da 

kullanabilmektedirler (28). 

İngiltere' deki ilk kredi kartı, Barclays Bank tarafından 10 Ocak ı 966 tarihinde 

Bank Arnericard ile işbirliği yapılarak çıkarılan Barclaycard'dır. ı977'de IBANCO, adını 

Visa International olarak değiştirdikten sonra; Barclaycard, Visa Logosunu kullanmaya 

başlamış ve böylece uluslararası popülaritesi artmaya devam etmiştir. 

ı972'de İngiltere'nin önde gelen öteki bankaları (National Westminster Bank, 

Midland Bank ve Lloyds Bank) "Joint Credit Card Company Limited"i kurmuş ve 

bunların sponsorluğunda. Access Card piyasaya sürülmüştür. Bu gruba daha sonra 

Williams and Glyn's Bank, Royal Bank of Scotland, Clydesdale Bank, Northem Bank ve 

Ulster Bank katılmışlardır. 

Access ı 973 'de Eurocard sistemine girmiş ve Nisan 1975' de I nterbank Card 

Association'a (Master Charge) üye olmuştur. 

1978'de ise TSB Central Board tarafından kurulan TSB Trustcard Limited, 

"Trustcard" ı piyasaya çıkarmış ve Visa International'a üye olmuştur.e~. 

İsveç, nüfusunun yaklaşık yarısının kredi kartına sahip oluşu nedeniyle,belki de 

Avrupa'nın en gelişmiş kredi kartı sistemine sahiptir. İsveç 'te yüzün üzerinde değişik 

kredi kartı kullanılmaktadır ve bunların hemen hemen hepsi her zaman ve her yerde kabul 

görür. Örneğin, taksi ~oförleri bile kredi kartı kabul ederler. 

28 

29 

TEOMAN, s.22. 

Bkz.: D.G. HANSON, Service Banking: The Arrival of the All-Purpose Bank, 2. 

Baskı, The Institute of Bankers, London, 1983, s.l94-195; DRURY/FERRIER,s.29-36; FRAZER, 

s.l8-26. İngiltere' deki kredi kartlarına ilişkin son gelişmeler için aynca bkz.: "Credit Cards iıı 

Britain: On tlıe debit side'', The Economist, 21-27 July 1990, s.82-83. 
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İtalya'daki bireysel bankacılık piyasası öteki önemli Avrupa ülkeleriyle 

kıyaslandığında azgelişmiş bir görünümdedir. İtalyanlar banka sistemini genellikle 

tasarruf için kullanırlar ve bireysel borç alma düzeyi düşüktür. Sonuç olarak, kredi 

kartlarının gelişimi sınırlıdır. Bankalarca çıkarılan kartlara Visa hakimse de, Credito 

ltaliano (en büyük üçüncü ticari banka) Eurocard'ı tutundurmaya çalışmaktadır eo). 

Özetle, günümüzde Visa, Master Card, Euroc~d, Access ve American Express 

dünyada en yaygın kartlar niteliğini korumaktadır. Son yıllarda ayrıca Japonya'nın kredi 

kart kurumu olan JCB International da kullanılmaya başlanmıştır. 

2. TÜRKİYE'DEKi TARİHSEL GELİŞİMİ 

Türkiye'de kredi kartları uygulaması ilk kez 1963-64 yılları arasında "Le Diners 

Club" ve ··carte Blanche' ile başlamıştır. O yıllarda istanbul Turizm isimli firmanın, 

Beyrut'taki Middle East temsilciliğine bağlı olarak başlattığı bu Ç4lışmalar, ilk olarak geniş 

bir biçimde 1968 yılında Koç Grubu'na bağlı olan Servis Turistik A.Ş. tarafından ele 

alınmış; sözkonusu firma İstanbul Turizm Firması'ndan temsilciliği devralmıştır. Daha 

sonra Amerika'dan yurt içi kart çıkarma yetkisini de alarak "Diners Club" kartlarını 

piyasaya sunmuştur. 

Diners Club'tan sonra Türk Ekspres Havacılık ve Turizm Ltd.Şti. aracılığı ile 

"American Express" kartları uygulamaya geçmiştir. Söz konusu iki kart 1975 yılına kadar 

piyasada birlikte yer almış, American Express'in sadece yurt dışında geçerli olan 

kartlarına karşılık Diners Club yurt içi kart verme işlemlerini sürdürmüştür. 

1975 yılmda !nterbank Grubu 'na bağlı olarak Master Card, Eurocard ve Access de 

piyasaya girmiştir. Bu üç kart grubunun Jygulayıcısı Anadolu Kredi Kartları Turizm 

Ticaret ve A.Ş., önemli hissedarları ise Pamukbank T.A.Ş. ve Genel Sigorta A.Ş. 'dir. 

Daha sonra, kredi kartlarının sağladığı döviz girdisi ve piyasada gördüğü ilgi 

karşısında bankalar da yavaş yavaş bu işe girmeye başlamışlardır. Anadolu Bankası A.Ş., 

A.B.C. Turizm ile birlikte o dönemde yeni bir kart türü olan Visa'nın mümessilliğini 

30 DRURYIFFRRIER, s.38-39. 



36 

almışlardır. 1981 yılında Türkiye'ye giren Visa Card kısa sürede çeşitli bankalar 

tarafından uygulanmaya başlanmış ve bu bankaların sayısı altıya ulaşmıştır. 

Bu uluslararası kartlar giderek yaygın bir biçimde uygulanmaya devam ederken; 

Türkiye'de ilk kez Pamukbank tarafından çıkarılan ve Prestige Card adı verilen bir kart 

piyasaya sürülmüştür. 

Bu gelişmeler sürerken bu kez de bazı büyük mağazalar kendi müşterilerine hitap 

eden kredi kartı uygulamasına başlamışlardır. Bu mağazalardan bazıları; Beymen, Atalar, 

Pabetland, Printemps 'dir. 

Günümüzde ise çok şubeli ve büyük bankaların kredi kartı uygulamasına geçtikleri 

görülmektedir. Başlangıçta üç banka ile başlayan kart uygulamasında bugün çok sayıda 

banka faaliyet göstermektedir. 

1992 yılı itibariyle Türkiye'de kredi kartı kabul eden yaklaşık 12000 civarında 

işyerinin bulunduğundan söz edilm~kle ve bunların genellikle seyahat, giyim, restauranc, 

turistik alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlar olduğu gözlenmektedir (31). 

31 "Kredi Kartlannın Tarihçesi", Dünyu Gazetesi, 29 Ocak 1990, s.7. 



İKİNCİ BÖLÜM. 

KREDi KARTLARININ PARA ARZI VE TALEBi ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERiNE TEORiK BAKlŞ 

I~ KREDi KARTLARI VE PARA ARZI (32) 
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Rezerv bankacılığı sisteminde, halkın nakit talebi banka mevduatlarını belirleyen 

faktörlerden birisidir. Halkın nakit talebi sıfıra yaklaşırsa, sabit bir rezerv oranı 

uygulaması altında belirli bir miktardaki naktin daha geniş bir hacimdemevduata neden 

olması gerekir: Ancak bunun kötü tarafı halk tarafından artık kullanılmayan nakit para ile 

rezerv oranının ne işe yarayacağı sorununun gündeme gelecek olmasıdır. Eğer nakit için 

halkın bir talebi yoksa, yasal bir kısıt altında olmayan bir bankacının elinde niye para 

tutmayı tercih ettiğini anlamak güçleşecektir. 

1. KREDi KARTLARININ NAKiT PARA ÜZERiNDEKi ErKiLERi 

Kredi kartlarının kullanımının yaygınlaşması halinde çelderin daha fazla yaşama 

şansı kalmayabilir. Bankalar açısından çek ve kredi kartı için iki ayrı provizyon sistemini 

yanyana kullanmanın ticari olarak anlamsız olduğu iddia edilmektedir. Kredi kartı 

kullanımının yaygınlaştınlması konusundaki baskıların büyük bölümü bankalardan geldiği 

için bankaların oı1adan kalkmasını istedikleri unsur çek kullanımı olmalıdır. Aynı şekilde, 

bir mağaza sahibinin de müşterinin kredi kartı yerine çekle ödemede bulunmasını tercih 

32 Bkz.: Thomas RUSSElL, The Economics of Bank Credit Cards, Praeger Publishers, New 

York, 1975, s.38-47. 
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etmesi için fazlaca bir neden yoktur. M<;ığaza sahiplerinin kredi kartı ile yapılan satışın 
! 

değeri üzerinden bankaya bir komisyo1 ödemeleri gerektiği doğrudur; ancak mağaza 

sahiplerinin bu komisyonu müşterilerin~ aktarmaları mümkün olabilir. Bankalar kredi 
! 

kartı ekstrelerinin ödenmesini garanti ctti~erinden mağaza sahibi çekin karşılıksız çıkması 
ı 

ı 

riskinden kurtulmaktadır. Satın alma işle*·üni gerçeldeştirenler de muhtemelen çek yerine 
ı 

1 • 

kredi kartını tercih edeceklerdir, zira kr~di kartı ile istedikleri taktirde her zaman kredi 

olanağına sahip olmaktadırlar. 1 

ı 
Buna göre bizim için konu çek karşısında nakit talebini belirleyen unsurlar değil, 

ı 

kredi kartı karşısında nakit talebini belirlhen unsurlardır. Örneğin, çekler ilgili bankanın 
1 

bulunduğu bölgenin dışında ancak ki.içü~ bir alanda kabul edildik:lerinden, bir toplumda 
ı 

nakit talebini belirleyen faktörlerden b'risinin seyahat etme derecesi olabileceği ifade 
ı 

edilmektedir. Kredi kartlarının yaygıntatmasının önemli bir nedeni kredi kartlarının kart 
ı 

sahibinin ya da kartı veren bankanın tan~nmadığı bölgelerde bile geçerli bir ödeme şekli 
ı 

olması olabilir. Bu yüzden kredi kartı saıfbi bir kişi yerel bölgenin dışındaki işlemleri için 

nakit kullanmak zorunda de.ğildir ve kred~ kartları nakit gereksiniminin yerini almaktadır. 
ı 

Nakit paranın ortadan kalkıp kalk~1ayacağını belirleyecek olan birbiriyle ilgili üç 

faktörün sözkonusu olduğu iddia edilmektedir. Bu faktörler; dolaysız kullanıcı maliyeti, 
ı 

emniyet ve işlemleri gizleme olarak sıralanmaktadır. Dolaysız kullanıcı maliyetlerini ele 
! 

alırsak, açıktır ki kredi kartları nakit ppranın taşımadığı bazı maliyetleri beraberinde 
ı 

getirmektedir. Bir kredi kartı sister..linde satışın gerçekleştiği noktada kart üzerindeki 
. ı .. 

bilgileri slipe (ekstreye) aktarmak için !bir teçhizat gerekmektedir. Ustelik kredi kartı 
ı 

provizyonları için yük:lüce bir bilgisa~ar maliyeti de sözkonusudur. Nakit parada da 
ı 
ı 

üretme, dağıtma ve sayma gibi maliyetl~r söz konusudur ancak bu maliyetler kredi kartı 
ı 

maliyetleri ile karşılaştırıldığında küçük ~aliyetlerdir. 
ı 

Söz konusu maliyet karşılaştırmaiJn küçük miktarlı işlemler göz önüne alındığında 
önem kazanmaktadır. Örneğin, bir dü , ·andan hir gazete ya da bir paket sigara satın 

alınması gibi işlemler "'öde ve çık" tipi i emlerdir. Bu tür işlemlerde ödemenin nakit para 

ile yapılması sırasında, kredi kartınm v ekstrenin hazırlanarak imza edilmesine kadar 

geçecek süreden çok daha az beklenir. u da küçük işlemlerde nakit para kullanımının 
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tercihine neden olabilir. 

Öte yandan emniyet sorunu da söz konusudur. Bu husus farklı nedenlerle de olsa 

kredi kartı sahibi bir ki~i için olduğu gibi mağaza sahibi açısından da önemlidir. Kart 

sahipleri, amacı kredi .k.:ırtını çalmak olan soygunlara maruz kalabilirler. Bir soyguncu için 

1000 $ li mi ti olan bir kredi kartı, kurbanın üzerinden çıkacak küçük miktarlı paradan daha 

değerlidir. Kart sahibinin kartın çalındığını hemen bankaya bildirmesiyle bir ölçüde 

yükümlülükten kurtulması mümkünse de bu durum kart hırsızlıkları tehlikesini ortadan 

kaldırmaz. Kart sahibi kişiler açısından kredi kartları soyulma tehdidini arttırabilir. Buna 

karşın kredi kartları mağazaların soyulma tehdidini ortadan kaldınr. Kredi kartı ekstreleri 

alınıp satılamadığı için bir mağazada biriken ekstreleri çalmanın hiç bir yararı yoktur. 

Son husus gizlilik konusudur. Kredi kartlan kişinin mali işlemleri hakkında sürekli 

bir kayıt durumundadır. Ortalama bir yurttaş için bu husus hem kişinin bütçesini doğıu 

hazırlamasına yardımcı olarak hem de anlaşmazlık halinde satın alma işlemine kanıt teşkil 

ederek bir avantaj oluşturur. Öte yandan yasal ya da ahlaki olmayan işlere karışan bir kişi, 

bu tür işlemlerin banka kayıtlarına geçmesini istemeyebilir. Bu yüzden işlemleri hakkında 

bir kanıt bırakmak istemeyen birey nakit kullanınakla avantaj sağlayacaktır. Bu husus 

nakit kullanımının örneğin karaborsa faaliyetleri ile birlikte değişmesine yol açabilir. 

Kredi kartları ile birlikte özel yaşamın ortadan kalkması (hiç bir finansal işlemin 

gizlenememesi anlamında) dikkat çeken bir konudur. Nakit para kişilere kendi hesaplarını 

kendilerinin tutmasına ofanak tanii, fakat tek başına bu sebebin nakit paranın varlığını 

sürdürmesi için yeterli olması da pek mümkün değildir. 

Şayet nakit para diğer gerekçelere bağlı olarak ortadan kalkarsa finansal işlemlerinin 

özel olduğunu savunanların karşı çıkacakları nokta kredi kartı hesapları üzerinde sıkı bir 

yasal denetim yetkisine sahip olacak kişilerin bulunacak olmasıdır. 

Nakit para varlığını sürdürmeye devam ederse bunun nedeni nakit paranın küçük 

işlemlerde sağladığı kolaylık ve büyük bir satın alma gücünü yanında taşımanın getirdiği 

bireysel emııiyet duygusu olacaktır. 
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Ancak ilke olarak bu hususlar nakit paranın varlığını sürdürmesine% 100 gerekçe 

teşkil etmeyebilir. Zaman içinde meydana gelebilecek teknolojik gelişmeler nakit paranın 

ortadan kalkmasına zemin hazırlayabilir. 

2. KAYDİ PARA EKONOMİSİNDE PARA ARZI 

Nakit paranın kullanılmadığı bir ekonomi literatürde "kaydi para" ekonomisi olarak 

adlandınlmakladır. Bu tür bir ekonomide para arzı bankaların herhangi bir kısıtlamaya tabi 

olmayan kar maksimizasyonu davranışını yansıtır. Bu tür bir durum Don Patinkin 

tarafından ele alınmaktadır. Patinkin'e göre "kaydi para miktarının dışsal olarak 

belidendiği varsayılmaktadır. Bu tür bir varsayım kar maksimizasyonu amacıyla laisez

faire ilkeleri altında çalıştığı kabul edilen bankacılık sisteminin faaliyetleriyle uyumlu 

değildir. Aksine sistemin reel ücretler ve faiz oranı tarafından belirlenen bir para arzı 

fonksiyonuna sahip olduğunun varsayılması gerekir"(33). 

{# Para arzının tamamıyla endojea olduğu bir ekonominin var olabileceği kabul 

edilmektedir.#Llyod W. Mints, ''A History of Banking Theory" adlı kitabında, endojen bir 

sistemin parasal sorunlarıyla ilgili tartışmaların rezerv sistemiyle ilgili tartışmalardan önce 

gündemde olduğunu iddia etmektedirıBoris P.Pesek ve Thomas R. Saving ise, "Money, 

Wealth, and Economic Theory" adlı çalışmalarında, kaydi para miktarının dışsal olduğunu 

varsaymaktadırlar.ı 

Gündeme gelen soru şudur:,Kaydi para arLını belirleyen faktör nedit? Kaydi para 

arzının reel ücretiere ve faiz oranlarına bağlı olduğunu kabul eden Patinkin ticari bir 

bankanın para arz etme kararını tamamiyle bir firmanın fiziki mal arz etme kararına 

benzetmekıedir. Ancak bir kaydi para ekonomisinde para arz etme kararlarının daha 

yakından incelenmesini gerektiren parayla ilgili bazı özellikler vardır._ 

., Parayı çıkaran bir çok banka olsa bile paranın üretilmesinde tam rekabet şartları hiç 

bir zaman geçerli olmayacaktır .. Bunun nedeni çıkaran bankanın borcunu ifade eden 

33 Don PATINKIN, Money, Interest, at1d Prices, 2. Baskı,Harper and Row, New York, 1965, 

s.302 (RUSSELL, s.4l' den naklen). 
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paranın homojen bir mal olmayışıdır;,Para her zaman için çıkaran bankanın adını taşıyacak 

ve böylece her banka kendi parasını basma yönünde tekelci bir güce sahip olacaktır. 

Sistemde bir çok banka varsa her bankanın parası başka bir bankanın parası için bir 

ölçüde ikame malı durumunda olacaktır. Fakat tekelci unsuru ortadan kaldırmak mümkün 

olmayacaktır,. 

Bu durumda ~ekelci bir kaydi para üreticisinin durumunu ele alalım: Bu tekelci kısa 

dönemli kar maksimizasyonu ile ilgileniyorsa marjinal hasıla marjinal maliyete eşit 

oluncayakadar para arzını arttıracaktır. (Maıjinal hasıla parayı talep edenlerin çıkanlan son 

birim parayı talep ederken vazgeçecekleri kaynaklann reel değeri ile ölçülmektedir). Söz 

konusu marjinal maliyet muhtemelen son birim paranın hasılına masrafıdır ve son derece 

küçüktür. Kısa dönem kar maksimizasyonu ile ilgilenen bir tekelci bu durumda para arzını 

çok yüksek bir miktarda arttırmak isteyecektir. 

Tekelci uzun dönem kar maksimizasyonu ile ilgileniyorsa, devletin enflasyondan 

elde ettiği geliri maksimize etmesiyle aynı konumda bulunacaktır. Bu yüzden Milton 

Friedman'ın analiz biçimini uygulayabiliriz. TekelciJreel balans talep esnekliğine, nüfus ve 

gelirin büyüme oranına ve reel balans talebinin gelir esnekliğine bağlı olarak bir parasal 

genişleme oranı seçecektir. 

Aynı genel hususlar bir çok bankanın olması durumunda da geçerlidir. Bankaların 

tümü kısa dönem kar maksimizasyonu ile ilgileniyorlarsa tüm bankalar çıkartabilecekleri 

kadar çok para çıkartma eğiliminde olacaklardır. Bu konudaki tek kısıt her bankanın diğer 

bankalara göre çok para çıkartması halinde parasının değerinin düşeceğinin ve dolayısıyla 

müşteri kaybedeceğinin farkında olmasıdır. Serbest giriş şartlan altında sektörün dengesi 

sıfır kar durumunu gerektirmektedir ve bu yüzden para arzında daha da büyük artışlar 

görülebilir. Eğer bankalar uzun dönem karlarını maksimize etme eğiliminde iseler her 

banka sadece belirli bir andaki müşteri kaybını değil zaman içerisindeki müşteri kayıplarını 

da göz önüne almak zorunda kalacaktır. 

Buna göre nakit para ortadan kalkarsa bankaların işletilmesinde büyük değişiklikler 

beklenebilir. Bu değişiklikler banl:acılık sisteminin düzenlenmesi ve kontrolü ile ilgili 
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değişikJikleri de beraberinde getirebilir. Kredi kartları bankacılık sektörünü parasal 

hizmetler teknolojisindeki değişiklik olasılığını göz önünde tutmaya zorlamaktadır. Bu tür 

bir olasılığın daha geniş kesimler tarafından görülmesi halinde ise nakit paranın ortadan 

kaldınlması da mantıklı bir adım olabilir. 

3. KREDi KARTLARININ PARA ARZI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Nakit para henüz ortadan kalkmış değildir. Mevcut parasal rejim kaydi paraya (ticari 

bankalardaki vadesiz mevduatlar) olduğu kadar nakit paraya da bağlıdır. Böyle bir 

durumda kredi kartlannın para arzım nasıl etkileyeceğini incelemeye geçmeden önce para 

arzı teorisini özetlemek gerekmektedir. Bu konuda Ronald L. Teigen 'den 

yararlanılmaktadır (34). 

Para arzı şu şekilde yazılabilir: 

M = { ı 1 [g (ı -n) + n + t s]} [ R * - R 1 
M= Para arzı (halkın elindeki nakit + ticari bankalardaki vadesiz mevduatlar) 

R* = Açık piyasa işlemleri sonucunda bankacılık sisteminin elinde bulunan 

toplam rezervler 

Rf= Bankacılık sisteminin serbest rezervleri = bankaların atıl rezervleri eksi 

Federal __ Rezerv' den borçlanmalar 

g = Vadesiz mevduat zorunlu karşılık oranı 

t = Vadeli mevduat zorunlu karşılık oranı 

n= Halkm elindeki nakit paranın para arzına oranı (Sabit) 

s= Vadeli mevduatlarm para arzına oranı (Sabit) 

34 Ronald L.TEIGEN, "The Demand for and Supply of Moncy", Readingsin Money, National 

Income, and Stabilization Policy (ed.Warren L. Smith ~md Ronald L. Teigen), 3. Baskı, 

Homewood lll, 1974, s.68-104 (RUSSELL, A.g.e., s.43'den naklen)_ 
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Teigen'in formülü n, s ve Rf sabit kabul edilerek biraz değiştirilmiştir. Bu üç 

değişkcnin değeri maksimizasyon davranışını yansıttığı için n, s ve Rf 'nin ilgili piyasa 

güçlerinin bir fonksiyonu olduğu düşünülebilir. Ancak bizim ilgilendiğimiz konu kredi 

kartlarının analize dahil olmasıyla n, s ve Rf 'nin nasıl bir değişim göstereceğidir. Söz 

konusu değişkenler sabit kabul edilerek piyasa güçleri gibi değişkenler analizin dışında 

tutulmak'tadır 

Kredi kartlarının n 'in sıfıra dağru düşmesine neden olarak nakit parayı ortadan 

kaldıracağı hususu gerçek olmayabilir. Ancak kredi kartlarının, yaygın bir kullanıma sahip 

olması halinde n'i düşüreceği kabul edilebilir. Sadece kredi kartlarının seyahat amacıyla 

nakit talebine olan etkisi ele alındığında şöyle bir sonuç ortaya çıkmaktadır: Kredi kartı 

sahipleri ceplerinde bir tek kuruş olmaksızın isterlerse tüm batı dünyasında dolaşabilirler. 

Bu da nakit talebini azaltır ve n'i düşürür. 

Kredi kartı sahipleri satın alma işlemlerini gerçekleştirmek için nakit paraya 

gereksinim duymamalan nedeniyle vadesiz mevduatlardaki paralarını çekerek bunları faiz 

getiren vadeli mevduatlar gibi aktiflere yatırabilirler. Bu durum s üzerinde arttıncı bir etki 

yaratacaktır. Ancak, böyle bir durumda gereksiz hale gelen vadesiz mevduatların 

yatırılabileceği tek aktif vadeli mevduatlar değildir. Bu yüzden n'deki düşüşün aynı 

miktardas'ye yansıması pek mümkün göıünmemektedir. 

Geriye kredi kartlarının Rf üzerindeki etkileri kalmaktadır. Bu konuyu tartışabilmek 

için bankaların Rf 'nin düzeyini nasıl tespit ettiklerini bilmemiz gerekir. Peter A.Frost, 

"Bank' s Demand for Excess Reserves" adlı kitabında, serbest rezervterin belirlenmesine 

ilişkin bir modeli test etmiştir. Bu modelde bankalar rezerv bulundunnanın maliyetini 

minimize etmeye çalışmaktadırlar ve rezervlerdeki artışlar ve azalışlar tesadüfi bir seyir 

izlemektedir. Firmaların p;:;.ra talebi ile ilgili benzer bir model Morton H. Miller ve Daniel 

Orr tarafından önerilmiştir e5). 

Bu modellerin uygulanmasmdaki güçlük, bankaya serbest rezerv gırış ve 

çıkışlannın kendi başlarına değişen birer kavram olmamaları dır. (Yani bankaların serbest 

35 RUSSELL, s.44. 



44 

rezervlerindeki değişmeler tesadüfi bir seyir izlememektedir). Aksine serbest rezervlerdeki 

artış ya nakit girişinin ya da vadesiz mevduat çıkışının bir sonucudur. Bu yüzden, kredi 

kartlannın serbest rezervler üzerindeki etkilerini görebilmek için vadesiz mevduat ve nakit 

hareketlerini ele almak gerekmektedir. 

4. OVERDRAFf'LARLA KARŞILAŞTIRl\.1A 

Bir kaç Avrupa ülkesinde, özellikle İngiltere' de çek hesapianna bağlı olarak çalışan 

otomatik bir kredi mekanizması vardır. Bu yüzden banka müşterileri çek hesaplarını 

kırmızı bakiyeye geçirmek suretiyle borçlanabilirler. İngiltere'de çek hesabının kırmızı 

bakiyeye geçebilmesine olanak· tanıyan bu uygulamaya "overdraft" denmektedir. 

Overdraft uygulaması genel olarak ABD'de mevcut değildir. 

Overdraft uygulaması, en azından İngiltere'deki şekliyle bir hak olmaktan çok bir 

ayrıcalık konumundadır. Bankanın herhangi bir nedenle müşterisinin hesap bakiyesinin 

kırmızıya geçmesini istememesi halinde yazılan çek, hesapta yeterli para bulunmaması 

nedeniyle kesen kişiye iade edilebilir. Bunun da ötesinde bankalar zaman zaman 

müşterilerinden mevcut kırmızı bakiye miktarını azaltınalarmı zorunlu hale getirebilirler. 

Overdraft uygulaması bankalar için kredi kartlarındakilere benzer sorunlar yaratmaktadır. 

Tıpkı kredi kartlarında olduğu gibi bankalar overdraft uygulaması çerçevesinde 

müşterilerin ne zaman kredi talep edeceklerini bilmeınektedirler. Bankaların fon giriş ve 

çıkışının belirsiz olduğu böyle bir durumda zorunlu karşılık yükümlülüklerini yerine 

getirmede sorunlarla karşılaşmaları mümkündür. 

George T.Benston, bu konuda bazı veriler sunmaktadır e6). Benston'ın topladığı 

veriler Tablo-8'de özetlenınektedir. Tablodaki verilerden biri ABD'de bulunan ve 

overdraft uygulaması olmayan, diğeri de İngiltere'de bulunan benzer ölçekteki iki 

bankanın verileridir. Tablo'dan görülebileceği gibi, günlük bazda vadesiz mevduatlar ve 

net fonlardaki yüzde değişim İngiliz bankasında Amerikan bankasından daha büyüktür. 

36 George T.BENSTON, "Overdraft Baııkiııg", Jourıi.al of Bank Research, 3 (Spring 1972), s.7- 2.5 

(RUSSELL, a.g.e., s.45' den naklen). 



45 

Bunun anlamı şu şekilde açıklanabilir: Overdraft olanağına sahip bireyler tıpkı kredi kartı 

sahibi kişiler gibi beklenmeyen harcamaları karşılayabilmek amacıyla çek hesaplarında 

pozitif bakiye bulundurmak zorunda değildirler. Acil bir durum ortaya çıkarsa kişiler 

hesaplarında kırmızı bakiyeye geçmektedirler. Ancak bu belirsizliğin ortadan kalktığı 

anlamına gelmemekte, sadece bireyin belirsizlik karşısında kullanılmak üzere fon ayırması 

yerine bankanın belirsiz talepleri karşılamak zorunda kaldığı anlamına gelmektedir. 

Belirsizlik durumunda yapılacak ödemenin bireylerden bankalara aktarılmasının sonucu 

ABD bankası ile karşılaştırıldığında İngiliz bankasının net fonlarındaki daha büyük günlük 

değişmede göıülebilir. 

Verileri haftalık bazda incelersek hem toplam fon hem de vadesiz mevduatlardaki 

değişmeler açısından iki banka arasında bir fark yoktur. Benston'un da belirttiği gibi 

"İngiliz ve Amerikan Bankalarının faaliyetlerinin karşılaştırılabilir olduğunu varsayarsak, 

overdraft uygulaması bankanın aşırı değişken bir net fon akışı ile karşı karşıya kalmasına 

neden olmamaktadır''. 

Benston nakit değişimi ile ilgili bir veri vermemektedir. Eğer nakit değişmeleri de 

vadesiz mevduat değişınderi ile aynı yönde ise kredi kartlannın sağladığı kredi olanağının 

bankaları fon yönetimi açısından güç durumda bırakmadığı sonucuna ulaşabiliriz. Bunun 

yanında bir kredi kartı ekonomisindeki serbest rezervlerin çek ekonomisindekinden farklı 

olmayacağını da söyleyebiliriz. 

Ancak böyle bir sonuç yanıltıcı olabilir. Overdraft uygulaması ve kredi kartları 

arasında benzerlikler olmasına karşın önemli olabilecek kimi farklılıklar da vardır. 

Örneğin, bankalar Overdraft talebini reddedebilirler. Özellikle, overdraft hesabının 

bakiyesi çok değişme gösteren bir müşterinin overdraft isteği geri çevrilerek, bu 

müşterinin overdraft yerine vadeli kredi kulJanması istenebilir. Böyle bir durumun kredi 

kartı müşterisi için sözkonusu olmadığı söylenebilir. Banka, ne kadar değişken ol ursa 

olsun muşterinin kısa vadeli kredi talebini karşılamak için anlaşma ile yükümlülük altına 

gimıiştir. Bu şu anlama gelmektedir: Overdraft olanağını sunan banka, kredi kartı 

pazarlayan bir banka için sözkonusu olmayan bir yolla fon akımındaki değişmeleri belirli 

bir ölçüde kontrol altında tutabilir. 

Kredi kartlarının nakit para üzerindeki etkisi overdraft kolaylığının etkilerinden 
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oldukça farklıdır. Overdraft, çek kuilanılabiliyorsa yararlıdır. Bu durumda overdramarın 

varlığının nakit paradaki değişmeleıi ciddi bir şekilde etkilernesi mümkün değildir. Öte 

yandan kredi kartları nakitteki değişmeleri büyük ölçüde azaltabilir; zira kredi kartı nakit 

para için bir ikame aracı durumundaoır. 

TABL0-8 

ABD BANKASI VE İNGiLiZ BANKASININ KARŞILAŞTIRMASI: 

FONLARDAKi YÜZDE DEÖİŞMELERİN ORTALAMALARI, STANDART 

SAPMALARI VE ORTALAMA MUTLAK SAPMALARI, 

HAZİRAN 1968-MA YIS 1970 

Ortalama Standart Sapma 
ABD ING ABD ING 

Net Fonlar 
Günlük II .4 3.8 4.S ı8.7 
Günlük III -.0 .6 6.S 11.9 
Haftalık IV .4 .2 8.2 8.8 
ıs Günlük V .6 -.ı 7.4 8.S 

Vadesiz Mevduatlar 
Günlük II .ı .8 4.6 ı2.7 
Günlük III .o .4 3.S 8.8 
Haftalık IV .2 .2 4.2 6.1 
ıs Günlük v .2 

.., 3.4 6.4 .... 
Vadeli Krediler 
Günlük II .O .2 ı. o 13.3 
Günlük III .O .3 .3 8.2 
Haftalık IV . ı .4 1.3 9.2 
lS Günlük V .2 .2 1.8 7.3 

Overdrailar 
Günlük II n.a -4.2 n.a 18.6 
Günlüklll n.a ı. o n.a 13.6 
Haftalık IV n.a ı. o n.a 10.4 
ıs Günlük V n.a 1.7 n.a ı ı. ı 

Açıklamalar: Günlük II: Bir önceki Güne göre% değişim 

Günlük III : Ortalama haftalık bakiyedeki % değişim 

Haftalık I V : Haftalık % değişim 

ıs Günlük V : ıs Günlük % değişim 

n.a = V eri mevcut değil 

OrtMutlak Sapma 
ABD ING 

6.3 12.8 
4.9 8.6 
6.ı 6.4 
S.9 6.S 

3.3 9.ı 
2.6 6.S 
3. ı 4.6 
2.7 s.o 

.8 10.8 

.3 4.8 

.9 7.1 
1.4 6.0 

n.a 14.0 
n.a 8.6 
n.a 6.9 
n.a 8.4 

Kaynak: George Benston, "Overdraft Bankiııg", Journal of Bank Research (Spring 1972), Figure 9 

(RUSSEIJ.,~a.g.e., Tablo 4.1, s.46'daıı naklen). 
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Il· KREDi KARTLARI VE PARA TALEBi 

1. KREDi KARTLARI VETOPLAM PARA TALEBi (37) 

1973 yılından günümüze kadar geçen sürede banka kredi kartlarıyla kullanılan 

kredilerdeki artış büyük olmuştur. Ayrıca banka dışı bir çok kredi kartı da ortaya 

çıkmıştır. Burada kredi kartlarının toplam para talebini nasıl etkilediğini ele alan basit fakat 

gerçekçi bir model üzerinde duracağız. 

Bu model kredi kartlarının kullanımındaki yaygınlaşmanın toplam para talebi 

üzerindeki etkisini belirlemeyi hedefleınek.iedir. Burada bireyler alternatif bir ödeme aracı 

olarak kredi kartı kullanıp !'..:ullarunan1a se~eneğine sahip olduklannda ve gelir dağılıını veri 

olduğu zaman toplam para talebi envanter yaklaşımı çerçevesinde elde edilmektedir. 

Alternatif bir ödeme aracının varlığı durumunda standart modelden elde edilen esneklik 

değerlerinin değiştiği, değişen bu esneklik değerlerinin de sabit olmayıp zaman içerisinde 

değişken oldukları gösterilmektedir. Kredi kartlarının kullanımındaki yaygınlaşmanın 

toplam para talebinde nasıl bir kaymaya neden olduklan konusunda da bazı tespitlerde 

bulunulmaktadır. 

Kredi kartlan bir ödeme aracı olarak parayı ikame etme rolünü üstlenmektedir. 

Şüphesiz kredi kartı faturasının sonradan ödenmesi gerekmektedir ancak bu ödeme uygun 

bir zamanda gerçekleşmektedir (Örneğin, gelirin elde edildiği zaman gibi). Bu yüzden 

gelirin elde ediliş dönemleri arasında ge<;en sürede elde daha az para bulundurul ur. Buna 

göre toplum ne kadar çok kredi kartı k:ullanırsa işlem güdüsüyle para talebine ilişkin 

standart modeller etkinliğini yitirmektcdir Sastry'nin cJ8) ve White'in (39) yaptıkları 

37 

38 

39 

Hafız AKHAND/Ross MILBOURNE, ''C:redit Cards and Aggregate Money Demand", Journal of 

Macroeconomics, Voluuıe 8, Number 4, Wayne State University Press, 1986, s.471-477. 

R.S.A. SAS1RY, 'The Effect of Credit on Transactions Demand for Cash" Journal of Finance 

25 (Septeınber 1970), s.777-781 (AKHAND/MlLBOURNE, s.471 'den naklen). 

Kenneth J.WHITE, 'The Effcct of Bank Credit Cards On the Houselıold Transactions Demand for 

Money", Journal of Money, Credit and Banking, Voluıne VIII, Number 1, Ohio State 

University Press, February 1976, s.S!-61. 
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çalışmalarda kredi kartlan envanter par..ı. talebi modeline dahil edilmişse de bu çalışmalarda 

ele alınmamış olan iki husus bulunmaktadır. Bunlardan birincisi günümüzde kredi 

kartlarından sabit kullanım masrafının zorunlu olarak tahsil edilmesidir (Yıllık üyelik aidatı 

olarak) Söz konusu masraf kredi kartı kullanımına ilişkin kararı içsel hale getirmektedir. 

(Sastry ve White'in çalışmalarında kredi kartı kullanma yönündeki kararın dışsal olarak 

belirlendiği kabul edilmiştir). İkinci olarak burada eldeki para miktarı ve kredi kartları 

arasındaki toplam ilişki ele alınacaktır. Burada üzerinde durulacak olan model kredi 

kartlarının iki avantajını öne çıkarmaktadır. Birincisi, geliştirilen modelin kredi kartı 

kullanımı nedeniyle elde tutulması gerekmeyen paradan elde edilen ek bir faiz gelirini göz 

önüne almasıdır. Bu durum faiz oranları yükseldiğinde elde tutulan para miktarının 

düşmesine bir başka gerekçe teşkil etmekte ve bir çok ampirik çalışmada varsayılan sabit 

bir para talebi faiz esnekliğinin geçersizliğini ortaya koymaktadır. Kredi kartlarının sözü 

edilen ikinci avantajı ise kredi kartlarının aktifler arasındaki transfer işlemlerinin sayısını 

düşürmesidir. 

Analize Baumol (4~ envanter yaklaşımı ile başlanınakla ve alternatif bir ödeme 

aracı olarak kredi kartı modele dahil edilmektedir. Bireyleıin mümkün olan her yerde kredi 

kartı kullanacaklarını varsaymak aşağıda belirtilen maksimizasyon varsayımları ile 

uyuınludur. Bu durumda her gelir-harcama periyodunda bireylerin kredi kartı ile 

gerçekleştirecekleri harcamaların toplam harcamaya olan oranını (buna p denmektedir) 

bildikleri varsayılmaktadır (41). 

Ortaya çıkan sorun bireyin kredi kartını bir kez olsun kullanıp kullanmamasıyla 

ilgilidir. Günümüzde bir çok kredi kartı sabit bir maliyete sahiptir ve bu husus ödeme 

aracını bir seçim değişkeni haline getirmektedir. Bireyin gelirini (y) her dönemin 

40 W.J. BAUMOL, ''The Transactions Demand For Cash An Inventory Theoretic Approach", 

Quarterly Journal of Economics 66 (Novem.bcr 1952), s. 545-56 (AKHAND/MILBOURNE, 

s.472'den naklen). BAUMOL'ün "Eımuıter Kuraını"na ilişkin ayrıntılı bilgi için aynca bkz.: İlker 

PARASlZ, Para Banka ve Finansal Piyasalar, 4. Baskı, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 

1992, s.367-368. 

41 p'nin dışsal olarak belirlendiğinin varsayılması basitleşticici bir varsayımdır ve detenninistik bir 

harcama hileşiıniııin varsayıldığını göstermektedir. Bkz.: AKHAND/MILBOURNE, s.472 (1). 
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başlangıcında bir kerede aldığı ve bu gelirini sabit bir oranda harcamayı planladığı 

varsayılmaktadır. Paraya alternatif teşkil eden aktifler tahvil olarak adlandırılmaktadır. 

Tahviller "r" kadar bir faiz oranına sahiptir. Para-tahvil veya tahvil-para transferini 

etkileyen sabit maliyet "a" kadardır. Tüketici gelirinin "py" kadarlık bir bölümünü kredi 

kartını kullanarak harcayabileceğini biliyorsa bu mi~tarı dönemin başlangıcında yani 

gelirini elde eder etmez tahvillere yatıracaktır, aksi taktirde bu miktar elinde atıl para olarak 

kalacaktır (42). Buna göre tüketici gdirinin kalan bölümünden (yani (1-p)y miktarının) ne 

kadarını para olarak tutacağına ne kadarını tahvillere yatıracağına, ayrıca aktifler arasındaki 

transferin zamanlamasına karar vermektedir. 

Tüketici ilki paradan tahvillere, geri kalan "n-1" tanesi de tahvilden paraya olmak 

üzere toplam "n" tane işlem yapmaya karar verirse, başlangıçta para balanslarının (n-1)/n 

kadarını tahvillere yatıraca.k.1:ır. Yatırılan söz konusu miktar eşit zaman aralıkları ile tekrar 

paraya çevrilecektir. Söz konusu zaman aralığına ti dersekti =i/n olacaktır (i= 1, ..... n-1 

için). Her ti döneminde elde bulu~an tahvil miktan şu şekilde olacaktır: 

B n (ti) = py + (n-i~(! -p) y 
(1) 

Buradan hareketle elde tutulan ortalama tahvil miktarı ise; 

B _ ı ~ [ (n- i) (1 - p) y ı- (ı -p) y (ı 1) 
n- - L. PY + = PY + 2 - -

n. ı n n 
ı= 

(2) 

olacaktır. 

Nakit yönetiminin toplam maliyeti her biri "a" dolar maliyet getiren "n" tane işleme 

·ilişkin maliyetten ve dönem için ödenen kredi masrafı "c" dolardan oluşmaktadır. Bu 

42 BAU1v10L'un da yaptığı gibi her bireyin bankaya en azından bir kez gittiği varsayılmaktadır. 

Böylece "py" kadarlık miktarın tahvile transferinin marjinal maliyeti sıfır olmaktadır. Sorunları 

basitleştiemek için "n"de mı.::vcut olan tam sayı problemi göz ardı edilmektedir, ancak bu husus 

analizi etkilememektedir. 
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yüzden kredi kullanımından ve ''n" tane işlem gerçekleştirilmesinden elde edilen net 

kazanç şu şekilde bulunabilir: 

nce= r B n- na- c= rp y +rll- p) Y (ı-.!._)- na- c 
n 2 n (3) 

(3) nolu eşitliğin n'e göre maksimize edilmesin'in optimal değerini verir. Yani, 

n= 1.} r(ı - p) y 
2a (4) 

Kredi kartlannın işlemlerde daha yoğun olarak kullanılması (yani daha yüksek bir p 

değeri) daha az tahvil-para transferi anlamına gelmektedir. 

Yani, kredi kartlannın daha yaygın olarak kullanılması tüketici için baııkayı daha az 

ziyaret etmek anlamına gelmektedir. (4) nolu eşitlik (3) nolu eşitlikte yerine konulursa elde 

edilen maksim um net kazanç, 

nce =r(l+p)y -v2ar(ı-p)y-c 
2 

olacaktır. Buna göre elde tutulan ortalama para ise, 

olarak bulunur. 

(5) 

(6) 

Birey kredi kartını kullanmamaya karar verirse "p = O" olacaktır ve kredi kartı 

masrafı da ödenmeyecektir (l)'den (6)'ya kadar olan eşitliklerde "p =c= O" olarak yerine 

konursa kredi k.1.rtlannın kullanılmadığı Baumol karekök k."Uralı elde edilir. Yani, 

(7) 
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Bu durumda bireyin vereceği kamr kredi kaı1ı kullanıp kullanınarnakla ilgilidir. 

rfC >II ise kredi kartı kullanılacaktır ve bu aşağıdaki eşitsizliği elde etmemize olanak 

tanır: 

ri y + [ V2 ar y - V2 ar ll- prj y]- c> O 
(8) 

Yukarıdaki eşitsizlik kredi kartı kullanımının getirdiği iki avantajı ve bir dezavantajı 

yansıtmaktadır. (8) nolu eşitlikteki ilk terimkredi kartı kullanımına bağlı olarak ortaya 

çıkan ekstra nakitle satın al.ınan tahvillerden elde edilen faiz gelirini ifade etmektedir. Kredi 

kartının getirdiği diğer avantaj, tahvil ile nakit arasındaki optimal transfer sayısının 

düşmesidir. Eşitlikteki ikinci terim bunu ifade etmektedir. Kredi kartı kullanmanın 

getirdiği dezavantaj ise yüklenilen sabit masraf, yani "c" dir. 

'A = 1-~ yazılırsa, eşitlik (8)in doğru olabilmesi için, 

(9) 

olması gerekir. 

Kredi kartının karlı bir biçimde kullanılabilmesi için gerekli olan minimum gelir 
..... 

miktanna y dersek, 

2 2 
..... 2a8 'A 
y 

olmaktadır. 

2 
rp 
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Burada dy/dp <O olduğu görülür (43). Buna göre işlemlerde daha yüksek oranda 

kredi kartının kabul edilmesi kredi kartı kullanımının karlı olduğu minimum gelir düzeyini 

düşürmektedir. Söz konusu gelir düzeyi faiz oranının yükselmesi ile de düşmektedir. 

Buna göre her iki durumda da daha çok birey kredi kartı kullanacaktır. 

Kredi kartı kullananlar ve kullanmayanlar bulunacağı için, bir bütün olarak elde 

tutulan para miktarının ne olacağını belirlemek önemlidir. Bu noktada bilinen bir varsayım 

yapılarak, bireylerin aynı a, r ve c değerleri ile karşılaştıkları ancak gelirin sürekli 

yoğunluk fonksiyonu (continuous density function) f(y)'ye göre dağıldığı kabul 

edilmektedir. (6) ve (7) nolu eşitliklerden yararlanılarak elde tutulan ortalama toplan1 para 

ıçın, 

M= J. Y ~/aY f (y) dy + f,..00 
Va (1- p) y f (y) dy o'V2f y 2r (lO) 

- oo.faY· Joo.faY M= J0 'V 2r t (y) dy - J.. ; 'V 2if (y) dy 
(ll) 

yazılabilir. Eşitlik ( 1 O)' daki terimler sırasıyla kart kullanmayanların ve kullananların elde 

bulundurduklan ortalama toplam para mik.1arını göstermektedir. Eşitlik (ll)' deki ilk terim 

nüfusun tamamına ilişkin Baumol anlamındaki elde tutulan para miktarını göstermektedir. 

İkinci terim ise kredi kartı kullanımı nedeniyle elde tutulan para miktarındaki toplam 

düşüşü göstermektedir. 

Daha kesin sonuçlar elde edebilmek için f(y) fonksiyonunun biçimini belirlemek 

gerekmektedir. Kolay kontrol ediiebilir olması nedeniyle Gamma dağılımı seçilmektedir. 

Gamma dağılımının ABD gelir dağılımı için normal logaritmik dağılımdan daha uygun 

olduğu öne sürülmekte ve aşağıdaki fonksiyon biçiminin sonuca ulaşmak açısından en 

uygun fonksiyon olduğu kabul edilmektedir: 

43 Bwıwı için e yerine konmakta ve Y 1-p > p/2 olınak-ıadır. 



53 

3 

f (y) = a y 2 e- ~ Y (12) 

fo ocf (y) dy = ı olduğu için, gamma fonksiyonu özelliklerinden yararlanılarak:(44) 

yazılabilir. Bu durumda ortalama gelir ise, 

5 

4 Ar s - oc p oc-
Y =fo yf (y) dy = rlo Y2 

3 'VJt 

- 1«1 5 e t"J dy=-
213 (13) 

olmaktadır. Eşitlik ( 12) ve (13)'ün kullanılması ile, (ll) nolu eşitlikteki ilk terim aşağıdaki 

şekli almaktadır (45): 

J. oc ·/a,[ f (y) dy = 8 raY 
o 'V2f 3~ ~ 

Bu Baumol modelinden elde edilen toplam para talebidir. Toplam para talebi için 

elde edilen katsayının tek bir birey için elde edilen katsayıdan farklı olmasına karşın 

karekök kuralı toplam para talebi durumunda da geçerliliğini korumaktadır. Eşitlik 

(ll)' deki ikinci terim ise şu şekilde olmal..'tadır: 

44 (z ı) -u · ( 1 ) r;:; 
f(z)=/

0
ocu- e du=(z-1) f(z-1) ve(z-l)f(z-l)vef ~ =-vTI_ 

a 'lllll değeri u =flY değişken değişiminin bir sonucudur. 

45 Dipnot (#) de belirtilen değişken özellikleri ve adı geçen değişimin kullanılması ile elde 

edilmelıedir. 
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z = By denirse, toplanı para talebi, 

~ ( ")~{-If - - z z- ay 
M= 1-A.e 1+z+y Sıcr 

(14) 

olacaktır. B urada; 

Sa (~ 2 
rx )

2 

z= -- A. +- -A. 
2- a pry 

Eşitlik (14)'ten açık bir şekilde görüldüğü gibi elde tutulan ortalama toplam para 

"gelir bölü faiz oranı"nın kare kökü kuralına göre belirlenmemektedir. Bu bireysel para 

talebinden toplanı para talebine geçişin bir sonucu değil, alternatif bir ödeme aracının yani 

kredi kartının modele dahil edilmesinin sonucudur. Şüphesiz p, r ve y zaman içeıisinde 

sabit kalırsa/.. ve z de sabit kalacaktır. Bu da (14) nolu eşitlikte kareköklü ifadenin önünde 

köşeli parantez içerisindeki ifadenin sabit olması anlamına gelmektedir. Köşeli parantez 

içerisindeki ifade için, 

.dersek, 

dlp=·"-~ >0 
( 

2 -zı 
d z 2 

olduğunu görürüz. Aynı şekilde (d:ddp) <O, (dz/dr) <O, (dz/dy) < O olduğundan p,r 

veya y' deki artışlar '4' 'yi düşürecektir. Para talebi eşitliklerinde 1p sabit olarak ele alındığı 

için bu değişkenierin birisindeki değişiklik para talebi eşitliğinde açıklanamayan bir 
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kaymaya neden olacaktır (46). 

Altematif bir ödeme aracı olarak kredi kartlarının para talebi üzerindeki önemli bir 

etkisi de esneklikler üzerinde yarattığı etkidir. Eşitlik (14)e göre; 

1 f. z
3 

'Y} = --- -----;,....-----

r 2 2 ez-A {2 + 2 z + z2
) 

Kredi kartı kullanımı gelir csnekliğini düşürmekte ve faiz esnekliğinin mutlak 

değerini yükseltıuektedir. Eğer hiç bir birey ödeme aracı konusundaki tercihini 

değiştirmezse gelirde ortaya çıkacak bir artış eldeki toplam para miktannda gelirdeki 

artışın yarısı kadar bir artışa yol açmaktadır. Ancak böyle bir durumda bazı bireyler için 

kredi kartı kullanımı karlı hale gelmekte ve bu bireylerin ellerinde bulundurdukları para 

miktarı yükselrnek yerine düşmektedir. Bu kişilerin varlığı nedeniyle toplam gelir 

esnekliği düşmektedir. Benzer şekilde, yüksek faiz oranları elde tutulan para balanslarını 

bilinen mekanizma aracılığı ile düşürecektir. Ayrıca sınırda bulunan kişiler için tahvile 

yatırılacak olan ek fonların artan faiz getirisi nedeniyle kredi kartı kullanmak karlı hale 

gelebilir. Bu yüzden kredi kartlannın modele dahil edilmesi durumunda para talebi faiz 

oranlarına karşı daha hassas hale gelmek.'tedir. 

Yukanda esneklikler üzerine söylenen hususlar şüphesiz geliştirilen modele 

özgüdür. Ancak inanıyoruz ki söz konusu esneklikler değişkenlerdeki değişmelere bağlı 

olarak para talebi fonksiyonu paraınetrelerinin niçin değişeceğini göstermektedir. Söz 

konusu parametreler standart envanter-para talebi modelinde sabit olarak ele alınmaktadır. 

Kredi kartları daha yoğun olarak para talebine ilişkin parametrelerin değişmesine neden 

olacak bir mekanizma oluşturmaktadır. 

Burada S.:M. GOLDFELD'in "Kayıp Para" (Missing Money) tartışmalarına dikkat çekilmek 

istenmektedir. 
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2. KREDi KARTLARININ HANEHALKININ İŞLEM GÜDÜSÜ İLE PARA 

T ALEBİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (47) 

Bu bölümde işlem güdüsü ile para talebine ait teorik modeller, hanehalklarına ilişkin 

kesit verilere (cross-section) dayanan ampirik gözlemlerle ilişkilendirilmektedir. 

Günümüzde kredi kartı kullanımının boyutu aileden aileye değişmektedir. Çok 

sayıda birey kredi kartı sahibi olmalarına karşın aktif kullanıcı durumunda değildirler. 

Farklı düzeylerdeki kredi kartı kullanımı ile bireylerin vadesiz mevduat talepleri arasındaki 

ilişkiyi belirleyebilmek için hanehalklarına ilişkin kesit veri analizi kullanılabilir. Kredi 

kartlarının tüm işlemlerde yoğun olarak kullanıldığı bir ortamdaki para talebini belirlemek 

açısından kesit veri analizinden elde edilecek bu sonuçlan genişletmek mümkün olabilir. 

Kredi kartı işlemlerinin bireylerin para talebi üzerindeki etkisini ifade etmek üzere 

bazı hipotezler öne sürülebilir. Bu hipotezlerden bir tanesi şu şekilde ifade edilebilir: Aktif 

kart kullananların vadesiz mevduat hesaplannın ortalama bakiyesi diğerlerine göre daha 

yüksektir. Tüketicilerin çek hesaplarından periyodik olarak para çekmek yerine 

işlemlerinde kredi kartı kullanmış olmaları ile böyle bir sonucun ortaya çıkması 

mümkündür. Böyle bir durumda kredi kartı ödemesi yapılıncaya kadar hesapta atıl bakiye 

bulundurulacaktır (48). Bu şekilde davranan bireyler, diğer şartlar değişmernek kaydıyla, 

işlemlerinde çek hesaplarını düzenli olarak kullanan bireylerden daha yüksek miktarda 

ortalama bakiye bulundurmak zorur.dadırlar. Bakiyeler üzerindeki kesin etki gelirin elde 

edilmesi ve faturaların ödenmesi arasındaki zaman farklılığına bağlıdır. Farklı bir yaklaşım 

izlemiş olsa bile Marcus da benzer sonuçların ortaya çıkacağını öne sürmüştür (49). 

47 WHITE, s.51-60. 

48 Federal Reserve'in kredi kartı ödemelerini karşılamak amacıyla kullanılan mevduatlan normal 

vadesiz mevduatlardan ayn olarak belirlemesi dalıa uygun olabilir. Ancak bu çalışınadan elde edilen 

sonuçlar bu mevduatların son derece küçük olduğunu ve veri konusunda bir problem yaraunayacağını 

göstermektedir. Bkz.: WHITE, s.52 (2). 

49 Edward MARCUS, ··rhe lmpact of Credit Cards on Demand Deposit Utilization", Southern 

Econom!c Journal, 26 (April, 1%0) (WHITE, s.52'den naklen). 
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Marcus kredi kartı kullanımının halkın nakit talebini düşüm1esi ve bu yüzden banka 

karşılıklarının (rezervlerinin) artma<sı ve para arzının genişlemesi olasılığını ele almaktadır. 

Elde edilen bu sonuç bir ölçüde Federal Reserve'in (ABD Merkez bankası sistemi) para 

arzındaki genişleme karşısında karşı harekete geçmeyeceği varsayımına dayanmaktadır. 

Ancak Federal Open Market Committee (50) 'nin böyle bir durumda gerekli düzenlemeleri 

yapmaması pek mümkün olmayabilir. 

Yukandaki hipotezlerin aksine aktif olarak kredi kartı kullananiann ortalama vadesiz 
') 

mevduat bakiyelerini düşüreceklerini öne süren bazı gerekçeler de söz konusu olabilir. tek 

olarak, acil durumlarda kullanılmak üzere elde kredi kartı bulunması nedeniyle, kredi 

kanları ihtiyat güdüsüyle para talebini düşürebilir. İkinci olarak, kimi bireyler kredi kartı 

faturası kendilerine ulaşıncayakadar ellerinde bulunan atıl fonlan yatınma yöneltebilirler. 

Genel bir ifadeyle, sınırlı miktardaki bu fonları yatınma kanalize etmenin getireceği sabit 

maliyetierin bu fonlardan elde edilebilecek getiriyi aşacağı söylenebilir. Üçüncü olarak, 

bazı bireyler ücret çeklerini (paycheck) almalarının hemen ardından kredi kartı faturalarını 

ödemektedirler. Kredi kartı faturasını ödemek için gerekli fonlar çok kısa bir süre hesapta 

tutulduğu için, bu davranış ortalama bakiyeyi düşürecektir. Yukarıdaki olasılıklar 

neticesinde Marcus alternatif bir hipotez öne sürmüştür: Kredi kartları, bireyleri işlem 

amacıyla para taleplerini kısmaya yöneltir ve böylece para talebi düşer. İkinci Dünya 

Savaşı sonrası M
1 

(nakit + vadesiz mevduatlar) dolaşım hızındaki artış, gelir düzeyi ve 

işlem hacmine göre para talebinde bir düşüş olduğunu ifade etmektedir. Bunun olası bir 

nedeni kredi kartları gibi alternatif işlem (ödeme) araçlarının kullanılmasıdır. Dolaşım 

hızındaki bu dü~üş faiz oranlarındaki artışlara veya ekonomik kurumlardaki değişmelere 

de bağlanabilir. 

50 Federal Open Market Comınittee (FO MC), ABD' de açık piyasa işlenılerini yürüten ve Federal 

Reserve Sisteminin bir parçası olan özerk kurul uştur. 
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A) İşlem Güdüsüyle Para Talebine İlişkin Modelin Genişletilmesi 

Bu bölümde ele alınmakta olan analizde, Baumol ve Tobin tarafından geliştirilen 

işlem güdüsüyle para talebi modelinin varsayımları kullanılmaktadır. Bu varsayımlar 

içerisinde özellikle önemli olanlar şunlardır: işlemlerin ay boyunca sabit bir oranda 

gerçekleştirildiği varsayılmaktadır (İşlem hacminin sabit olması) Öte yandan bireyin söz 

konusu ayda gelirini bir kerede ya da düzenli aralıklarla (haftalık gibi) eşit taksitler halinde 

elde ettiği kabul edilmektedir. Bir tasarruf olmaksızın, çek hesabının bakiyesi sabit bir 

oranda azalmakta ve yeni gelir elde edilmeden hemen önce minimum bakiyeye 

düşmektedir. Eğer hesapta ihtiyat amacıyla bir miktar bakiye bırakılmıyorsa veya banka 

çekle ilgili hizmetleri bedelsiz veriyorsa, söz konusu minimum bakiye sıfıra eşit olabilir. 

Söz konusu amaçlarla hesapta bırakılabilecek bakiyeyi şimdilik bir tarafa bırakarak ay 

boyunca hesapta tutulan ortalama günlük mevduatı şu şekilde yazabiliriz: 

- T 
M=2N 

(1) 

Buradu M belirli bir birey için ortalama günlük vadesiz mevduat bakiyesini, T çek 

hesabından ay boyunca çekilen para miktarını (dışsal olduğu varsayılmaktadır), N ise ay 

boyunca kaç kez gelir elde edildiğini göstermektedir (
51

) 

Baumol-Tobin modeline kredi kartlarını da dahil edebilmek için gereken temel 

değişiklik, her ay sadeec bir kredi kartı ödemesi yapıldığı varsayılarak gerçekleştirilebilir. 

Vadesiz mevduatın kredi kartı kullanımı için ayrılmış olan oranına "p" denirse "pT" 

vadesiz mevduat hesabından kredi kartı hesabına yapılan ödeme miktarını, "(1 - p) T" ise 

çek işlemleri için aynhm miktan temsil edecektir (bu çek işlemlerinin ay boyunca sabit bir 

oranda gerçekleştiği varsayılmaktadır). Kredi kartı işlemlerinin para talebi üzerindeki 

51 Eşitlik (1) esas olarak Bawnol-Tobin modelinin köşe çözümlemesidir (Corner Solution). Zira 

modelde bireylerin ellerindeki alllparayı ay içerisinde yatırıma yöneltmedikleri varsayılmaktadır. 

Ancak a .. sayıda bin·yin bu tür bir yatırım davranışından yüksek getiri elde edebilecekleri 

düşünüldUğünde bu varsayım gerçekçidir. Bkz.: WI-llTE, s.53 (3). 
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etkisini belirlemek için iki grup işlemin etkileri ayrı ayrı incelenmelidir. Söz konusu iki 

işlem grubundan ilki ay içerisine dağıtılarak gerçekleştirilen ödemeler {(1 - p) T}, ikincisi 

ise bir seferde gerçekleştirilen ödemelerdir. {pT}. Eşitlik (1) 'den yararlanarak kart dışı çek 

işlemlerine bağlı olarak belirlenen ortalama günlük çek hesabı bakiyesi şu şekilde 

yazılabilir: 

- (1- p) T 
Ma=Kı N 

(2) 

Burada, Ma normal çek işlemleri için hesaptatutulan ortalama bakiyeyi ve Kı bir 

sa bi ti göstermektedir. Sabit işlem akışı, sıfır tasarruf ve yatırım ve gelire ilişkin 

varsayımların gerçekleşmesi durumunda K ı'in 112 'ye eşit olması gerekir. 

Ortalama vadesiz mevduat talebi ile ilgili ikinci bileşen kredi kartı ödemelerine (pT) 

bağlı olan bileşendir. Bu değişkeni n etkisi şu şekilde yazılabilir: 

(3) 

Burada Mb kart ödemeleri amacıyla hesapta bulundurulan ortalama günlük vadesiz 

mevdulatlan, K2 ise bireylerin ödeme davranışları tarafından belirlenen bir parametreyi 

ifade etmektedir. K2'nin alacağı spesifik değerlerin yorumu aşağıdaki bölümde ele 

alınmaktadır. Genel anlamda, toplam ortalama günlük vadesiz mevduatlar şu şekilde 

yazılabilir: 

......, - - T (1- p) T (PT) 
M= Mo+ Ma+ Mb= M0 + Kı N + Kıl\1 

(4) 

Yukarıdaki eşitlikte Mo sabit baki yedir. Kı K ı' den büyükse (küçükse) ortalama çek 

hesabı bakiyesi p'nin artan (azalan) bir fonksiyonu olacaktır. Sadece Kı= Kı olduğunda 
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kredi kartı kullanımının ortalama günlük vadesiz mevduatlar üzerinde bir etkisi 

olmayacaktır. 

B) Bireylerin Ödeme Davranışlannın Ortalama Vadesiz Mevduatlar Üzerindeki 

Etkisi 

Birçok bankanın kredi kartı uygulamaları, faturayı gönderdikten sonra ödeme 

yapılıncaya kadar müşterilerine 25 güne kadar süre tanımaktadır. Bu yüzden müşteri çek 

hesabından kredi kartına ödemede ldununcaya kadar geçen sürede bir esnekliğe sahiptir. 

Bu durumda söz konusu kişinin ortalama vadesiz mevduat bakiyesi kısmen kredi kartına 

yapacağı ödemenin zamanlaması tarafından belirlenecektir. Varsayımlarımız altında, 

arzulanan kart ödemesinde bulunmak için gelirden ayrılması gereken ortalama nakit 

"pT/N"e eşittir. Eşitlik (4)'deki K2 katsayısı çek hesabında tutulan (pT/N)'in ortalama 

günlük miktarını ifade etmektedir. Kı· nin alacağı spesifik değerler belirli türdeki ödeme 

davranışları ile ilişkilendirilebilir. Bu konudaki bir kaç özel durum aşağıda ele 

alınmaktadır. 

Durum 1: Kı = O 

Çok yüksek miktarda kart ödemesinde bulunan kişiler bu amaçla ayırdıkiarı fonları 

fiili ödeme dönemi gelinceye kadar yatırım amacıyla kullanmayı karlı bulabilirler. Her 

ödeme döneminde bu kişiler pT/N miktarında bir fonu faiz getiren bir aktif e yatırabilirler. 

Bu fonlar karta ödemede bulunulacağı zaman çekilmek üzere belirli bir süre sonra çek 

hesabına yeniden yatırılacaktır. Gerçekte, bu fonlar çek hesabında çok kısa bir süre için 

bulundurulmak:ta ve böylece ortalama bakiye üzerinde arttırıcı bir etkileri olmamaktadır. 

Buna göre bu kişiler için ortalama bakiye basitçe şu şekilde yazılabilir: 

- , T 
M= Mo+ Kı O- p) N 
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Durum 2: Kı= 112 = K1 

Şayet Kz = ı/2 = K1 ise ortalama vadesiz mevduat bakiyesi kredi kartı 

ödemelerinden etkilenmemektedir. Bu da çek işlemleri ve kart ödemelerinin ay içerisindeki 

dağılımlannın benzer olduğunu gösteımektedir. Varsayımlarımız altında böyle bir durum 

bireyin ay boyunca kredi kartı hesabına sık ödemelerde bulunması halinde ya da ödemenin 

her dönemin tam ortasında yapılması halinde ortaya çıkabilir. 

Durum 3: K,= ı ... 

Eğer Kı= ı ise, ortalama çek hesabı bakiyesi her periyatta kredi kartına yapılan 

ortalama ödemeye eşit bir miktarda artar. Böyle bir durum, birey kredi kartına yapacağı 

ödemeyi gelir döneminin son gününe bırakırsa (yani yeni geliri elde etmeden bir gün önce 

kredi kartına ödemede bulunursa) ve geliri elde etme tarihi ile karta ödeme yaptığı tarih 

arasında söz konusu fonu elinde atıl balans olarak tutarsa ortaya çıkabilir. 

Durum 4: K2 =(N- ı)/2 

Yukanda açıklanan Durum 2 ve 3 bireyin her ödeme döneminde mevcut kredi borcu 

için en azından bir ödeme yapabileceğini kabul etmekteydi. Durum 4 ise daha sık 

karşılaşılan durumu ele almaktadır. Buna göre, her ay bir tek ödeme yapılmakta ve bu 

ödemenin zamaı.ü yeterli fonun çek hesabında bulunduğu zan1ana denk gelmektedir. Öte 

yandan hesabın bakiyesi ayın geri kalan döneminde gerçekleşmesi beklenen çek 

işlemlerini karşılayacak durumda kalmaktadır. Hem işlemler hem de gelir ay boyunca eşit 

şekilde dağılmışlarsakart ödemesi o aya ait son gelirin elde edilmesinin hemen ardından 

gerçekleştirilecektir. Bu yüzden onalama vadesiz mevduat hesabı bakiyesini belirleyen 

unsur ay boyunca elde edilen gelir sayısı (N) olacaktır. Her ödeme dönemindepT/N 

kadar ilave bir miktar hesapta birikir. N-1 periyodun sonunda hesapta biriken bu miktar 
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(N-1) pT/N miktarına ulaşır. Bu durumda N periyatta tutulan ortalama miktar [(N-1)/2] 

(pT/N) kadar olacaktır. Böylece K2'nin beklenen değeri (N-1)/2 olmaktadır. Şayet N=l 

ise, Durum 4, K2 'nin O'a eşit olduğu basit duruma dönüşür. 

Durum S: Kı= (N+ 1)/2 

Durum 5, Durum 4'ün biraz farklı bir versiyonudur. Bireyin son gelir ödemesini 

elde ettikten sonra kart ödemesinde bulunmak yerine, kart ödemesi için gerekli olan 

fonları ay sonuna kadar hesabında tuttuğu varsayılmaktadır. Buna göre Durum 5, bireyin 

serbest bir dönemi kullanmasına ve hesaptaki atıl fonları ihtiyat amacıyla bul undurmasına 

olanak tanımaktadır. Bu varsayımlar altında kredi kartı kullanımının çek hesabının 

ortalama bakiyesi üzerindeki etkisi maksimuma ulaşmaktadır. Dikkat edilirse N=l olması 

durumunda Durum 5, Durum 3'e dönüşmektedir. 

Yukarıda ele alınan her durum tüketicinin ödeme davranışı konusunda yapılan 

spesifik bir varsayımın tüketicinin ortalama vadesiz mevduat hesabı bakiyesini nasıl 

etkileyeceğini göstermektedir. Kredi kartı kullanımının ortalama vadesiz mevduatları 

yükselteceği, düşüreceği veya değiştirmeksizin bırakabiieceği ortaya konmuştur. Birey 

ödemeye ilişkin davranışını söz konusu fonların kullanımından elde edeceği getiri oranına 

ve likitideye verdiği değere göre belirlemektedir. 

Eğer bireyler vadesiz mevduatlarını önemli ölçüde değiştirecek şekilde ödemelerini 

düzenlederse hem Federal Reserve hem de ticari bankalar kendi politikalarını gözden 

geçirme ihtiyacı duyabilirler. 

C) Vadesiz Mevduatların Ampirik Tahmini 

Bu bölümde Kenneth J.White'in, bir bankanın kayıtlarından yararlanarak, geniş bir 

metropolitan bölgedeki 649 bireye ilişkin verilerle yaptığı araştırmadan ve sonuçlarından 

bahsedilecektir (52). 

52 Bkz.: WHITE, s.56-60. 
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Tüm bireylerin bu bankada hem çek hesabı hem de kredi kartı hesabı vardır. 

Bireylere ilişkin demografik veriler ise kredi kartı başvuru formlarından ve bankanın diğer 

kayıtlarından elde edilmiştir. Ancak orijinal örnek kütlenin yaklaşık yarısının, mevcut 

olmayan veri ve çalışmayan hesa? sorunları nedeniyle ayıklanması gerekmiştir. 

Demografik değişkenlere ilave ola~-ak günlük vadesiz mevduatlara, kredi kartı işlemlerine 

ve bu hesapların bakiyelerine ilişkin tam liste beş aylık bir dönem için, ilgili aylara ait 

aylık vaziyetlerden elde edilmiştir. Kesit ve zaman serisi verileıinin oluşturulmasından 

sonra lOOO'den fazla gözlem analiz için kullanılabilir duruma gelmiştir. Söz konusu 

araştırmada önemli miktarda veri bulunmasına karşın bu veriler bireylerin tüm işlemlerini 

kapsamamaktadır. Bir çok birey bu çalışmada göz önüne alınmayacak olan diğer 

bankalarda da ilave hesaplara sahiptirler. Bu yüzden kimi bireylere ilişkin finansal bilgiler 

kaçınılmaz olarak kayıtl:.uın dışında kalmıştır. Bunun dışında, bireyin diğer kredi 

kartlarına sahip oluşu ve bunları kullanışı hakkında da bilgi edinilememiştir. Ancak 

çalışmada, kayıtlanndan yararlanılan bankanın verdiği kredi kartlannın bölgede en yaygın 

olarak kullanılan kredi kartları olduğu ifade edilmektedir. Eşitlik (4) 'deki (53) Kı ve Kı 

parametrelerine ilişkin tahminlerin, kredi kartı kullanımının vadesiz mevduatlar üzerindeki 

etkisini ölçmek amacıyla kullanılabileceği belirtilmektedir. Bireylerin ödeme davranışları 

konusunda kimi genellemeler yapmak da mümkündür. Öncelikle, Eşitlik (4) ortalama 

bakiyeyi etkileyebilecek bir kaç ilave değişken dahil edilerek genişletilmiştir. 

Bireylerin vadesiz mevduatları ile ilgili olarak Lee (54) tarafından gerçekleştirilen 

bir çalışmada vadesiz mevduatlarm aile reisinin yaşı ile pozitif yönde korelasyon 

verdiğinden bahsedilmektedir. Bu durum, muhtemelen ellerindeki aktifleri yükseltme 

eğiliminde olan yaşlı kişilerin net anlamda daha fazla refah düzeyine sahip olmalarının bir 

sonucu olabilir. Bu yüzden ortalama mevduat bakiyesinin yaş ile birlikte artması 

beklenmektedir. 

53 Bkz., s.59. 

54 Tong H. LEE, ''Substitutability of Notı-Bank Intermediary Liabiliıies for Moncy: The Empirical 

Evidcnce". Journal of Fuıance, 21 (September, 1966), 441-57. (WHITE, s.56'dan naklen). 

~- ··l(. q, -'•~;. d'4ı ~ilf\;.:ı .:- •''' 

~,·,..d~~(~zı:;z: \~uG:ı:~~·;,, .:· .:" ·, .-. 
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Örnek kütledeki bir çok kişi servis masraflarından kaçınmak için çek hesaplarında 

minimum bakiye bulundurmayı tercih etmiştir. Bir çok birey için bu bakiye nedeniyle 

uğranılan faiz kaybı, hizmet masraflarını aşmamaktadır. Bu yüzden minimum bakiye 

zorunluluğuna uyanların, muhtemelen çok düşük miktarda likit aktife ve düşük refah 

düzeyine sahip oldukları söylenebilir. Servis masraflarının gözlemlenen ayda ödenip 

ödenmediğini gösteren çift değerli bir kukla değişken, bunların ortalama bakiye üzerinde 

yarattığı etkinin büyüklüğünü ölçmek için modele dahil edilmiştir. 

Eşitlik ( 4)' de, tahminden önce nihai bir düzenleme daha yapılmıştır. Kesit veri 

örnek kütlesi beş aylık periyod için gözlemlenmiştir. Her ay, gözlemlenen dönem olarak 

kabul edilmektedir. V eriler söz konusu dönemdeki aylar için toplandığından, mevsimlik 

faktörler ortalama bakiyeyi önemli derecede etkileyebilirler. Örneğin, gelir vergisine 

ilişkin ödemeler ve iadeler (refunds) bu dönemde gerçekleşmektedir. Verileri mevsimlik 

açıdan düzeltmek için gözlemlenen beş aydan dördü için kukla değişkenler regresyon 

eşitliğine dahil edilmiştir. 

Eşitliğin lineer olduğu varsayımında yukarıdaki düzenlemeler aşağıdaki eşitliğin elde 

edilmesine imkfuı vermiştir: 

Burada M bireyin gözlemlenen ay boyuncaki ortalama günlük vadesiz mevduat 

bakiyesini göstermektedir. p, T ve N ise daha önce tanımlandığı gibidir. AGE yıl olarak 

aile reisinin yaşı, SC iki değerli değişkendir ve çek hesabındaki servis masraflan ödenmiş 

ise 1, aksi taktirde O değeri almaktadır. Dj ise Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayıarına 

ilişkin kukla değişkenleri ifade etmektedir. Eşitlik (5), K 1 ve Kı parametrelerinin 

tahminlerinin ve kredi kartı kullanımının para talebi üzerindeki etkisinin büyüklüğü 

konusunda bir göst~~rge vermektedir. Bu modelde Kı ve Kı 'nin belirleyicileri 

bilinmemektedir. Teknik anlamda bu parametreler bireylerin davranışlanyla belirlenmekte 

ve bu yüzden bireylerin çeşitli özelliklerinden etkilenmektedir. Ödeme zamanına ilişkin 
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psikolojik faktörler açıklaması uzun ve ölçümü zor olan faktörlerdir. Bu yüzden basitlik 

amacıyla K 1 ve K2'nin sabit oldukları varsayılmıştır. AGE ve SC değişkenlerinin sabit 

bakiyenin düzeyini etkilediği ve eşitliğe lineer olarak dahil olduğu varsayılmıştır. 

V eri mevcut olmayan ve başka çek hesabı olduğundan şüphe edilen bireyler 

ayrıldık."tan sonra 1()')3 adet aylık gözlem elde edilmiştir. 

Tablo 8, Eşitlik (5) 'in en küçük kareler yöntemiyle elde edilen regresyon sonuçlarını 

vermektedir. Tablo 9 ise Eşitlik (5)'deki değişkenlere ilişkin ortalamaları, standart 

sapmaları ve korelasyon katsayılarını sunmak.i:adır. Kı için tahmin edilen katsayı 0.6316, 

Kı için ise 0.0652 'dir. Eğer gelir ve işlemlere ilişkin tüm varsayımlar doğruysa Kı 'in 

0.5'e eşit olabileceği daha önce öne sürülmüştü. Kı için elde edilen tahmin öne sürülen bu 

değerden büyük bir farklılık göstermemiştir. Katsayı % 5 düzeyinde istatistiki olarak 

anlamlıdır. Kı için elde edilen tahmin ise büyüklük olarak sıfıra çok yakındır ve istatistiki 

olarak sıfırdan farksızdır. Bireyin davranışıarına ilişkin önceki açıklamalarımızda 

bireylerin Durum 1 'deki varsayımıara uygun hareket etmesi halindeKı'nin sıfıra eşit 

olacağını belirtmiştik (55). Elde edilen bu sonuçlar, bireylerin kredi kartlarına geri 

ödemede bulunmak için hesaplarında çok düşük bakiye bulundurduklarını gösterınektedir. 

Buna göre, bireyler ellerindeki atıl mevduatları minimum kılacak şekilde ödemelerini 

zamanlamaktadırlar. (56). 

55 

.56 

Bkz. s.60 . 

Kı için elde edilen tahmin, kredi kartı borcwm ödemek için gerekli olan fonwı ayın % 6'lık bir 

bölümünde ya da kabaca ortalama ı günlük bir süre içiıı bankada tutulduğunu göstermektedir. Bir 

çok birey için bu süreyi daha kısaltmak muhtemelen mümkün değildir. 
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TABL0-9 

EŞİTLİK (5) 'DEKi KA TSA YILARIN TAHMİNİ 

(Bağımlı Değişken= Ortalama Günlük Vadesiz Mevduatlar-Gözlenen Ay Boyunca Dolar 

F = 48.435 

R2= 0.2765 

Değişken 

(1-p)T/N 
pT/N 
AGE 
sc 
D1 (11art) 
D2 (Nisan) 
D3 (Mayıs) 
D4 (Haziran) 
Sabit 

Olarak) 

Regresyon 
Katsayısı 

0.6316 
0.0602 
8.0976 

-238.17 
-185.48 
-181.39 
-166.93 
-162.64 
160.41 

SEE= 440.30 (Tahminin Standart Hatası) 

1023 gözlem 

Standart 
Hata t- Değeıi 

0.046 13.76 
0.376 0.16 
1.083 7.48 
33.28 -7.16 
42.09 -4.40 
42.02 -4.32 
41.50 -4.02 
48.60 -3.53 

Not: N elli doların üzerindeki mevduat sayısı olarak tanımlanmıştır. 

Bu noktada kredi kartı kullanımının bireylerin vadesiz mevduat talebini önemli 

ölçüde etkilediği yönünde kanıt elde edilmiş olduğu görülmektedir. Sonuçlar bir dolarlık 

kredi kartı ödemesi için hesaptatutulan ortalama bakiyenin diğer işlemler için hesapta 

bulundurulan bakiyenin onda birinden küçük olduğunu göstermektedir. Bu etkinin 

yönünün fazla şaşırtıcı olmadığı, ancak etkinin büyüklüğünün fazla olduğu ifade 

edilmektedir. Bu sonuçlar geleceğe ilişkin bir trend tespiti için kullanılırsa, kredi kartı 

kullanımı arttıkça ortalama bakiyelerde önemli düşüşlerin bekleneceği söylenmekiedir. 

Ortalama mevduatlar yaş ile birlikte artmaktadır. İkinci olarak, servis masrafını 

ödeyen bireyler, minimum bakiye bulundurma zorunluluğuna uyan bireylerden çok daha 
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düşük ortalama bakiye bulundurrr.aktadırlar. Üçüncü olarak, mevduatlarda önemli 

mevsimlik d~<Jgalanma olduğu tespit edilmiştir. Şubat ayı mevduatlan diğer aylardakinden 

önemli miktarda yüksektir. Bu da muhtemelen gelir vergisini erken ödeyenierin aldığı 

gelir vergisi iadelerinden kaynaklanrr.aktadır. 

TABLO- 10 

EŞİTLİK (5) 'DEKi DEÖİŞKENLERE AİT ÖZEr İSTATİSTİKLER 

Değişken 
Aritmetik Standart 
Ort Sapma Korelasyon Matrisi 

pT/N 26.56 37.67 1.000 
(1-p)T/N 313.60 310.00 .2260 1.0000 
AGE 37.99 12.84 -.0098 .0864 1.000 

sc .23 .42 -.0363 -.0757 -.1024 1.0000 

Mart .21 .41 .0107 .0004 -.0266 -.0140 1.0000 

Nisan .21 .41 .0574 .0310 -.0217 .0176 -.2740 1.000 

Mayıs .22 .41 -.0163 -.377 .0134 .0271 -.2819 -.2835 1.0000 

Haziran .13 33 -.0268 .0024 -.008 -.0684 -.2009 -.2020 -.2079 1.000 

476.30 515.40 .0904 .4133 .2597 -.2397 -.0510 -.0404 -.0477 -.0049 
M 

pT/N (1-p)T/N AGE sc Mart Nisan Mayıs Haziran 

Kredi kartı kullanımının bireylerin vadesiz mevduat talebi üzerindeki etkisini ölçmek 

amacıyla yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlar, kredi kartı kullanımının ortalama 

vadesiz mevduatları etkilediği hipotezini doğrulamaktadır. Ticari bankalar ve Federal 

Resen·e açısından bu sonucun işaret ettiği nok..1a, kredi kartı kullanımının yakın gelecekte 

daha da artacağı hususudur. Her ne kadar vadesiz mevduatlardaki önemli değişiklikler 

uzun dönemde ortaya çıkma eğiliminde olsalar da belirli bir işlem hacmini gerçekleştirmek 

için gereksinim duyulan para miktarının azalacağı beklenmelidir. Buna göre paranın 

dolaşım hızında görülen artma eğilimi devam edebilir. Kredi kartı kullanımı arttıkça ve 

kolay borçlanma olanakları azaldıkça kredi talebi de artabilir. Belirli bir noktaya kadar 

kredi kartıyla borçlanma mevcut etkin olmayan kredi faaliyetlerinin yerini alacaksa da 

toplam kredi hacminde artışlar olacağı beklenmelidir. Sonuç olarak, hane halkı sektörü 

1.000( 

M 
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vadesiz mevduatlarını düşürme ve borçlanınayı arttırma davranışını gösterirse, bankalar, 

firmalar ve Federal Reserve tarafından bazı düzenlernelerin yapılması gerekli hale 

gelebilir. Hem hanehalkı için hem de firmalar için geniş kredi olanaklarının bulunması 

bankalar üzerinde bir baskı aracı olacaktır. Ne var ki bu tür gelişmelerin önceden tahmini 

mümkün olduğu için bankalar gerekli düzenlemeleri yapabilirler. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE'DE KREDi KARTLARI UYGULAMASI 
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KREDi KARTI KULLANIMININ NAKiT PARA T ALEBİ ÜZERİNDEKİ 

ETKİSiNE İLİŞKİN BİR MODEL DENEMESİ 

I- TÜRKİYE'DE KREDi KARTLARI UYGULAMASI 

1. TÜRKİYE'DE KREDi KA RTLARI UYGULAMASINA GENEL BİR BAKIŞ 

Türkiye belirli bir kalkınma süreci yaşamaktadır. Bu süreç içindeki aşamalardan 

birisi de Türkiye'de tüketim ekonomisinin canlandırılmasıdır. Tüketim ekonomisinin 

canlandırılabilmesi için kullanılabilecek araçlardan en önemlisi de, gelişmiş batılı ülkelerde 

de gözlendiği gibi sağlıklı bir tüketici finansman sisteminin kurulmuş olmasıdır. 

Türkiye 1980'lerin ikinci yarısında bir tüketim toplumu haline gelmeye başlamıştır. 

Kredi kartları da tüketirnde kullanılan bir ödeme ve kredi aracıdır. Çağdaş ve pratik bir 

ödeme aracı olarak kabul edilen bu kartların Türkiye'de yirmi yıllık bir geçmişi olmasına 

rağmen, asıl gelişme 1 9f:;Q'lerden sonra başlamıştır. Ancak, kredi kartının ülke genelinde 

yaygınlaşması özellikle son dört ya da beş yılda hız kazanmıştır. 

Visa, Master Card/Eurocard, American Express Card vb. dünyaca bilinen kart 

sistemlerinin Türkiye'ye girişi ve yaygınlaşması için gerekli bankacılık bilgi ve kültür 

biıikimi, müşteri beklentisi ve teknik altyapının oluşması da 1980'li yıllara rastlamaktadır. 

Türk Parasım Koruma Kanunu'ndaki kısıtlamaların kalkışı, iletişim imkanlannın artması, 



70 

reklam ve tanıtım faaliyetleri ile birlikte rekabetin de giderek yoğunlaşması ve kambiyo 

rejiminin önemli ölçüde serbestleştirilmesi, bu sistemin yurdumuzda büyük ölçüde kabul 

görmesinin nedenleri arasında sayılabilir. 

Son yıllarda bankacılık sistemimizde meydana gelen önemli değişikliklerin ve 

özellikle de yabancı turistlerin ülkemizdeki harcamalarmı kredi kartıyla yapmak şeklindeki 

yoğun baskılarının sonucunda bankalarımız çağdaş bir ödeme aracı olan kredi kartı 

uygulamasına yönel tmişlerdir. 

Türkiye'de kredi kartı uygulamasının yaygınlaşması toplumumuzun sosyo-kültürel 

ve ekonomik yapıları ile de yakından ilgilidir. Bu konuda kredi kartı taraflarının 

yaklaşımları oldukça önemlidir. Bankalar, kart sahiplerine yeni imkanlar sunarak kartlarını 

kullanmalarını teşvik etmeli; kart sahipleri; kredi kartlarını bir çeşit para gibi görerek 

kullanmaya arzulu olmalı; üye işyerleri de kredi kartlarını nakit gibi görerek karşılığında 

hizmet veya mal satmaya kendilerini motive etmelidirler. 

Önceleri sadece Diners Club kartlarıyla sınırlı olan harca-öde prensipli kartlar; bir 

süre sonra yerini tüm dünya ülkelerinde geçerli olan, TL ve döviz cinsinden ö?emc 

yapılabilen, taksitler halinde ödeme imkanı yanında gerektiğinde nakit kredi verebilen 

türlere bmık.mıştır. 

Kredi kartlarının yurdumuza girmesi ve yayılması daha çok ihtisas bankalarınca 

başlatılmış ancak bugün kitle bankacılığı yapan çok şubeli bankalar da doğal olarak 

sektörde hakimiyet kurmaya başlamışlardır. Batıda, banka ile ilişkilerin yaygınlığına 

paralel olarak kredi kartı kullanımı işçi, memur, esnaf ve çiftçi'ye yayılmışken; ülkemizde 

daha çok sosyal pira.midin üst ve üste yakın kesimleri bu ödeme aracını kullannıaktadırlar. 

Zira yurdumuzda ücretliler sektöründeki insanların çoğunluğunun bankalada ilişkisi 

maaşının bankaya yatması ve çekilmesiyle başlayıp son bulmakta ya da maaşını 

kurumlarından alanlarm çoğunda hiç doğmamaktadır. Bankalar daha ziyade tasarruf 

sahipleri ile tüccar ve sanayiciye hitap eder durumdadır. Gerçi son bir, iki yıl öncesine 

rastlayan ve günümüzde oldukça büyük bir kitleye hitap eden tüketici kredileri, ücretliler 

için öne süri.ı.len bu tezi bir ölçüde hertarafetmiş görünmektedir. Ancak, kredi kartlarının 
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çok yeni bir uygulama olması, alt yapının yetersizliği gibi nedenlerle risk unsurunun 

yüksek olması, bankaların kredi kartı hamillerini seçerken oldukça titiz davranmasına, 

yüksek gelirli ve prestij sahibi kişilere yönelmesine neden olmaktadır. 

Ülkemizde kart kullanımını kısıtlayan bir diğer husus da kartların kabul gördüğü 

yerlerin sınırlı olmasıdır. Ancak kredi kartı uygulamasının belli başlı ve büyük 

kuruluşlardan küçük ölçekli kuruluşlara kayarak, onlarda da kullanımının yaygınlaşması 

ve kredi kartı taşıma, taşıtma sorumluluk ve bilincinin artması halinde ülkemizde kart 

piyasasının gelişebileceği ve kredi kartlarının kolaylıkla piyasada dolaşır hale gelebileceği 

söylenebilir. 

Kredi kartları, ülkemizde halen genel olarak otel, lokanta, gazino, gece k.'Ulübü, bar, 

konfeksiyon ve ayakkabı mağazaları, parfümeri dükkanları, hediyelik eşya satıcıları, 

kuyumcu ve seyahat acenteleri gibi kuruluşlarda kabul görmektedir. 

Şu anda dayanıklı tüketim malı sektöründe kredi kartının hemen hçmen hiç kabul 

görmediği, bunun sebebinin ise, bu sektörde zaten satışların çoğunlukla kredili yapılması 

olduğu ifade edilmektedir. 

Ülkemizde kullanılan kart sayısı, ülke nüfusu dikkate alındığında oldukça düşük 

kalmaktadır. Örneğin, Türkiye ile hemen hemen aynı nüfusa sahip olan İngiltere'de 15 

milyon kişi 40 milyon civarında kart taşımaktadır. Yani Türkiye'nin şu andaki kart 

sayısının yaklaşık 100 katı İngiltere'de kullanılmaktadır (57). Ülkemizde kredi kartı 

kullanımının bütün topluma yayılabilmesi için ortalama bireyin alım gücünün artmasının 
• 

da büyük önemi bulunmaktadır. Her kişiye bir kredi kartı verilebilir, ancak kart belirli 

sayıda kullanılıp, belirli bir ciro sağlamadıkça bı'r anlamı olmayacaktır. Küçük işyerleri ve 

az miktarda harcamalar da bugün için rantabl değildir. Bu ancak elektronik ödeme 

sistemlerinin çok yaygın olmasıyla ve çok sayıda işyerinin kredi kartı kabul etmesiyle 

gerçekleşebilecektir. 

Günümüzde kredi kartları~ Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Japonya, Orta doğu, 

Avustralya, Güney Amerika ve Afrika'da yer alan yaklaşık 160 ülkede her türlü mal ve 

hizmet alışverişleıinde akt.if olarak kullanılmaktadır. Kredi kanları, Avrupa ve Amerika'da 

57 Orhan DEMİRDAÖ, "Kredi Kartları: Bugünün ve Yarının Ödeme Araçları", Para ve Sennaye 

Piyasası, Nisan 1990, s.8. 
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temel ödeme aracı durumundadır. Nakit paradan daha çok geçerliliğe sahiptir. Kredi kartı 

sahibi olmayanlar "kredibilitesi" düşük insanlar olarak nitelendirilmektedir. 

Türkiye piyasası ise henüz bu bilinç düzeyine erişmiş değildir. Ayrıca kredi 

kartlarının alışverişlerde temel ödeme aracı olarak kabul edilmesinin, bu alanda çalışan 

kuruluşların yani kart kabul eden işyeri sayısının artmasıyla da doğru orantılı olduğu 

söylenebilir. Günümüzde işyeri sayısının oldukça yetersiz kaldığı görülmektedir. Ancak 

her yıl artan kart kullanımı ilerisi için olumlu işaretler vermektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri 'nde 1980'li yıllar için her yüz kişiden yetmişinin, 

Yunanistan'da her yüz kişiden birinin, Türkiye'de ise her yediyüz kişiden birinin kredi 

kartı taşıdığı tahmin edilmiştir. Japonya' da da kredi kartlarının bir ödeme aracı olarak 

yaygın şekilde kabul gördüğü ve 1983 itibariyle her on ödemeden birinin kredi kaıtıyla 

yapılır hale geldiği ifade edilmektedir (58). 

"Plastik para" olarak da ifade edilen kredi kartlarının sayısı, Türkiye'de henüz 

istenilen düzeyde değildir. Ancak geçmiş yıllarla karşılaştınldığında, kredi kartı sayısında 

son yıllarda büyük artışların meydana geldiği de kabul edilmektedir. Aşağıdaki tablo bu 

artışı açıkça göstermektedir. 

TABLO- ll 

TÜRKİYE'DE KREDi KARTLARININ GELİŞİMİ 

.Yapılan Alışveriş 
'futarı (Milyc·ı• TL) 
.Işlem ade~i 
.Ortalama Işlem 
Tutarı (TL) 
.Toplam kart 
Sayısı (Adet) 

.Yurtiçi Geçerli Kart 

. Yurtdışı Geçerli Kart 

(*) 6 Aylık Dönem 

b: bulunamadı 

Kaynak: Bankalarara'lı Kart Merkeri A.Ş, 

1992 (*) 

1.512.820 
2.635.974 

573.909 

944.531 
705.971 
238.560 

1991 1990 

2.718.233 1.759.136 
7.165.907 6.527.871 

379.333 269.488 

766.085 671.343 
598.227 b 
167.858 b 

58 ''Yetersiz bilgi iletişim ağı sistemin gelişimini engelliyor", Dünya Gazetesi, Kredi Kartları Eki, 

19 Ekim1992. 



73 

1990-1991 yıl sonları itibariyle ülkemizde türlerine göre kart sayılan ve toplam kart 

sayısı içinde aldığı paylar aşağıda gösterilmiştir: 

TABLO- 12 

TÜRKİYE'DE TÜRLERİ NE GÖRE KREDi KARTI SA YILARI VE TOPLAM KART 

SAYISI İÇİNDEKi PA YLARI 

1990YILSONU PAYI% 1991 YIL SONU PAYI% 

VİSA 474.907 70.74 556.621 72.66 
MASTERCARD/EUROCARD 117.857 17.56 115.273 15.05 
DiGER 78.579 11.70 94.191 12.29 

671.343 766.085 

Kaynak: BKM A.Ş. 

1992'nin ilk altı aylık döneminde türlerine göre kart sayıları da aşağıda 

gösterilmiştir. 

TABL0-13 

TÜRKİYE'DE 1992'NİN İLK ALTI AYLlK DÖNEMİNDE TÜRLERiNE GÖRE 

KART SA YILARI 

(3 ı. 12.1991-30.06. 1992) 

VİSA 
MASTERCARDffiUROCARD 
Di GEl{ 

Kaynak: BKı\1 A.Ş. 

YURTİÇİ 

513.820 
84.762 

107.389 

705.971 

YURTDIŞI 

188.770 
40.866 

8.924 

238.560 

TOPLAM 

702.590 
125.628 
116.313 

944.531 
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Ülkemizde, 1990-1991 yılları arasında kredi kartı sayısı artış oranı % 14 iken, 

1992'nin ilk altı ayındaki kart sayısı artış oranı % 23.29'a ulaşmış ve 30.06.1992 tarihi 

itibaıiyle toplam kart sayısı 944.531 olmuştur. 

TABL014 

TÜRKİYE'DEKi KREDi KARTI SA YI SININ BANKALARA GÖRE DAÖILIMI 

BANKAADI 

Y ~pı ve Kredi Bankası 
T .Iş Bankası 
Akbank 
T. Vakıflar Bankası 
Panmkbank 
T.C. Ziraat Bankası 
T.Garanti Bankası 
T. Emlak Bankası 
İktisat Bankası 
T.Tütüncüler Bankası 
Eskişehir Bankası 
T.Dış Ticaret Bankası 
T.İmar Bankası 
Egebank 
Töt.~u-ık 
Koç-Amerikan Bank 
T.Turizm Yatınm ve Dış Ticaret Bankası 

TOPLAM 

Kaynak: BKtvı A.Ş. 

EKİM 1991 KARTSAYISI 

230.000 
100.836 
90.000 
61.000 
50.000 
48.369 
46.000 
22.000 
20.000 

8.500 
8.000 
7.41 ı 
5.000 
2.500 
2.196 

800 
150 

702.762 

1991 yılında Türkiye'deki Kredi Kartı Sayısının bankalara göre dağılımına 

bakıldığında ilk üç sırayı Yapı ve Kredi Bankası, İş Bankası ve Akbank'ın aldığı 

görülmektedir. 
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2. TÜRKİYE'DE KULLANILAN BELLi BAŞLI KREDi KARTI TÜRLERİ 

VE ÖZELLİKLERİ 

Türkiye'de; kredi kartları "Credit Cards" ve banka kartları "Bank Cards" denilen 

kart türleıi kullanılmaktadır. Kredi kartları; kart sahiplerine, harcamalarını faiz alınmadan 

20-25 gün sonra ödeme kolaylığı sağlamaktadır. Bu kartlar ile hesap durumu müsait 

olduğunda nakit avans çekilebilmek."tedir. 

Banka kartları ise, kart sahiplerinin hesaplarında bulunan mevduat miktarı kadar 

para çekebilmelerini ve kullanabilmelerini sağlamaktadır. Ancak, kart hamilinin banka 

kartlarının işlem görebildiği hesaplara genelde mevduat faizi uygulanmamakta ve kart 

sahibinin birikimi faiz alamamaktadır. Bu kartlar ücretsizdir. 

Dünya'da olduğu gibi, Türkiye'de de kredi kartı pazarlayan kuruluşların başını 

bankalar çekmektedir. Halen ülkemizde kredi kartı pazarında V isa, MasterCard/EuroCard, 

Prestige, Diners Club Card ve American Express olarak adlandırılan kart çeşitleri 

k."Ullanılmaktadır. 

Bu kartlar arasında en fazla pazarlananın Visa Card olduğu görülmektedir. 

VisaCard'dan sonra sırayı MasterCard/EuroCard almaktadır. 

Türkiye'de kullanılan belli başlı kredi kartı çeşitlerini şöyle sıralayabiliriz. 

A) Visa 

Bu kart 163 ülkede yaklaşık 160 milyon kişi tarafından kullanılmakta ve 5,5 milyon 

civarında işyerinde kabul görmektedir. Her türlü mal ve hizmet alımında yaygın bir ödeme 

aracı olarak kabul edilmektedir. 

1- Visa Classic Domestic: Sadece yurtiçinde geçerlidir ve alışverişlerde itibar ve 

kolaylık sağlamaktadır. 

2. Vis:ı Classic International: Yurt dışında geçerlidir. Özel kişiler adına alınabildiği 

gibi, tÜZel kişiler adına da alınabilmektedir. 
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3. V isa Premier (Gold Card): Dünya'nın her yerinde sınırsız harcama yetkisi veren, 

150 000 ABD dolarlık seyahat sigortası, ücretsiz büro hizmetleri, uluslararası otel ve 

araba kiralama işleminde yüzde 40'a varan indirimler gibi avantajlan bulunmaktadır (59). 

B) MasterCard/EuroCard 

Bu kart türü de dünya üzerinde en az Visa kadar yoğun bir uygulama alanı bulan, 

yoğun talebi olan kart türüdür. 

1- MasterCard/EuroCard Domestic: Sadece yurtiçinde geçerlidir ve kredi kartlarının 

bütün avantajianna sahiptir. 

2- MasterCard/EuroCard International: Yurt dışında geçerlidir. 

3- MasterCard/EuroCard Gold: Bütün ülkelerde, en lüks ortamlard~t kullanıcıya 

sınırsız satın alma imkanı vermektedir. 

4- MasterCard/EuroCard Company Card: Şirketler adına verilen, kullanıcının her 

türlü harcamalarını fatura ile belgeleyen özel kart çeşitidir. 

C) Diners Club 

Diners Club kartları, 1968 yılından bu yana Koç Holding'e bağlı Setur Diners Club 

İşletmeleri A.Ş. tarafından çıkarılmaktadır. Türkiye'de kart uygulamasını ilk başlatan kart 

çeşidi olması açısından önemlidir. Diners Club kartları, seyahat ve eğlence kartlarıdır. 

1987 rakamlarına göre 20.000'in üzerinde üyesi bulunmaktadır. 

Diners Club üye adaylarında, belirli bir sosyal ve kültürel istikrar ve itibarasahip 

bulunmasını asgari şart olarak aramaktadır. Bu sayede geri ödemelerin, bu seçkin i.iyeler 

tarafından genellikle düzenli olarak yapıldığı ifade edilmektedir. 

Diners Club kartlarını kabul eden firmaların ise belirli bir kalitede, üyelerin 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek yapıda olmalarının arandığı belirtilmektedir. Ciddi çalışan, 

59 "Kredi Kartı Hakkında Genel Bilgiler", Dünya Gazetesi, Kredi Kartları, 19 Ekim 1992. 
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dürüst ve tanınmış bir isme sahip firmalar tercih edilmektedir. 1992 yılına göre lO.OOO'in 

üzerinde fırmanın Diners Club kartlarını kabul ettiği ifade edilmektedir. 

Diners Club, üyelerine kredi kartlarını mal ve hizmet alımlarında k."llllanabilmelerinin 

yanında değişik hizmetler vermeyi de amaçlamıştır. Bu hizmetleri şöyle sıralayabiliriz: 

1- Yılın belirli günlerinde çeşitli müesseselerde sadece Diners Club üyelerine taksitli 

satış imkanları ve özel indirimler, özel alışveriş günleri sunulmaktadır. 

2- Dünya'nın en önemli havaalanlarında ve iş merkezlerinde sadece DinersClub 

üyelerine tahsis edilmiş VIP salonlarından yararlanabilme imkfuu tanınmaktadır (60). 

D) American Express 

American Express yurdumuzda Akbank, Dışbank, Egebank, İş Bankası, Koç

Amerikan Bank ve Türk Ekonomi Bruıkası aracılığı ile çıkarılmak.'ladır. 

American Express Card'ı, yıllık geliri 15 000 doların üzerinde olan ve çalışmakta 

olduğu bankasından olumlu referans alabilen herkes kullanabilmektedir. Özellikle, çok 

seyahat ed(;B, temsil ve ağırlama yükümlülükleri taşıyan iş adamları, yöneticiler ve diğer 

kişiler kullanabilmektedirler. 

1- Amex ile ödeme gücü ölçü..ı;;ünde sınırsız harcama yapılabilmektedir. 

2- Harcamalar yapıldıktan sonra, ödemeler aylık hesap raporu geldikten sonra 

yapılmakta ve bu ödemeler sırasınd:'1 faiz ya da ek işlem ücreti verilmemektedir. 

3- Amex ile yapılan bütün harcamalar, kart sahibine ABD Doları üzerinden fatura 

edilmektedir. 

4- Kart üyesi, dünyanın her yerinde "Garantili Rezervasyon" programına dahil olan 

onbini aşkınotelde rezervasyon yaptırabitme imkanına sahiptir. 

5- Dünya'nın her )'Crinde depozito verilmeden araba kiralanabilmektedir. 

6- Seyahat biletleri Amex kartta satın alındığında 100.000 ABD Dolarına kadar, 

Amex GoldCard ile alınmışsa 200.000 ABD Dolarlık "Seyahat Kaza Sigortası"na hiç bir 

ek ücret ödenıneden sahip olunabilmektedir. 

60 "Kart Kullanım Oranı, Kart Sayısıyla Orantılı Değil", Dünya Gazetesi, Kredi Kartları Eki, 19 

Ekim 1992. 
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7- Kart sahibi, kartını kaybettiğinde veya çaldırdığında, hemen haber vermesi 

halinde, azami sorumluluğu yalnızca 50 ABD Doları olmakta ve yeni kart en geç bir 

sonraki iş günü kart sahibinin elinde olmaktadır. 

8- Kişisel ve şirket için verilen temel kartlarda 80 ABD Doları yıllık aidat ile bir 

kereye mahsus olmak üzere ayrıca 80 ABD Doları da kayıt ücreti alınmaktadır. Kişisel 

Gold Kartlarda ise 200 ABD Dolan yıllık aidat ile bir kereye mahsus olmak üzere 80 ABD 

Doları kayıt ücreti alınma.k.1:adır. 

9- Ek kartlar bir temel karta ilişkin olarak verilmekle ve kayıt ücreti alınmamaktadır. 

Yalnızca 4o' ABD Doları yıllık aidat almma.k.'tadır (61 ). 

E) Prestige Card 

1986 yılı sonlarında Pamukbank tarafından aktif olarak piyasaya sürülmüştür. 

Organizasyonu tümüyle banka bünyesinde yer alan ilk yerli karttır. 

3. TÜRKİYE'DE KREDi KARTLARININ ÇEŞİTLİ BANKA VE KREDi 

KARTI ÇlKARAN KURUMLARDAKi UYGULAMALARI 

A) Yapı ve Kı·edi Bankası'ndaki Uygulamalar 

Yapı ve Kredi Bankası, şu anda Visa ve MasterCard/EuroCard kredili kredi 

kartlarını piyasaya sunmaktadır. Bu kartlar, kart sahiplerine yurt dışındaki uygulama gibi 

gerçek anlamda kredi kullanma imkanı vermektedir. 

Yapı ve Kredi Bankası 'ndan kredi kartı alaeD.k kişi lerde, bankada hesap açma şartı 

aranmamaktadır. 

Kredili kredi kartı sahipleri, yurt içinde kartları ile yaptıkları alışverişlerden doğan 

borçlarının tamamını herhangi bir faiz vermeden ödeyebilecekleri gibi, isterlerse en az 

61 "American Express Card 150'dcn Fazla Ülkede Kabul Ediliyor", Dü.nya Gazetesi, Kredi Kartlan 

Eki, 29 Ocak 1990. 
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yüzde 25'ini ödeyip, kalanını gelir akışiarına göre sonraki tarihlere aktararak bankadan 

kredi kullanabilmek.1edirler. 

Kart sahiplerine, Visa ve MasterCard/EuroCard'ın tüm kredi kan ürünleri 

sunulabilmek.'tedir. Bunlar; 

Visa Classic Yurtiçi ve Visa Classic Yurtdışı, Visa Premier Yurtiçi ve Visa Premier 

Yurtdışı, MastcrCard/EuroCard Standart Yurtiçi ve MasterCard/Eurocard Standart 

Yurtdışı, Master Card/Eurocard Gold Yurtiçi ve Master Card/Eurocard Gold Yurtdışı 

olarak ifade edilebilir. 

Yukarıdakilere ek olarak, işadamlarına şirketleri adına harcama yapabilmelerini 

sağlayan "Business Card" hizmete sunulmaktadır. Yurtiçi ve Yurtdışında kullanılabilen 

Business Card, MasterCard/EuroCaı·d lisansı ile sağlanmaktadır. 

Yapı ve Kredi Bankası kartlarının sayısı, Türkiye'deki kredi kartlarının yaklaşık 

113 'ünü oluşturmaktadır (62). 

Kredi kartı sahiplerine, 24 saat hizmet veren "Müşteri Hizmetleri Birimi" aracılığı ile 

karşılaşılabilecek olası sorun ve sorulara yanıt vermektedir. 

Kredi kartı sahiplerine otuzar günlük dönemler sonunda Hesap Bildirim Cetvelİ 

(HBC) gönderilir. Müşteri isterse toplanı borcunu HBC'de gösterilen son ödeme tarihine 

kadar ödeyebilmekte, bu durumda faiz ödememektedir. 

Kart sahibi dilerse her ay toplam borcunun asgari% 25'ini son ödeme tarihine kadar 

ödeyebilmekte, kalanını daha sonraki ödeme dönemlerine yayabilmektedir. (Bu kural 

sadece yurtiçi kartlar için geçerlidir). Son ödeme tarihine kadar ödenen bölüm için (toplam 

borcun % 25'i veya daha fazlası) faiz işlememekte, ertelenen miktar için cari faiz 

işletilmekte ve böylece kart sahibi kredi kartı ile kredi kullanmaktadır. Yurtdışı kartlarla 

yapılan harcamanın tamamının son ödeme tarihinde ödenmesi gerekmektedir. 

Kart sahipleri ödemelerini bankanın bütün şube ve change bürolarından yapabildiği 

gibi dilerse herhangi bir Telebanka da kredi kartını veya telekartını kullanarak 

yapabilmek'tedir. 

Yapı ve Kredi Bankası'nın kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranı% 7,7'dir. 

62 Bkz.: TABL0-14, s. 74. 
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B) Vakıflar Bankası 'ndaki Uygulamalar 

Vakıflar Bankası'nın 1991 yılı sonu itibariyle verilen kart sayısı61.000 adettir. 

Vakıfbank, 1990 yılı içinde adına "itibar Kredisi" denilen yeni bir uygulama 

başlatmıştır. Bankanın anlaşmalı olduğu belli işyerlerinde geçerli olan bu uygulamada, her 

kart sahibi için 5 milyon TL'lık itibar kredi havuzu yaratılmıştır. Kart sahiplerine, 

kendilerine bildirilen mağazalardan 3 ile 6 aya kadar varan taksitli alışveriş imkanı 

sağlanmaktadır. V e bu alışverişlerde vade farkını kart sahipleri ödememektedirler. Zaman 

içinde bu bağlantıların arttırılacağı belirtilen uygulama ise kısaca şöyle olmaktadır: 

Her VakıfBank Visa, MasterCard/EuroCard kredi kartı sahibi anlaşmalı olduğu 

mağazalardan kendiliğinden itibar kredisi'ne hak kazanmaktadır. 

itibar kredisi sahipleri bu mağazalardan 5 milyon TL'ye kadar vade farkı ödemeden 

kredili alışveriş yapabilmektedirler. Kredi kartı sahipleri bu uygulamadan diledikleri 

zaman yararlanabilmektedirler. Sadece itibar kredisi kullanmak istediklerini mağazaya 

bildirmektedirler. Mal bedeli üçe veya altıya bölünerek her bölüm için ayrı bir slip 

hazırlanmaktadır. İlk slip alışverişin yapıldığı tarihli, ikinci slip bu tarihten bir ay, 

üçüncüsü ise iki ay sonrası için hazırlanmakta ve o anda kredi kartı sahibi tarafından 

imzalanmaktadır. Tahsilatlarda mağazaların muhatabı Vakıfbank olmaktadır. 

Bu uygulamanın, kart kullanımını, biraz daha cazip hale getirmek amacıyla 

başlatıldığı ifade edilmektedir. 

Vakıfbank'ın kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranı% 7.7'dir. 

C) İş Bankası 'ndaki Uygulamalar 

İş Bankası kredili kredi kartını piyasaya sunmaktadır. Yani müşteri, kredisini bir 

harcama döneminde kullanabilmektedir. Bu dönem zarfında yapılan harcamalar 

işyerlerinden gelen belgelerle birlikte sisteme aktarılmaktadır. Müşteriye aylık dönemler 

halinde hesap özetleri göndeıilmekte ve müşteriden hesap özetinin gönderilmesinden yedi 
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gün sonra yaptığı harcamanın yüzde 25'ini ödemesi istenmektedir. Müşteri isterse 

tamamını da ödeyebilmektedir. Tamamı ödendiği taktirde faiz işlememektedir. Taksiıle 

ödemelerde aylık yüzde 7 faiz işletilmektedir. Kaynak Kullanım Destekleme Fonu ve 

Banka Muanıeleleri Vergisi de ilave edildiğinde yÜZde 7,77'yi bulmaktadır. 

Ayrıca dövizli kredi kartlarında da diğer bankalardan farklı bir uygulama 

getirilmiştir. Bu da, dövizli kredi kartlarına tam kredi uygulanması ve taksit olanağı 

sunulması şeklinde olmaktadır. Türk lirası hesaplı kredi kartlarında olduğu gibi dövizli 

kredi kartlannda da müşterilerden hesap açma şartı yani belli bir bakiye aranmamaktadır. 

Bunların yanısıra, döviz ÜZerinden verilecek kredi kartlarıyla minimum beş bin dolar 

karşılığı kredi kullanılabilmekte, kredi kartlarıyla yapılan harcamaların belli bir noktada 

düzenli seyretmesi halinde faiz indiriminde de bulunulmaktadır. 

D) Pamukbank'taki Uygulamalar 

Pamukbank, Dünya'da Citibank'tan sonra ikinci olarak "Resimli Kredi Kartı" 

çıkarmaya başlamıştır. 

Kayıp ve çalıntı kartlar açısından ideal bir uygulama olan resimli kart sistemi, 

bankacılık sektörü için olumlu bir gelişme olarak nitelenmektedir. Amerika ve Avrupa'da 

yapılmış olan istatistiki araştırmalar neticesinde, çalıntı veya kayıp kredi kartının fotoğraflı 

olması halinde sahtekarlık olayına hiç rastlanmadığı sapt.1.nmıştır. Kartı eline geçiren kötü 

niyetli kişilerin, bu kartı kullanabilmeleri için öncelikle fizyonarnİ olarak tıpa tıp kart 

sahibine benzerneleri gerekmektedir. Sistemde, kart sahibinin poloroidi özel bir sistem ile 

PVC kart üzerine işlenmektedir. Bu sayede kartı kullanan kişi ile kart üzerindeki 

görünümü çok yakın olmaktadır. Resimli kart işleminde kart üzerine uygulanan resmin 

güvenliğini arttırmak için fotoğrafın uygulandığı tüm yüzey özel bir güvenlik katmanı ile 

kaplanmaktadır. 

Resimli kredi kartı üye işyerleri açısından da oldukça önemli bir gelişme olarak 

nitelenmektedir. Standart kredi kartlarında müşteri, kartı ile birlikte kimlik kartını da 
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göstermek zorundadır. Bu durum müşteri tarafından güvensizlik olarak algılanabileceği 

için hoş karşılanmamaktadır. Resimli kartlar ayrıca kayıp ve çalıntı listelerine bakma 

gereksinimini de ortadan kaldırmaktadır. 

Pamukbank, 1987 yılında Türkiye' nin ilk ve tek yerli kredi kartı olan Prestige 

Card' ı çıkarmıştır. 

Prestige Card halen 40.000 kart sahibi ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti'nde 5.000'i aşkın işyerinde geçerli bir kullanıma sahiptir. 

Yabancı bir dcsteğe bağımlı kalmadan çıkarılan Prestige Card'dan sonra, 1989 

yılında Türkiye'nin yine ilk ve tek petrol kartı olan ShellCard'ı piyasaya sürmüştür. Bu 

kart ile; akaryakıt alırken, bakım, yıkama yağlama yaptınrken veya istasyor. marketinde 

alışveriş yaparken nakit ödemeden mal ve hizmet almak mümkün olmaktadır. Gerçek 

kişilerin yanısıra tüzel kişiler tarafından da büyük ilgi gören Shell Card, özellikle tüzel 

kişilerin bu tür giderlerini kontrol edebilmelerini sağlaması açısından büyük kolaylık 

getirmiştir. 

Prestige Card sahipleriııin üye işyerierindeki harcamaları yalnızca Pamukbank 

tarafından ödenmektedir. Prestige Card bir tür Ödeme Kartı (Charge Card) şeklinde 

çalışmaktadır ve kart sahibi, Pamukbank tarafından adına yapılan ödemeler için, 

kendisinden istenen tarihte şube nezdindeki hesabında o miktar para bulundurmak 

zorundadır. Shell Card' da benzer şekilde çalışmakta ve harcama karşılıkları şube 

nezdindeki hesaba yatırılmakta veya Kredi Kartları Merkezi nezdindeki hesaplara havale 

edilmektedir. 

Kart sahibinin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Ayrıca; bankanın onun 

adına yapacağı ödemeleri, zamanında ve tam olarak ödeme gücüne ve moralitesine sahip 

olmalan aranmaktadır. 

Shell Card için Pamukbank şubelerinde hesap açma zorunluluğu yoksa da, şubede 

hesap bulunması kolaylık sağlamaktadır. 

Pamukbank'ın kredi kartı hizmetleri için 1990 yılında saptadı ğı hedefler de şöyledir: 

- Bank 24 ATM projesi çerçevesinde kan sahibi müşterilerin nakit avansı ve diğer 

hizmetlerden yararlandınlması, 
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- Kredili kart, sigorta ve ben~~er hizmetlerin yanısıra yoğun olarak yurtdışında 

geçerli kart verilmesi de hedeflenmiştir. Bu çerçevede uzun yıllar alt üye (Affiliate 

Member) olarak sürdürüleıı EuroCard//MasterCard üyeliği de 1990 yılından geçerli olarak 

asli üyeliğe (Principal Membcrship) dönüştürülmüştür. 

Pamukbank'ın kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranı % 9,8' dir. 

E) Garanti Bankası'ndaki Uygulamalar 

Garanti Bankası; Visa ve MasierCard/EuroCard'ın Classic Standart Yurtiçi ve 

Yurtdışı, Premier/Gold Yurtiçi ve Yuıtdışı ile MasterCard Business Card olmak üzere 

yedi adet kart ile çalışmaktadır. Bugünkü toplam kredi kartları sayısı içinde % 25' lik bir 

payı bulunmaktadır. 

Garanti Bankası, kişinin öncelikle bankada hesap açmasını ve bir süre çalışmasını 

istemekte ve o süre içinde müşteriyi tanıyıp güven duyarsa o taktirde kart vermektedir. 

Bunun dışında, yine bankanın tanıdığı iyi bir müşterinin tavsiye ettiği kişiye kart 

verilmektedir. 

Garanti Bankası'nın kredi kartıyla ilgili bazı hizmetleri; 

- ihtiyaca göre, yalnızca Türkiye' de geçerli ya da tüm dünya' da geçerli kart 

alabilme, ödemede TL veya döviz, yurtiçi harcamaları TL, yurtdışı harcamaları döviz 

olarak ödeyebilme gibi çok seçenekli tercih ve istendiğinde seçeneği değiştirebilme 

imkanı, 

- Kişiye özgü nakit ve harcama limiti, 

- Mevduat hesabmdan otomatik geri ödeme kolaylığı, 

- Yılın 365 günü 24 saat kesintisiz hizmet sunan provizyon ve müşteri hizmeti, 

-Yurt dışında kaıtm kaybolması veya çalınması halinde acil kart verilmesi veya acil 

nakit avansı ödenmesi, 

- Yurt içinde/yurt dışında kayıp, çalıntı bildiriminden geçerli olmak üzere tüm 

harcamaların sigorta kapsamında olması, 
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- Garanti 24 ATM'lerinde hem mevduat hem de kredi hesabına ulaşabilme kolaylığı 

(Yani kişisel mevduatını ve kredi hesabını tek karUa kullanabilme olanağı), 

- Garanti Bankası 'nın tümü on-line olan şubelerinden nakit avans alabilme imkanı. 

şeklinde sıralanmaktadır. 

Garanti Bankası, kredi kartı kabul etmek üzere sözleşme yapılan işyerlerinde, 

sektöründe tanınma ve sağlam mali yapı, saygın ve güvenilir bir ticari geçmiş, müşteri 

talebi yüksek mal ve hizmet arz etme gibi özellikler aramaktadır. Ayrıca, bulunduğu 

bölgenin karda alışveriş polansiyeli olan bir bölgede olması da un:man bır unsurdur. 

Garanti Bankası, yaklaşık 3000 işyeri ile sözleşme yapmış bulunmaktadır. 

1991 ve 1992 yılları itibariyle 45.000 ila 50.000 arasında değişen bir toplam kart 

portföyü bulunmaktadır. Garanti Bankası; kart sayısını arttırma yerine, varolan müşteri 

tabanına ve kredi kartlarına daha kaliteli hizmet sunma politikası izlemektedir. 

Garanti Bankası'nın kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranı% 7'dir. 

F) Ziraat Bankası'ndaki Uygulamalar 

Ziraat Bankası, EuroCard/MasterCard ve Visa ile üyelik anlaşması yapmıştır. Kart 

hamiileri kredi kartlan ile alışveriş yapabildikleri gibi, limitleri dahilinde nakit avans da 

çekebilmektedirler. Ayrıca kart hamillerine ücretsiz olarak sigorta hizmetleri de 

sunulmaktadır. 

Gerçek kişilere Yurtiçi (Domestic), Uluslararası (International) ve Gold kredi 

kartları; şirket hesaplarından işlem görmek kaydıyla şirket yetkililerine Şirket kartı 

(Company Card) verilmektedir. 

Bunlardan başka gerçek kişi kart harnilleri isterlerse eş ve çocuklan gibi yakınlarına 

da harcama bedelleri kendi hesaplarından karşılanmak suretiyle "Ek Kart" da 

alabilmek.ı:edirler. 

Ziraat Bankası 'nın kredi kartıanna uygulanan aylık faiz oranı % 7' dir. 
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G) İktisat Bankası'ndaki Uygulamalar 

İktisat Bankası, kredi kartı sahiplerine, yurtdışı ve yurtiçinde geçerli convertibl kredi 

kartı hizmeti sunmaktadır. Kart hamiileri yurtiçi harcamalarını Türk Lirası, yurtdışı 

harcaınalarını isterlerse Türk Lirası, isterlerse yabancı para (Dolar, Mark, Sterlin vs.) 

olarak ödeyebilmektedirler. İktisat Bankası halen Visa Gold, Business, Classic, Master 

Card/EuroCard Gold, Business, Classic kredi kartı ile hizmet vermektedir. İktisat Bankası 

Gold Card ve Business Card sahipleri; yüksek tutarlar üzerinden sigortalanmaktadırlar. 

Kart sahipleri ayrıca, özel sağlık ve seyahat hizmetlerinden, seyahatlerinde indirimli 

otel ve araba kiralama olanaklarından yararlanabilmektedirler. 

Geciken veya geri dönmeyen ödemeler konusunda kredilendirme sürelerini aşan 

kart sahipleri öncelikle Kredi Kartları Merkezi tarafından izlenerek, gerekli görülenler için 

kanuni takip işlemine başlanmaktadır. 

20.000 civarında olan kan sayısının 1991 ve 1992 yıllarında da değişınediği ancak 

portföy birleşiminin değişerek Gold Kartın ağırlık kazandığı belirtilmektedir. 

İktisat Bankası'nda kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranı% 9,58' dir. 

H) Eskişehir Badmsı'ndaki Uygulamalar 

Esbank 1989 yılında 3700 adet yurtiçi, 1000 adet yurtdışı kredi kartı pazarlaınıştır. 

Esbank, kredi kartı verilecek kişinin bankada hesabının olması, iyi ilişkiler içinde 

çalışması, karşılıksız çek veya protestolu senedinin olmaması, düzenli bir geliri olması 

gibi niteliklere sahip olmasını istemektedir. 

Banka müşterisi olmasa da, çevresinden iyi referans alınabilen kişilere, potansiyel 

mevduat görülen serbest meslek sahiplerine, üst düzey yöneticilere de kart 

verebilmektedirler. Borç tutarları her ay bir ekstre ile kendisine gönderilen kart sahipleri, 

son ödeme tarihinde tutarın belirli bir yüzdesini ödeyip, geri kalanını taksitle ödeme 



86 

olanağına sahiptirler. Aylık kredi limitleri, yıllık gelirle orantılı olarak 1 milyon ile 200 

milyon arasında değişmektedir. 

Yurtiçi ve yurtdışı standart kartları bulunan Eskişehir Bankası müşterilerine, primi 

banka bünyesinden karşılanmak uzere 15 milyon TL' na kadar Ferdi Kaza Sigortası 

hizmeti de sunmaktadır. 

Kredi limiti yüksek olan Premier/Gold Card' larda ise, dünyanın her yerinde belli 

başlı otel ve araba kiralama acentelerinde indirim sağlanmakta ve geniş kapsamlı acil 

sağlık yardımı hizmeti sunulmaktadır. 

1) Anadolu Kredi Kartları A.Ş.' deki Uygulamalar 

Anadolu Kredi Kartları A.Ş. 1975 yılında kurulmuş olup, MasterCard 

International' ın Türkiye' deki en eski temsilcisidir. 1987 yılına kadar 

EuroCard/MasterCard verebilen tek kuruluş olmuştur. Şirketin bir başka özelliği de 

bankalar dışında Visa ve EuroCard/MasterCard hizmeti veren tek kuruluş olmasıdır. 

Anadolu Kredi Kartları A.Ş.' nin hizmetleri 3 ana başlık altında toplanabilir: 

- Seçkin müşterilerine MasterCard/EuroCard GoldCard vermek, 

-Kredi kartı veren çeşitli bankalara servis büro olarak hizmet vermek ki, bu servis 

kart basmak, kart sahibinin envanterlerini çıkarmak ve provizyon hizmetlerini 

gerçekleştirmek gibi konuları kapsamaktadır. 

Anadolu Kredi Kartları A.Ş. kendisi ve hizmet verdiği bankalar adına V isa Classic, 

Visa Premier, EuroCard/MasterCard Gold, EuroCard/Master Card Business kartlarını 

vermekte olup, bu kartların adedi 19.000 civarındadır. 

- Üye işyerleıine hizmet y.:::rerek, kredi kartlarının hizmet ve tüketim sektöründe 

kabul edilmesini sağlamaktadır. Anadolu Kredi Kartları A.Ş. Türkiye' de yabancı kart 

cirosunun yüzde 55'ini gerçekleştirmektedir. 
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4. TÜRKİYE' DE KREDi KARTI SİSTEMİ İLE TÜKETİCİ KREDiLERİNİN 

iLişKisi 

Bireysel bankacılık yelpazesi içinde verilen iki önemli hizmet türü olan tüketici 

kredileri ilc kredi kartları bankacılık sektörünün 1990' lı yıllarda yaygın bir uzmarılaşma 

alanı olarak ortaya çıkmıştır. 

Bireysel bankacılık hizmetlerine yönelen banka sayısındaki artış, beraberinde bu 

alana aktarılan kaynaklar.:rı da büyümesi sonucunu getirmektedir. 

Tüketici kredilerinin yaygın bir şekilde uygulandığı ABD' de toplam kısa vadeli 

kredilerin yüzde 40'ı, Batı Avrupa'da da yüzde 20'ye yakın bir bölümü tüketicinin 

finansınanına sunulmuştur. Dolayısıyla; bu ülkelerde tüketici kredileri ve kredi kartlarının 

sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi açısından zorunlu olan bilgi bankası gibi altyapı 

hizmetleri ve güvence mekanizm:::.lan, kredi hacmindeki genişlemeye paralel olarak 

gelişmiştir. 

Türkiye Bankalar Birliği de, tüketici finansmanı araçlan olan tüketici kredileri ve 

kredi kartları'ndaki hızlı gelişme karşısında tüketici bilgi merkezi oluştumıa çalışmalarına 

girişmiştir. 

Aralık 1989 itibariyle verilen tüketici kredisi hacminin yaklaşık 540 milyar TL' na 

ulaştığı görülmekt~dir. Yine aynı dönem itibariyle 320 bin civarında seyreden toplam 

kredi kartının yarattığı cironun ise yaklaşık 400 milyar TL' lık bir düzeye ulaştığı ifade 

edilmektedir (63). 

Türkiye' de ttiketici krediieri ve kredi karthm; toplumda oluşan bir ihtiyaç neticesinde 

giderek artan bir uygulanıa alanı bulmuş, bankalar da piyasa paylarını korumak, rekabete 

ayak uydurmak ve hizmet t~rlerini çağdaş bankacılık anlayışı doğrultusunda 

çeşitlendirrnek gibi amaçlarla bu alana yönelmişlerdir. 

Ayrıca; bankaların pliisınan politikalarında riskin tabana yayılacağı bir model 

oluşturmak amacı yanında, pUi.sman zorlukları nedeniyle tüketici topluluğu gibi çok geniş 

63 Pınar AY AROÖLU, "Riski Tabana Yaymak", Bankacılar, Türkiye Bankalar Birliği Yayını, 

Yıl 1, S. I, Nisruı 1990, s.SO. 
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bir toplumsal kitleye ulaşma amacı da rol oynamıştır. 

Uzun vadeli taksitlendirmeyi gerektiren veya satın alma güçlüğü bulunan tüketim 

mallarında tüketici kredileri ortaya çıkmış, küçük ölçekli alımlarda ise kredi kartları bir 

ödeme aracı olarak talep edilmeye başlamıştır. 

Bireysel bankacılık hizmeti olarak adlandırılan tüketici kredileri ve kredi kartları 

riskin daha geniş bir tabana yayılmasında önemli araçlar olarak kullanılmaktadır. Tümü 

şirketler üzerinde yoğunlaşan riski dağıtarak, sektörel dalgalanmalardan etkilenmeyecek 

sağlam ve yaygın bir kredi portföyü yaratılması mümkün olmaktadır. 

Ancak sağlıksız ve yeterli altyapı oluşturulmadan uygulanacak bir tüketici kredisi ve 

kredi kartları politikası, bankaların krediden doğan kayıplarının artmasına, mali güçlerinin 

zayıflamasına ve kredi arzının düşmesine neden olabilir. 

Tüketici kredileri ve kredi kartları, tüketicinin finansmanında yer alan araçlardır. 

Dolayısıyla hacim ve risk konusunda rakamlara bakarken bunların ikisine birlikte 

bakmanın gerektiği ifade edilmektedir (64). 

Bu iki araç arasında işleyiş bakımından bir fark vardır. Kredi kartında kart 

verilmekte, limit verilmekte ve bu krediyi kullanıp kullanmama arzusu tüketiciye 

kalmaktadır. Tüketici kredisi uygulamasında ise paranın tamamı, belirlenen limit = risk 

olarak tüketicinin eline teslim edilmektedir. 

Tüketici kredilerinin 1989 sonunda 300 milyar TL civarında, kredi kartlarının ise 

300.000 adet olduğu düşünüldüğünde; her bir karta verilen kredilimitinin de ortalama 1,5 

milyon TL. olduğu varsayıldığında 450 milyar TL'lık bir potansiyel risk ortaya 

çıkmaktadır. Dolayısıyla sektörün 1990 yılındaki rakamlarla yaklaşık 750 milyar TL' lık 

bir finansal kaynağı risk olarak tüketicilere plase ettiği söylenebilir (65). 

Kredi kartları konusunda ileriye dönük tahminde bulunmak pek kolay 

olman1aktadır. Çünkü 1989 yılı başındaki kredi kartı adedi 80.000 civarında iken Aralık 

1989' da 300.000 civarına yükselmiştir. Bu da bir yıl içerisinde yaklaşık 3-3,5 misli bir 

64 Bkz.: Akın KOZANOÖLU, "Tüketici Kredisinde Günümüz Uygulamalan ve Projeksiyonlar" 

Konulu Açık Oturum, Bankaciiar, Türkiye Bankalar Birliği Yayını, Yıl.l, S.l, Nisan 1990, s.55. 

65 KOZANOGLU, s.55. 
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artış olduğunu göstermektedir. Ancak, her yıl aynı oranda bir artış beklemek pek mümkün 

olmayacaktır, çünkü herşeyin bir hızlanma ve doyum noktası olmaktadır. 1989 yılı da 

hem çok sayıda bankanın bu piyasaya girdiği, hem de daha önce girmiş bulunan 

bankaların işi arttırdıkları bir yıl olmuştur. 

Kredi kartları bir ödeme aracı olmakla birlikte, aynı zamanda bir de kredi unsuru 

taşımaktadır. Tüketici kredileri gibi, kredi kartları da tüketicinin finansmanında 

kullanılmaktadır. Ve kredi kartları da tüketici kredileri gibi bir risk unsuru taşımaktadır. 

Kredi kartının kredi unsuru taşımasının bir göstergesi olarak, kredi kartı kullanan kişiye 

banka ya da kredi kartı veren k."Uruluşun kefil olması gösterilebilir. 

Kredi kartlarının, tüketici kredilerinden ayrı düşünülemeyeceğini savunan bir diğer 

görüş de şöyle ifade edilmektedir (66): 

Kredi kartları, paranın fonksiyanlarına yakın mübadelelerde kullanılan bir araç 

olarak kabul edilebilir. Tüketici kredilerinde örneğin; kişiye toptan 5 milyon verilmekte, 

yine aynı fonksiyonu yerine getiren plastik para yani kredi kartı ile mal ve hizmet alımları 

karşılığında 5 milyon kullandırılmaktadır. Sonuçta, 5 milyon TL' sı sekiz ila oniki ayda 

belirli bir faiz karşılığında tahsil edilmektedir. Paranın fonksiyonunu yerine getiren kredi 

kartları ile de yapılan alışveriş bedeli beş ila on ayda geri tahsil edilmektedir. Sonuç 

paranın fonksiyonlarını doğurduğundan, paradan plastik parayı ayırmanın mümkün 

olamayacağı belirtilmektedir. 

Yukarıda kredi kartlarının tüketiciterin fınansmanında kullanılan tüketici kredileri ile 

birlikte düşünülmesi gerektiğini savunan görüşlere yer verilmiştir. Bunun yanında, kredi 

kartlannın tüketici kredilerinden ayrı olarak ele alınması gerektiğini savunan bir görüş de 

mevcuttur (67). 

Buna göre; her ne kadar kredi kartları, kredi unsurunu içeımekte ise de, esas 

itibariyle ödeme sisteminin bir aracıdır. Kartın ve kartlı ödeme sisteminin en büyük 

66 

67 

Bkz.: Reşat KURDOGLU, 'Tüketici Kredisinde Günümüz Uygulaınaları ve Projeksiyonlar" Konulu 

Açık Oturum, Bankacilar, Türkiye Baııkalar Birliği Yayını, Yıl.l, S. I, Nisaıı 1990,s.59. 

Gökhan CANSEN, 'Tüketici Kredisinde Günümü:,: Uygulaınaları ve Projeksiyonlar" Konulu Açık 

Oturum, Bankacılar, Türkiye Bankalar Birliği Yayını, s.58. 
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avantajı elektronik takas işlemine dayanmasıdır. Bu itibarla,kartlı ödeme sistemlerini 

düzenlerken, bunun aracı kuruluşakaıt sahibi tarafından ödenmesinde mevcut olan kredi 

unsuru bu sistemin genel yapısı içinde ayrı düşünülmelidir. Dolayısıyla, öncelikle kart 

ödeme sisteminin düzenlenmesi ve standardizasyonunu bir bütün olarak görmek, kredi 

unsurunu da bunun bir türevi olarak düşünmek daha doğru olacaktır. Araya finansal bir 

kuruluşun girdiği kredi kartı sisteminde dört unsur mevcuttur: Satıcı yani işyeri, alıcı yani 

kredi kartı sahibi, aracı kuruluş yani banka ve üst yapı yani düzenleyici hukuk kurumları 

(Devlet Bankalar Birliği, Adliye, huk.'llk vb.) bu dört unsuru oluşturmaktadır. 

5. TÜRKİYE' DE KREDi KARTI SİSTEMİNDE KARŞlLAŞlLAN SORUNLAR 

VE ÇÖZÜM ÖNERİLERi 

Kart sayısı ve kullanıını açısından belli bir doygunluğa ulaşmış Amerika, Avrupa ve 

Japonya gibi bölgelerden sonra, uluslararası kart firmalarının gelir elde edebileceği, 

teknoloji satabileceği, bankacılık sistemi ve teknik altyapısı, ekonomisi ve piyasa koşulları 

elverişli ülke sayısı oldukça azalmıştır. Bu açıdan dışa açık ve genç nüfus yapısı ile 

Türkiye bu firmaların önemli pazarlarından biri haline gelmiştir. 

Ülkemizde kredi kartı uygulaması kısa bir zamanda önemli bir gelişme göstermekle 

birlikte uygulan1anın eksik yönleri de hemen dikkati çekmektedir. 

En fazla karşılaşılan ve sistemin sağlıklı gelişmesi ve istenilen düzeye ulaşahilmesi 

açısından öncelikle çözümlenınesi gerektiği ifade edilen üç temel sorun; teknik altyapının 

yetersiz oluşu ve merkezi bir bilgi bankası (risk santralizasyonu) olmayışı, sistemin henüz 

yasal bir temele oturtulaınamış oluşu ve henüz standart bir uygulamaya sahip olmayışı 

şeklinde sıralanmaktadır. 

Kredi kaıtı olayında; "dahili takas" olarak isimlendiıilen, ı;cşitli bankalada çalışan iş 

yerlerinden toplanan satış belgelerine ilişkin bilgilerin ilgili olduğu bankaya gönderilmesi 

işleminde çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Şu anda fiili olarak bu takas işlemine dahil olan 

bankalar diğer bankatarla ayrı ayrı alışveriş yapmak durumunda kalmaktadırlar. Bu da 
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hem maliyeti yükseltmektc hem de zaman kaybına yol açmaktadır. Bu t:1.kas işlemlerinin 

tek bir merkezde toplanması bu olurrısuzlukları giderecek bir yol olarak kabul 

edilmektedir. Ayrıca; bu alışverişlerde diğer bankalarta bilgi paylaşımı, yani A bankasına, 

B bankasına, C bankasına bir kişinin kötü riski olup olmadığını sorma olayı dahi pratikte 

zaman alıcı, masrafı yüksek ve sonuçta elde edilecek menfaate göre yüksek maliyetli bir 

olay olmaktadır. 

Piyasada kredi kartı veren banka sayısının artması ile rekabet ortamı doğmuş ve 

bankalar teknolojik yatırımlara ağırlık vermeye başlamışlardır. Ancak, sistemin seri ve 

hatasız şekilde yürütülmesine yardımcı olacak teknolojik altyapının oluşması ve 

geliştirilmesi oldukça önemli bir konu olarak kabul edilmektedir. Kredi kartı çıkaran 

bankalar Visa, MasterCard gibi kuruluşlarla elektronik takas işlemlerine girişmişse; bu 

işlemleri yapabilmek için özel donanım ve yabancı kart sistemlerince belirlenmiş 

programlar gerekli olup, belirli bir yatırımı zorunlu hale getirmektedir. Batı ülkelerinde 

sistemler birçok banka tarafından ortaklaşa kullanılmakta, kaynaklar gereksiz yatırımlar 

yerine başka alanlara yönlendirilmektedir. Türkiye' de ise bunun tersi bir durum mevcut 

olup, banka~ar bir rekabet ortamında, kendi kart işlem merkezlerini kurmakta, her banka 

aynı işi yapan programları ya yurtdışından büyük maliyeüerle satın almakta, ya da yine 

büyük maliyetlere katlanarak kendi olanaklan ile üretmektedirler. Yurt dışından alınan 

programlar da g::nclliklc sistemlere yüklendiği gün \4lışrnamakta, ortama uydurulması için 

bir takım değişiklikler ger(;l.;.:mekte, bu da maliyetleri arttırıcı etki yaratmaktadır. Örneğin, 

Avrupa ülkelerinde bir çok banka kredi kartı ihraç etmekte fakat işyeri ödemeleri, 

provizyonlar, takas işlemleri gibi hizmetler bankaların ortak olduğu tek bir kuruluş 

tarafından yürütülmektedir (EuroCard-Austria gibi). 

Ülkemizde ise kart ciroları Avrupa ülkelerindekinden çok düşük olmasına rağmen, 

her banka kendi merkezini kurmu:ı olup, bu merkezler arasında ortak bir çalışma 

yapılmamak1adır. 

Örneğin, bir müşterinin kredi kartına provizyon alınması gerektiğinde eğer 

müşterinin kredi kartı o işyerinin üye olduğu bankanın kredi kartı değilse, provizyon 

almak için önce o işyerinin üye olduğu bankanın amndığı, müşteri hakkında bilgi verildiği 
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ve aracı bankanın da müşterinin kredi kartını aldığı bankayı arayıp provizyon aldığı ve üye 

işyerine bildirdiği belirtilmektedir. Bu durumda provizyon alımı için uzun bir beklemenin 

söz konusu olduğu kaydedilmektedir (68). 

Ayrıca, Türkiye' de provizyon sorunu telefonla çözülmeye ı;alışılmaLta, Batıda ise 

bu işlem P.O.S. (69)denilen bir terminalde yirmi saniye içinde yapılabilmektedir. 

Sistemin ülkemizde de işleyebilmesi için, kredi kartı kabul eden işyeri sayısının artması, 

kartın alışverişlerde yaygın olarak kullanılması ve bütün işyerlerinde bu işlemler için bir 

telefon hattı ayniması gerekmektedir eo). 

Bu nedenlerden ötürü kredi kartı çıkaran bankaların birleşerek oluşturdukları 

Bankalar Arası Kart Merkezi A.Ş.'nin amaçları arasında işlemlerin tek merkezden 

yürütülmesi de bulunmaktadır. 

Teknik ilerledikçe kredi kartı uygulamasmda güvenliğin artması da mümkün 

olabilecektir. Kart üzerine "emboss" denilen kabartma bilgi yazımının gelecekte terkedilip 

kartların sadece manyetik bilgi içereceği belirtilmektedir. Bunun neticesinde, manyetik 

kart okuyucularının da her iş yerine konabilecek kadar yaygınlaşması ve ucuza 

maledilmesi gerekmektedir. Ancak bu teknolojinin Türkiye' de rantabl olarak 

uygulanabilmesi için, kart sayı ve cirolarının batı ülkeleri seviyesine ulaşması gerektiği de 

ifade edilmek'tedir C1). 

Ayrıca, tüketici piyasasında riski ölçebilecek ve kontrol altında tutabilecek bir 

mekanizma da henüz mevcut değildir. Bugün bir banka tüketici kredisi veya kredi kartı 

verirken istihbaratını kendi kaynaklarını kullanarak yapmaktadır. Bu durumda bir banka 

tarafından belirlenen riskli müşterinin diğer bir bankadan kredi alabilmesi mümkün 
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''Paranın Evriminde Son Duruk: Kredi Kartı", Dünya Gazatesi, Kredi Kartları Eki,29 Ocak 1990. 

"Piyasa Emeldeme Sürecinde" Dünya Gazetesi, Kredi. Kartlan Eki, 30 Ocak 1989. 
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olabilmektedir. Bu tür tehlike arzedebilecek olayların tüketici kredisi ve kredi kartı 

kullananlara ilişkin bilgilerin tek bir merkezde toplanmasıyla engellenebileceğine 

inanılmaktadır. Amacı, kredi risklerinin azaltılması için, tüketicilerle ilgili kapsamlı, 

kaliteli ve doğru bilgi depolamak ve tüketiciterin aşırı yükümlülüklerini sınırlamak olan 

veri bankaları bankalararası bilgi alış verişine de olanak tanımaktadır. Kredi kartı 

piyasasının bir gelişim potansiyeline sahip olması, ülkemizde de kredi kartı kullananların 

performansını ölçebilecek bu tür merkeziere ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 

Yurt dışında bilgi bankalarının kuruluşu, bilgilerin toplanışı, depolanması, 

saklanması ve veii bankası, kredi talebinde bulunan müşteri, krediyi verecek kuruluş ve 

mahkemeler gibi eliğer yetkili merciler arasındaki iletişimin şekli ve koşulları özel yasalarla 

belirlenmektedir. Ülkemizde de bu tür birimlerin kuruluş ve işleyişine ilişkin yasal 

altyapının oluştur:..1lması, kredi kanı sisıcuıinin geleceği açısından oldukça önemlidir. 

Bankacılar, ülkemizde kurulması düşünülen veri bankalarının mutlaka batıdaki 

örneklerine dayandınlması görüşünü benimsemektedirler. Türkiye Bankalar Birliği' nin bu 

konuda bazı girişimleri olmuştur. Avrupa Topluluğu ülkeleıinin tamamındaki bilgi 

bankalarına yazılar göndermek ve önemli bir kısmıyla da yeıinde görüşmeler yapmak 

suretiyle Türkiye Bankalar Birliği söz konusu ülkelerdeki uygulamalar ve bu 

uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde ayrıntılı bir bilgi birikimi &1.ğlaınıştır. 

Veri bankaları; bankalar, çeşitli finans kuruluşları, tasarruf sandıkları, taksitic mal 

satışı yapan ticarcthaneler, kredi kartı şirketleri gibi tüketicilere kredi sağlayan kuruluşlara 

hizmet vermektedir. Bu merke.zlerden bilgi sağlamak isteyen üye kuruluşlar, kendi 

ellerindeki tüketicilere ilişkin bilgileri mutlaka bu merkeziere iletmek zorundadırlar. 

Üyeler, bilgi alışverişi ve araştııma sonucu veri bankalarında depolanan bilgileri, sadece 

kredi kararlarında kullanabilmektedirler. Ülkelerin çoğunda üyelerin müşteriden 

edindikleri bilgileri veri b;mkalarına iletebilmeleri için müşteıilerin yazılı muvaffakkatını 

almak zorunlululJan bulunrnaktadır. Veri bankaları da aksini gösteren resmi bir belge 

olmadıkça, bu bilgileri üyeleri dışında hiç bir kuruluşa vermemekle yükümlüdür. Veri 

bankaları negatif (pasif) nitelikli ve pozitif (aktif) nitelikli olmak üzere iki gruba 
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ayrılmaktadır. Pozitif nitelikli merkezlerde, tüketici kredisi ve kredi kartı kullanan tüm 

müşterilerle, negatif nitelikli merkezlerde ise sadece yükümlülükleıini yerine getirmeyen 

müşterilerle ilgili bilgiler tutulmaktadır. 

Ülkemizde, bugün için risk santralizasyonu görevi yasayla Merkez Bankasma 

verilmiştir. Ancak Merkez Bankası 50 milyon TL' sınııı altıııdaki kredilerin 

santralizasyonunu yapmadığı ve tüketici kredisi ve kredi kartlarıyla ilgili yasal bir 

düzenleme olmadığı için sistemde tüketiciterin performanslarını ölçebilecek bir bilgi 

bankası mevcut değildir. Böyle bir merkezin oluşturulması yasal düzenlemelerle mümkün 

olabilir (/2). 

Kredi kartları uygulamalarında karşılaşılan sorunlardan bir diğeri de, konu ile ilgili 

yasal düzenlernelerin olmayışıdır. Kredi kartı kullanımında karşılaşılan usulsüz kullanım, 

suistimal, sahtekarlık gibi olaylara neden olan hukuki eksikliklerin giderilmesiyle istenilen 

kullaııım seviyelerine daha rahat ulaşılabileceği düşünülmektedir. 

Yasalanmızda, tüketici kredisi ve kredi kartı uygulamalarıyla ilgili bir mevzuat 

henüz oluşturulamaınıştır. Son yıllarda yoğun bir şekilde bankalarm gündeminde yer alan 

kredi kartları kavrarnma henüz ticaret ve baııkacılık hukuku yasalarıııda, mevzuatlarda 

rastlaıımamaktadır. Örneğin, kredi kartı çıkaran bir kurum ile mal satan veya hizmet sunan 

ticari işletme arasındaki veya kredi kartı kurumu ile kart sahibi arasıııdaki hukuki 

ilişkilerin açık olmaması bu alandaki ciddi sorunlardan birini teşkil etmektedir. Ayııı 

şekilde harcama belgesinin kıymetli evrak kabul edilmemesi, belgenin alacağm takibinde 

kullaııılmasmda sorunlara neden olmaktadır. 

Bugün dünyanın pek çok yerinde kredi kartı uygulamalarıyla ilgili yasal 

düzenlemeler getirilmekte ve tarafların hak ve sorunıluluklarıyla yasal konumları açıklığa 

kavuşturulmaktadır. 

Kredi kartıyla ilgiili alacakların tahsilinde bmıkaların karşılaştıkları yasal sorunların 

bir an önce çözüme bağlanması gerekmektedir. Örneğin, kredi kartıyla yapılan 

alışverişlerde kullanılan satış belgesinin borç takibinde yasal bir tanımı bulunmamaktadır. 

Bu belge ile alacağı takip etmek mümkün değildir. Çünkü, takip için gerekli dökümanlar 

72 AYAROGLU, s.50-53. 
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yapılan sözleşme ile sınırlı kalmaktadır. Oysa, tıpkı çek veya senet gibi bunların da hukuk 

terminolojisinde yer alması gerekmektedir. Ayrıca, kredi kartıyla yapılan alışverişlerin 

ticaret hukukunda açık bir şekilde tanımlanması da büyük önem taşımaktadır C3). 

Kredi kartlarıyla ilgili uygulamada karşılaşılan bir diğer sorun da kredi kartı 

sisteminde bir standardizasyonun sağlanamamış olmasıdır. Halen, işyeri ve kredi kartı 

sahipleri tarafından bilgi eksiklikleri bulunmaktadır. Bunlar ancak uygulama ile 

öğrenilmektedir. Bankalar, aralarında sistemin uygulanışı konusunda bir standardizasyon 

sağlayamadıkları için birbirlerinden farklı uygularnaları insanlara öncrrnekte ve 

yaptım1aktadırlar. Bu durum bankalar arasında çelişkiler ortaya çıkarmaktadır. Bankaların 

öncelikle sistemin standardizasyonu üzerinde çalışmaları gerekmektedir. Örneğin, ne tür 

bilgi istenecek, nasıl çalışılacak, taksiıli satış vadeli slip tanzim edilerek mi yaptırılacak, 

yoksa slip bir çek gibi bölünmez bir mahiyette yani yazıldığl andaki meblağ üzerinden mi 

geçerli olacak gibi konular standardizasyona kavuşturulmalıdır. Bu standarttan iş yeri ve 

kart sahipleri de haberdar edilmelidir. Tespit edilecek standartlar dünya örnekleri 

gözönüne alınarak hazırlanmalıdır C4). 

Kredi kartı kullanımında şahıslara ve alışveriş yapılan işyerlerine verilen iki tür kredi 

limiti bulunrrıaktadır. Bu limitlerin yüksek tutulmasının kredi kartı kullanımını olumsuz 

etkilediği şeklinde bir görüş ileri sürülmektedir. Ancak, bu limitleıin amacı riskleri 

minimurna indirn1ektir. Lirnit uygulamasının özellikle kart sahibinin kartını çaldırması 

veya kaybetmesi gibi durumlarda işe yaradığı söylenebilir. Şöyle ki, bir işyerinde belli bir 

limitin üzerinde alışveriş yapabilmek için işyerinin bankadan provizyon alması 

gerekmektedir. Provizyon alırken, kart çalıntı veya kayıp ise bankanın bilgisayarında 

kayıtlı olduğu için yakalanmakta ve ödeme durdurulabilmektedir. Dolayısıyla kredi limiti 

bir anlamda kart sahibini koruyucu faktör olmaktadır. Ayrıca, şahıslara verilen kredi 

limitlerinin şahısların mali olanaklannın üzerinde bir borçlanmaya girmelerini engellemeye 

yönelik olduğu, bunun da tüm kart riskleri.d.in minimize edilmesini sağlamaya yönelik bir 
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çalışma olduğu söylenebilir. Bu demektir ki, kredi limitlerinin bulunması, kredi kartlarının 

gelişmesine engel bir konu değil, aksine sağlıklı gelişmesine yardımcı olacak bir 

önlem dir. 

Kredi kartı kullanımının yaygıntaşabilmesi için öncelikle, kredi kartının bir ödeme 

aracı olarak benimsenmesi gerekmektedir. Bu amaçla, kredi kartını çıkaran kuruluş, kredi 

kartını kullanacak kart sahipleri ve kredi kartını bir ödeme aracı olarak kabul edecek 

işyerlerinden oluşan bir üçgenin oluşturulması önemlidir. 

Aynı zamanda, kredi kartı pazarının gelişmesinin kültür, bilinçlenme ve ekonomik 

düzeyin yükselmesi gibi değişkenlerle de çok yakından ilişkili olduğu söylenebilir. 

Dolayısıyla bu faktörlerin zan1anla ~elişmesi ve büyümesiyle birlikte pazar potansiyelinin 

daha verimli şekilde değerlendirilmesi de mümkün olabilecektir. 

Bu alanda faaliyet gösteren kuruluşların yapacakları reklam ve yayınların da kredi 

kartlarının benimsenmesinde önemli bir rol oynayacağı söylenebilir e5). 

Kredi kartı olayıuın yaygınlaşmasının, kartı kabul eden işyeri sayısının artmasıyla 

da bağlantılı olduğu kabul edilebilir. Şu anda ülkemizde kredi kartı kabul eden işyeri 

sayısının yeterli olmadığı görülmektedir. Ancak kredi kartlarıtım kullanımının artmasına 

paralel olarak üye işyeri sayısının da zaman içinde artacağı tahmin edilmektedir. işyerleri 

için kredi kartı oldukça yeni bir olaydır ve b<illkalara ödemeleri gereken bir komisyon 

vardır. Ancak kart kabul ederek, gerek rekabet içinde müşteri çekme isteği, gerekse 

nakitle uğraşmanın riskinden kurtulma isteği kuruluşları kredi kartına olumlu yaklaşmaya 

yönlendirmektedir (76). 
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TABL015 

TÜRKİYE'DE KREDi. KARTI KABUL EDEN İŞYERi SA YILARI 

(Ekim-Aralık 1991) 
··-

İşyeri Kredi Kaıtı Kabul Toplam İşyeri 
Kategorileri Eden İşyeri Sayıları Sayısına Oranı (%) 

Araba Kiralama lll 1.14 
Otel 620 6.37 
Restaurant 553 5.78 
Seyahat Acentesi 161 1.65 
Hava Yollan 57 0.59 
Kuyumcu 898 9.23 
Gece Kulübü 70 0.72 
Kumarhane 39 0.40 
Hastane 48 0.49 
Diğer 7173 73.72 

Toplam 9730 100.00 

Kaynak: Baııkalarara<ıı Kart Merkezi A.Ş. 

TABL016 

TÜRKİYE'DE KREDİ KART I KABUL EDEN iŞYERi SA YILARI 

(Nisan-Haziran 1992) 

İşyeri Kredi Kartı Kabul Toplam işyeri 
Kategorileri Eden İşyeri Sayılan Sayısına Oranı (%) 

Araba Kiralama 132 1.08 
Otel 669 5.47 
Restaurant 712 5.82 
Seyahat Acentesi 184 1.50 
Hava Yollan 59 0.48 
Kuyumcu 1081 8.84 
Gece Kulübü 131 1.07 
Kumarhane 49 0.40 
Hastane 24 0.20 
Diğer 9194 75.15 

Toplam 12235 100.00 

-

Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. 

97 



98 

Yukarıdaki açıklamalara ilave olarak, kredi kartı kullanan kişilere ve kredi kartını 

kabul eden işyerlerine kredi kartı kullanımındaki aksaklıkların bir ölçüde de olsa 

giderilebitmesine yardımcı olabilecek bir kaç öneri sunulmaktadır (77): 

1- Kart kullanımlarında imza ve kişiye özel üretilen şifreler kredi kartı sahiplerinin 

güvenliği için temel unsurlardır. Kişilerin, imzasız kredi kartı taşımamaları ve başkalarının 

şifreye ulaşma ihtimalinin önlenmesi gerekmektedir. 

2- Alış veriş sırasında mutlaka kimlik gösterilmelidir. İşyerinin kimlik sorması veya 

alışveriş tutarı için provizyon alması kart sahibinin saygınlığı ile ilgili değil, güvenliği ile 

ilgili bir önlemdir. 

3- Benzin istasyonları hariç, fiyattan farklı slip tutarı veya ek nakit ödeme yapmayı 

kabul etmemeleri, bunu talep eden işyerini bağlı olduğu bankaya veya BKM'ye 

bildirmeleri gerekmektedir. 

4- Kredi kartı sahiplerinin kartlarını kaybetmemeye özen göstermeleri, kartın 

çalınması veya kaybedilmesi halinde hiç vakit kaybetmeden kartın alındığı bankaya 

bildirmeleri gerekmektedir. Aksi halde bu süre zarfında. kartın kötü niyetli kişilerin eline 

geçmesi ihtimali olabilmektedir. 

5- Tüketicilerin harcamalarını bilinçli olarak yapmaları, harcamalarda ve geri 

ödemelerde kişilerin özellikle büu;elerini aşmamaya özen göstermeleri faydalı olacaktır. 

6- Her türlü soru ve sorun için kartın alındığı bankanın aranmasında büyük yarar 

vardır. 

7- Kredi kartı kabul eden işyerlerinin, bağlı oldukları banka tarafından kendilerine 

sağlanan stoplist ve kimlik kontrollerini mutlaka yapmaları gerekmektedir. 

8- İşyerlerinin kredi kartı kabulünde müşterilere zorluk çıkarmamaları da 

önerilebilir. 

9- işyerlerinin kredi kartı kurumlarına ödemekle yükümlü oldukları komisyonları 

kart sahibinden talep etmemeleri gerekmektedir. 

77 "istihbarat Bilgi Bankaları Kurulmalı", Dünya Gazetesi, Kredi Kartları Eki, 29 Ocak 1990, 

Aynca bkz: Dünya Gazetesi, :Kredi K.aıtları Eki, 19 Ekim 1992. 
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10- işyerine özgü provizyonsuz satış tutarının üzerindeki alışverişler için mutlaka 

provizyon alınınası gerekmektedir. 

ll- Kredi kartı sahiplerinin kartı yalnızca bir prestij aracı olarak görmeyip, 

kendisine yarar saği<..yabilecek bir kredi imkanı olarak da değerlendirmesi gerekmek~,:dir. 

12- Kredi kartı kabul eden işyerlerinin herşeyden önce kart sahiplerinin oluşturduğu 

satış potansiyelinden en yüksek verimi alabilmek için zarar getirebilecek kural dışı 

işlemlerden kaçınmaları, banka tarafından kendilerine gösterilen şekil ve şartlar dahilinde 

kart kabul etmeleri gerekmek.i:edir. 

Sonuç olarak, daha çok kişiye çekinmeden kredi kartı verilebilmesi ve kredi kartı 

uygulamasının yaygıntaşabilmesi için; kişiler hakkında istihbarat sağlayan bilgi 

bankalarının oluşturulması, kredi kartı konusunda gündeme gelen usulsüz kullanım, 

suistimal, sahtekarlık gibi konularda hukuki eksikliklerin giderilmesi, sistemin seri ve 

hatasız şekilde yürütülmesine yardımcı olacak teknolojik aH yapının oluşturulması, ortak 

sı.andartların belirlenınesi ve uygulanması, reklam ve halkla ilişkiler aracılığıyla hizmetin 

topluma tanıtilması işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Nitekim, bu amaçlarla 

onüç bankanın biraraya gelmesiyle Bankalaramsı Kart Merkezi A.Ş. kurulmuştur. 

6. BANKALARARASI KART MERKEZi A .. Ş.' NİN KURULUŞ AMAÇLARı 

VE SİSTEME SAÖLA Y ABİLECEÖİ FA YDALAR 

Batı ülkelerinde, kredi kartları konusu özellikle tüketicilerin korunmaları açısından 

ele alınmaktadır. Çok sayıda banka ve mali kuruluş, özellikle uluslararası kullanımlarda 

ortaklaşa hareket etmektedirler ve belli kuruluşlar altında birleşmişlerdir. Örneğin, 

ispanya' da "V isa İspanya" V isa kartı ihraç eden kuruluşlarca oluşturulmuştur. V isa 

İspanya, hem Visa merkeziyle olan ilişkileri yürütmekte, hem de ülke içindeki 

düzenlemeler bu merkezden geçmektedir. Dolayısıyla kredi kartı ihraç eden kuruluşlar 

arasında müşterek hareket etme imkanı doğmaktadır. Bu da uluslararası işlemlerde 

maliyetleri etkilemektedir. Eğer böyle bir merkez yok ise, her banka ya da mali k."Uruluşun 
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uluslararası kredi kuruluşundan ayrı ayrı yetki alması söz konusu olacak ve dolayısıyla 

bunların örneğin, Visa merkeziyle ayrı ayrı iletişim hattı kurması gerekecektir. Bu da 

maliyetierin artması yönünde bir etki yar.ıtacaktır. Oysa, bu tür işlemler tek bir merkezden 

yürütüldüğünde maliyetler önemli ölçüde düşürülebilecektir. 

Ayrıca ülk(;mizde kredi kartı sistemindeki büyümenin sağlıklı ve sorunsuz 

gerçekleşmesine yardımcı olacak her türlü hukuki sistem, organizasyon ve alt yapının bir 

an önce kurulması da gerekmektedir. Bütün bu amaçlarla Bankalararası Kart Merkezi 

A.Ş.kurulmuştur. 

500 Milyon Lira kuruluş sermayesiyle oluşturulan bu şirketin kurucu üyeleri; 

Akbank, Garanti Bankası, İktisat Bankası, Pamukbank, Türk Dış Ticaret Bankası, Emlak 

Bankası, Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Yapı ve 

Kredi Bankası, Osmanlı Bankası ve Tütünbank'tan oluşmaktadır. Başta sayılan onbir 

bankanın yüksek bir finansmanla şirkete üye oldukları, Tütünbank ve Osmanlı 

Bankası'nın katılım paylarının daha düşük olduğu belirtilmektedir. 

Şirket üyelerinin dışında kalan kuruluşların da başvuruları halinde söz konusu 

merkeze üye olabilecekleri ancak, yeni girecek kuruluşlar için asli üyelere göre hizmetin 

daha pahalı olabileceği ifade edilmektedir. 

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.'nin kuruluş amaçlarını şöyle sıralayabiliriz: 

1- Provizyon hizmetlerini yürütmek ve provizyonların tek merkezde toplanması 

suretiyle zaman kayıplan ve maliyetleri en aza indirmek, 

2- Bankalararasında yurtiçi kredi kartı takası ve yurtdışı kredi kartları bilgisayar 

merkezleriyle (Visa, MasterCard, EuroCard) bağlantıları sağlamak, 

3- Eğitim hizmetlerini düzenlemek, 

4- Şirketten hizmet alacak gerçek ve tüzel kuruluşlar arasında hakemlik yapmak, 

5- Yurtiçindeki prosedürleri geliştirmek ve standardizasyonu sağlamak, 

6- Sistemin iyileştirilmesine yardımcı olacak imkanları araştırmak ve 

değerlendirmek, 

7- Güvenliği sağlamak diğer bir deyişle sahteciliği önlemek. 
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BKM' nin güvenliği sağlama konusundaki çalışmalarını ortak bankaların 

temsilciliklerinden oluşturulan Güvenlik Komitesi yürütmektedir. Komite, güvenliği 

arttırıcı önlemler almak ve eğitim çalışmalarını planlamak gibi faaliyetleri yürütmektedir. 

Ayrıca, uluslararası kart kuruluşlarıyla (Visa, MasterCard, EuroCard vs.) güvenlik 

konulannda işbirliği yapmaktadır. 

Kart sahteciliğinin önlenmesine yardımcı olabilmek amacıyla, 1990 yılında kart 

kabul eden işyerlerine verilmek üzere BKM tarafından bir broşür hazırlanmış ve tüm üye 

işyerlerine dağıtılmıştır. 

Bu amaçlar dışında bankaların BKM' den beklentileıi, bu kuruluşun pek çok konuda 

öncülük yapması, yasal boşlukların giderilmesinde itici güç olarak çalışması, kamu oyu 

oluşturma ve kamu oyunu bilgilendirme konularında etkin olması şeklinde 

sıralanabilmektedir. 

II- TÜRKİYE' DE KREDi KARTI KULLANIMJNL""' NAKİT PARA 

TALEBi ÜZERİNDEKİ ETKisiNE İLİŞKİN BİR MODEL DENEl\IIF.Si 

Mevcut verilerin güvenilirliği, elde edilebilirliği ve uygunluğu gibi nedenlerle, bu 

çalışmada geliştirilecek modelde nakit pard. talebi ve kredi kartı kullanımı arasındaki ilişki 

incelenecektir. Nakit talebini temsil etmek üzere kullanılacak olan değişken T.C. Merkez 

Bankası tarafından yayınlanan "dolaşımdaki para" büyüklüğü olarak kabul edilecektir. 

T.C. Merkez Bankası'nın yayınladığı bu büyüklüğün hesaplanmasında bankaların 

kasalarında mevcut TL miktarı düşüldüğü için, dolaşımdaki para büyüklüğünün halkın 

nakit talebini temsil eden değişken olarak kullanılmasında bir sakınca yoktur. İşletmelerin 

kasalarında mevcut TL rniktarınm da dolaşımdaki para miktarından düşülmesi ile 

bulunacak halkın nakit talebi büyüklüğünü, bu anlamıyla hesaplayabilmek mümkün 

değildir. Çünkü firmaların kasalarında bulunan TL miktarına ilişkin herhangi bir veri 

mevcut değildir. Ancak, söz konusu miktarın dolaşımdaki para içinde son derece küçük 

bir oranı oluşturması beklenir. Öte yandan A.B.D.' de yapılan çalışmalarda firmaların 
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kasalarında bulunan nakit paranın ihmal edilebilecek düzeyde olduğu tespit edilmiştir 

e8). Bu yüzden T.C. Merkez Bankası tarafından yayınlanan dolaşımdaki para miktarının 

halkın nakit talebini temsıl eden bir değişken olarak kullanılmasında pratik bir sakınca 

yoktur. 

Öte yandan işlem amacıyla para talebini temsil eden değişken olarak, dolaşımdaki 

nakit ve vadesiz mevduat toplamında meydana gelen dar tanımlı para stoğunun (Mı) 

kullanılmayışındaki gerekçe de, yukarıda açıklamaya çalıştığımız husus ile bağlantılıdır. 

Dar tanımlı para stoğunun ortalama % 53.6' sı vadesiz mevduatlardan meydana 

gelmektedir. Vadesiz mevduatların da ortalama % 58.6' sını ticari vadesiz mevduat 

oluşturmaktadır. Bu durumda kredi kartı kullanımının para talebi üzerinde yaratma.:;ı 

beklenen etkiyi gerçek anlamıyla tespit edebilmek mümkün olmayacaktır. Bu yüzden ele 

alınacak model kredi kartı kullanımının nakit para talebi üzerinde yaratacağı etkinin 

incelenmesine yönelik olarak geliştirilmiştir. 

Bu tespitten sonra, nakit para bankacılık sistemi tarafından arz edilen bir büyüklük 

olduğu için, talep tarafından belirlenen bir unsur olarak aşağıdaki şekilde ele alınmıştır: 

CURt= a + fW t-l +~IRDDt+ ô CRt+ E1 

Yukarıdaki eşitlikte CUR dolaşımdaki para miktarını, Y geliri, IRDD vadesiz 

mevduat faiz oranını, CR de kredi kartı kullanılarak gerçekleştirilen (mal alışı ve nakit 

kullanımı) işlemlerin hacmini ifade etmektedir. Yukarıda eşitlikte yer alan E ifadesi hata 

terimini gösterirken, asabit terimi, ~' () ve ô .ise te<.h.min edilecek parametreleri ifade 

etmektedir. Yukarıdaki eşitliğe göre nakit talebi bir önceki döneme ait gelirin, faiz oranının 

ve kredi kartı kullanımının bir fonksiyonu olarak ele alınmaktadır. Bu durumda yukarıda 

belirtilen parametreler için beklenen işaretler aşağıdaki gibidir: 

78 

a<Ü 

~>Ü 

~<Ü 

.ô. <o 

Board of Governers of the Federal Reserve System, Bulletin, June 1971, s.464. 
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Normal olarak kişilerin geliri ve eşitlikteki diğer değişkenler sıfır olduğunda nakit 

talebinin de sıfır veya negatif olına:;ı gerekir. Bu yüzden eşitlikte yer alan sabit terimin 

sıfırdan küçük olması beklenir. Aynı şekilde vadesiz mevduat faiz oranlarıyla nakit talebi 

arasında da negatif bir ilişki beklenınesi doğaldır. Vadesiz mevduat faiz oranlarındaki bir 

yükselme nakit talebini düşürecektir. Kredi kartı kullanım miktarı yükseldikçe bireylerin 

daha az nakit talebinde bulunınaları beklenmektedir. Ancak bu durum kredi kartı 

kullanımının alışveriş işlemlerini kolaylaştırdığı ve kredi kartının çoğunlukla işlem 

amacıyla kullanıldığı şeklindeki bir varsayımın uzantısıdır. Eğer bu varsayım gerçekçi ise 

ekonomik birimlerin kredi kartıyla gerçekleştirdikleri işlem hacmi arttıkça nakit talebinın 

azalması gerekir. 

Öte yandan Türkiye' de GSMH' ya ilişkin üç aylık bazda veri bulmak mümkün 

değildir. Bu yüzden söz konusu değişkeni temsil etmek üzere "imalat sanayi üretim 

indeksi" kullanılmıştır. Tahminde kullanılan tüm veriler aşağıda sunulmaktadır: 

TABL0-17 

TAHMiNDE KULLANILAN VERİLER 

O bs CUR y IRDD CR 

1990. ı 8090.400 140.9000 0.121000 1417.000 
1990.2 10244.00 140.2000 0.120000 1637.000 
1990.3 12319.00 143.2000 0.121000 1869.000 
1990.4 12209.00 158.0000 0.121000 2144.000 
1991.1 14199.50 136.7000 0.131300 2540.000 
1991.2 !5889.50 148.8000 0.121200 2958.000 
1991.3 18630.40 154.7000 0.123400 2927.000 
1991.4 18563.50 165.9000 0.122800 2448.000 
1992.1 20893.80 156.3000 o. ı 19000 2655.000 
1992.2 26759.00 158.5000 0.119000 3396.000 

Kaynak: CUR, Y, IRDD değişkenleri T.C. :tvlcrkez Bankası Üç Ay lık Billtenlerindcn, 

CR değişkeni Bankalararası Kart Mcrke7i A.Ş.' den elde t>Alilrniştir. 
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Yukandaki açıklamalardan sonra, belirtilen eşitlik en küçük kareler (OLS) yöntemi 

ile tahmin edilmiş ve aşağıdaki sonuç elde edilmiştir C9). 

Lrı (CURı) =- 17.32 + 1.79 Ln (Yı-ı)- 3.06 Ln (1+IRDDı) + 0.94 Ln (CRı) 

AdjR2 = 0.916 

SER = 0.088 

D. W.= 2.679 

SSR = 0.039 

F = 30.17 

(3.65) (3.35) (2.9) (6.35) 

Yukarıda, tahmin edilen katsayıların altında parantez içerisinde yer alan değerler 

tahmine ilişkin mutlak t istatistiklerini, AdjR2 serbestlik derecesine göre düzeltilmiş 

determinasyon katsayısını, SER regresyon denkleminin standart hatasını, D. W. Darbin

Watson otol:orelasyon test istatistiğini, SSR artık kareler toplamını ve F spesifikasyon test 

istatistiği.ni ifade etmektedir. Öte yandan kullanılan veriler yüksek derecede trend 

içerdiğinden, bu veriler kullanılarak elde edilecek tahmin yansız (unbiased) olmayacaktır. 

Bu yüzden tahminde kullanılan tüm veriler e tabanına göre logaritmik hale getirilmiş 

verilerdir. 

Eşitlik'te tahmin edilen tüm katsayılar% 5 önem düzeyinde istatistiki olarak sıfırdan 

farklıdır. Öte yandan kredi kartı kullanımına ilişkin değişken (CR) hariç, tahmin edilen 

tüm katsayılar beklenen yönde işaretiere sahiptir. Elde edilenF istatistiğine göre eşitliğin 

spesifikasyon u doğrudur ve yüksek AdjR2 değeri modele dahil bağımsız değişkenler 

aracılığıyla bağımlı değişk:ende gözlenen değişmelerin tamamına yakın bir bölümünün 

açıklanabileceğine işaret etmektedir. Tahmine ilişkin diagnostik test istatistikleri arasında 

verilen D.W. istatistiğini kullanarak otokorelasyon sorununun mevcut olup olmadığını 

tespit edebilmek mümkün değildir. Zira veri yetersizliği nedeniyle tahminde kullanılan 

toplam gözlem sayısı dokuzdur. Oysa D. W. test istatistiğine ilişkin tablo değerlerinden 

yararlanabilmek için en az onbeş gözlem olması gerekmektedir. Bu yüzden bir başka test 

79 Tahmin ve diger istatistik testierin hesaplanmasında Micro TSP V .5.1 paket programı 

kullarulınış tır. 
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istatistiği kullanılarak otokorelasyon sorununun mevcudiycti test edilmelidir. Elimizdeki 

düşük gözlem sayısı gözönüne alındığında kullanılabilecek bir test Lagrange Çarpam 

testidir. Uygulanan test sonucunda elde edilen F değeri 1.67 olarak hesaplanmıştır ve bu 

sonuca göre elde edilen aıtıklar arasında korelasyon mevcut değildir. (White noise). 

Tahminde teorik beklentilerimizin aksine pozitif bir işarete sahip olan CR değişkeni 

açısından, bu sonucun bir ölçüde doğal karşılanması gerekir. Zira Türkiye' de henüz 

kullanımı yeni yaygınlaşmaya baŞlayan bir ödeme aracı olan kredi kartları, genellikle nakit 

çekişlcıi amacıyla kullanılmakta ve bu da dolaşımdaki para miktarını arttırmaktadır. Öte 

yandan mevcut kredi kartı kullanım hacminin ne kadarının nakit çekişlerinden, ne 

kadarının da alışverişlerden oluştuğuna ilişkin ayrıntılı veri bulmak da mümkün değildir. 

Ancak, elde edilen sonuç kredi kartı kullanımının nakit talebini arttırdığını ve bu ilişkinin 

istatistiki olarak da geçerli olduğunu göstermektedir. 



106 

SONUÇ 

Türkiye' de son yıllarda bankacılık sisteminde önemli değişiklikler olmuş ve 

bankalar, riskierin geniş bir tabana) ayılması amacıyla tüketicilere büyük önem vermeye 

başlamışlardır. 

Bu amaçla bankalar; az sayıda işadamı veya sanayiciye büyük miktarlarda kredi 

vermek yerine, düzenli ve sabit bir geliri olan tüketicilerin krcdilendirilmesi sureti ile çok 

sayıda kişiye finansman olanağı sağlanmasını ve kredinin geri dönüşündeki riskin 

azaltılmasını tercih etmektedirler. 

Tüketiciterin finansmanında kullanılan iki önemli ara<; vardır. Buular, tüketici 

kredileri ve kredi karLlandır. 

Çalışmamızda kredi kartlan ele alınmış ve üç bölüm altında incelenmiştir. 

Birinci bölümde, kredi kartları ile ilgili genel bilgilere yer verilerek, Dünya' daki ve 

Türkiye' deki tarihsel gelişimi ortaya konmuştur. 

Kredi karllarıyla ilgili genel bilgiler içerisinde, çeşitleri ve kart k'"Ullanımına dayanarı 

global ödeme sistemleıi incelenmiştir. Ayrıca kredi kartlarının, sistemin taraflan yani kredi 

kartını kullanan kişiler, kartı kabul eden işyerleri ve bankalar açısından avantajlı ve 

dezavantajlı yönlerine değinilmiştir. 

Kredi kartı kullanımının, teknolojik altyapısı oluşturulduğu ve hukuki düzenlemeleri 

tam olarak gerçekleştirildiği taktirde sağlayacağı avantajların, dezavantajlarından fazla 

olacağına inanmaktayız. Konunun çok yeni olması sebebiyle, insanlarımızın bu olay 

hakkındaki bilgi eksikliklerinin ve alışkanlıklarından vazgeçme konusundaki 

kararsızlıklannın giderilmesi hususunda gerekli çalışmalann yapılmasının yararlı olacağını 

düşünmekteyiz. 
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Çalışmamızın birinci bölümünün sonunda kredi kartlarının Dünya'daki ve 

Türkiye'dL:ki tarihsel gelişimi incelenmiştir. Dünya'da ilk kez Amerika Birleşik 

Devletleri'nde uygulanmaya başlanan kredi kartları, burada oldukça uzun bir geçmişe 

sahiptir. Günümüzde kredi kartları bu ülkede günlük hayatın vazgeçilmez bir parça<;ı 

olmuş ve insanların saygınlığı, kredibiliresi bu plastik kartlarla ölçülür hale gelmiştir. 

Avrupa'da ise A.B.D. 'ye oranla daha geç ortaya çıkmış ve başlangıçta kredi kartlarına 

karşı çekingen bir tavır ortaya konmuştur. Günümüzde; İsveç Avrupa'nın en gelişmiş 

kredi kartı sistemine sahipken, İtalya bu konuda azgelişmiş bir görünüm sergilemektedir. 

Türkiye'de ise kredi kartı uygulaması 1960'lı yıllarda "Diners Club" ve "Carte 

Blanche" ile başlamış olmasına karşın, gerçek anlamda yaygınlaşması 1980'li yıllardan 

sonra olmuştur. 

İkinci bölümde, konunun iktisadi yönü ele alınmış ve kredi kartlarının nakit 

kullanımı, para arzı ve talebi üzerindeki etkileri teorik olarak incelenmiştir. Burada 

öncelikle kredi kartlarının nakit para üzerindeki etkileri ele alınmış ve kredi kartlan 

uygulamasının yaygınlaşması halinde nakit kullanımının büyük ölçüde ortadan 

kalkabileceği ifade edilmiştir. Nakit para varlığını sürdürmeye devam ederse, bunun 

nedeninin nakit pc:ranın küçük işlemlerde sağladığı kolaylık ve büyük bir satınalma 

gücünü yanında taşımanın getirdiği bireysel emniyet duygusu olabileceği vurgulanmıştır. 

Ancak; ilke olarak bu hususların nakit paranın varlığını sürdürebilmesine yüzde yüz 

gerekçe teşkil etmeyebileceği, zaman içinde meydana gelebilecek teknolojik gelişmelerin 

nakit paranın ortadan kalknıasına zemin hazırlayabilcceği de belirtilmiştir. 

Ayrıca, kredi kartlarının para talebi üzerindeki etkileri de ele alınmıştır. Kredi kartı 

kullanımının gelir esnekliği;li düşürdüğü ve faiz esnekliğinin mutlak d\.!ğerini yükselttiği 

ifade edilmiştir. Bunun yanında kredi kartı kullanımının bireylerin vadesiz mevduat 

talebini önemli ölçüde etkilediği ve kredi kartı ödemesi için vadesiz hesapta tutulan 

ortalama bakiyenin, diğer işlemler için hesapta bulundurulan bakiyeden daha küçük 

olduğu ortaya konmuştur. Bunun neticesinde, kredi kartı kullanımı arttıkça ortalama 

bakiyelerde önemli düşüşlerin beklenebileceği de belirtilmiştir. 

Üçüncü bölümde ise, Türkiye'deki kredi kartı uygulamaları ele alınmış, ayrıca kredi 

kartı kullanımının nakit para talebi üzerindeki etkisi tilkemiz açısından incelenerek bir 
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uygulama yapılmış ve bunun sonuçları değerlendirilmiştir. 

Ülkemizde kredi kanlarının 1 980' li yıllardan sonra gelişmeye başladığı ve önceleri 

daha çok ihtisas bankalarınca yapılaü kredi kartı uygulamalarına günümüzde kitle 

bankacılığı yapan çok şubeli bankaların da buyük ölçüde rağbet ettiği görülmektedir. 

Ancak, yurdumuzda kredi kartları uygulamalarının henüz istenilen düzeyde olmadığı da 

açıktır. Batıda, kredi kartı kullanımı işçi, memur, esnaf ve çiftçi'ye kadar her kesimden 

insana yayılmışkcn ülkemizde daha çok sosyal piramidin üst ve üste yakın kesimleri bu 

ödeme amcuu kullanmak.1:adırlar. Ülkemizde kart kullanımını kısıtlayan bir diğer hususun 

da, kartları kabul eden üye işyeri sayısının sınırlı olmasıdır. Kredi kartlarının ülkemizde 

henüz istenilen düzeye ulaşamamış olmasına rağmen, bu konudaki gelişmelerin ileriye 

dönük olumlu işaretler verdiğine inanmaktayız. 

Bu bölümde, yukarıdaki genel açıklamaların dışında, ülkemizde kullanılan belli başlı 

kart çeşitleri ve özelliklerine de değinilmiş, kredi kartı çıkaran çeşitli banka ve kredi kartı 

kurumlarındaki uygulamalardan bahsedilmiştir. Ayrıca, ülkemizde kredi kartı sistemiyle 

tüketici kredilerinin ilişkisi üzerinde durulmuştur. 

Kredi kartları ve tüketici kredileri tüketicilerin finansmanında kullanılan önemli 

araçlardır. Uygulamada, bunların birlikte düşünülmesi gerektiğini ileri süren görüşlerin 

yanında, kredi kartlarının tüketici kredilerinden ayrı olarak ele alınması gerektiğini 

savunan bir görüş de mevcuttur. 

Yine üçüncü bölümde kredi kartı sisteminde karşılaşılan sorunlar incelenerek bazı 

çözüm önerileıine yer verilmiştir. Kredi kartı sisteminin istenilen düzeye ulaşabilmesinin, 

bu sorunların çözümüne bağlı olduğunu düşünmekteyiz. 

Üçüncü bölümün sonunda, nakit talebi ve kredi kartı kullanımı arasındaki ilişkiyi 

test edebilmek amacıyla geliştirilen modelin neticesinde, Türkiye' de nakit para talebiyle 

kredi kartı kullanımı arasında doğru yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu 

sonuç her ne kadar teurik beklentilerimizin tamamen tersi ise de; ülkemizde kredi 

kartlarının rıcnüz yaygınlaşmadığı, üye işyeri sayısının sınırlı olduğu, halkın bu konudaki 

alışkanlıklarının henüz yerleşmediği ve bu yüzden kredi kartlarının genellikle nakit 

çekişlerinde kullanıldığı gözönüne alındığında, bu sonuç fazla şaşırtıcı olmamaktadır. 
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Se~ial Co~~elation LM Test: ı ı açı s 
====================================================== 
F-statistic 
Obs*R--Squa~ed 

1.67ı89 

2.65291 
P~obabilitv 

P~obability 

0.2656 
0.1034 

====================================================== 

LS // Dependent Va~iable is RESID 
Date: 6-26-1993 1 Time: 16:ı8 

SMPL ~ange: ı990.2 - 1992.2 
Numbe~ of obse~vations: 9 
Se~ial Correlation LM Test: ı lags 
======================================================================== 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
======================================================================== 

c -4.3957589 5.6055643 -0.784ı778 0.4768 
LYU-ıl 0.3376625 0.5666510 0.5958915 0.5833 

LIRDD -ı.0171539 1.2605737 -0.8068976 0.4650 
LCR -o .1086709 o .1626878 -0.6679720 0.5407 

RESID(-1) -0.7935546 0.6137244 -1.2930147 0.2656 
=~====================================================================== 

R-squa~ed 0.294767 M ean of dependent var 5.17E-1C 
Adjusted R-squared -0.410465 S.D. of dependent va~ 0.069374 
S.E. of reg~ession 0.082390 S um of squared resi d 0.027ı5:-3 

Lo çı likelihood 13.34532 F-statistic 0.4ı797L. 

Durbin-Watson s tat 2.226157 Prob(F-statistic) 0.79056( 
======================================================================== 

======================================================================== 
Coefficient Covariance Matrix 

======================================================================== 
c.c 31.42235 C,LYl(-1) -2.227703 
C.LIRDD 6.481126 C,LCR o. 301 '7'65 
C,RESID(-1) 2.086430 LYl(-1) ,LYl(-1) 0.321093 
LY1(-1),LIRDD -0.295574 L Y 1 ( -1) , LCR -0.052749 
LYl(-l),RESID(-1) -o .160270 LIRDD,LIRDD 1.589046 
LIRDD,LCR 0.069988 LIRDD,RESID(-1) 0.482788 
LCR,LCR 0.026467 LCR,RESID(-1) 0.051580 
RESID(-l),RESID(-1) 0.376658 

======================================================================== 

======================================================================== 
Residual Plot obs RESIDUAL ACTUAL FITTED 

======================================================================== 

* 90.2 -0.05013 -0.01264 0.0374'7 

* 90.3 0.05816 0.08116 0.0229<; 

* 90.4 -0.03599 -0.09520 -0.05921 

* 91.1 -0.04323 -0.03080 0.0124Ll 

* 91.2 -0.02403 -0.04673 -0.0227C 

* 91.3 0.02372 0.02515 0.0014:3 

* 91.4 0.12348 o .10537 -0.01811 

* 92.1 -0.03929 -0.07431 -0.0350~ 

* 92.2 -0.01270 0.04800 0.0606<; 
======================================================================== 



DENT RESID 
ate: 6-26-1993 1 Time: 15:49 
MPL range: 1990.2 - 1992.2 
umber of observations: 9 

.;. ,-;mrr.; ~ 
--..?.&,t:.i 1-:)Al..J ----- FITTE[J ı 

========================================================================= 
Autocorrelations Partial Autocorrelations ac pa c 

========================================================================= 
*****: *****: 1 -0.371 -0.371 

**: 2 0.017 -o. 141 
*: **: 3 -0.113 -o .188 

**: *****: 4 -0.191 -0.378 

:***** :** 5 0.359 o .130 

****: ***: 6 -0.310 -0.250 

:** **: 7 o .126 -0.159 
*: 8 -0.016 -0.058 

========================================================================= 
Box-Pierce Q-Stat 
Ljung-Box Q-Stat 

3.86 
9.81 

Prob 
Prob 

0.8697 
0.2784 

SE of Correlations 0.333 

========================================================================= 



LS // Deoendent Va~ıable is LCUR 
Date: 6-26-1993 1 Time: 15:41 
SMPL ~ange: 1990.2 - 1992.2 
Numbe~ ot obse~vations: 9 
========================================================================= 

VARIABLE CDEFFICIENT STD. ERRDR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
======================================================================== 

c -17.317778 4.7470338 -3.6481261 0.0148 
LY1(-1) 1.7938393 0.5356128 3.3491344 . 0.0203 

LIRDD -3.0549453 1.0490944 -2.9119834 0.0333 
LCR 0.9426930 0.1483619 6.3540108 0.0014 

======================================================================== 
R-souar-ed 
Adjusted R-squa~ed 
S.E. of ~eg~ession 
Log likelihood 
Du~bin-Watson stat 

0.'7'47653 
0.916244 
0.087752 
11.77380 
2.678926 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squa~ed ~esid 
F-statistic 
P~ob(F-statistic) 

9.677888 
0.303213 
0.038502 
30.17194 
0.001253 

======================================================================== 

======================================================================== 
Coeffıcient Covariance Mat~ix 

==========================================================~============= 

c,c 22.53433 C,LYl(-1) -1.519968 
C,LIRDD 4.318352 C,LCR 0.018429 
LY1(-1) ,LYl(-1) 0.286881 LY1(-1),LIRDD -0.102258 
LY1(-1),LCR -0.034940 LIRDD,LIRDD 1.100599 
LIRDD,LCR 0.004395 LCR,LCR 0.022011 

======================================================================== 

======================================================================== 
Residual Plot obs RESIDUAL ACTUAL FITTED 

======================================================================== 
* 90.2 -0.01264 9.23445 9.2470S 

* : 90.3 0.08116 9.41890 9.3377Ll 

* : 90.4 -0.09520 9.40993 9.5051~ 

* 91.1 -0.03080 9.56096 9.5917t 

* 91.2 -0.04673 9.67341 9.7201~ 

* 91.3 0.02515 9.83255 9.8074( 

* 91.4 o. 10537 9.82895 9. 7235E 

* 92.1 -0.07431 9.94721 10.021: 

* 92.2 0.04800 10.1946 10.146t 
======================================================================== 



.... , ·-. -!- .····. '' ..... ~:·\ '- •;:-:: :: 

3MPL range: 1990.? - 1992.2 
~umber of observations: 9 

~.-- ftESILJt;J ... L --J ... CTtTAL ----- FilTE[ı i 

==============================~========================::================== 

Autocorrelations Partial Autocorrelatıons D3.C: 

=====================~==========~============-==~----===================== 

*: 
! •.1.··.!.' ·.!.'·.!.· 

lf·.~ı.··.?j· . ..y-. 

' ·.ı..· ·.t.,· 
; ~·· ·~' 

! • •. !,: 
1 "!'• 

:* 

·.!.·•.!,• ı 
.. ~ ... l!\ ' 

~{*}~{*: 

:* 
~/ -.ı~ ı 
.'· '1'·' 

:.: .. ·-·() tı 1{::.~:3 ..... ():: 1{~:.~J 

::::; ·-· () tı .1. .'l. () --· u ı: 4 ;j ::::, 

========================================================================== 
Box-Pierce Q-Stat Bl of Correlations 0.33~ 

()· .... ::::;ta.t 
========================================================================== 


