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KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI 

HAKKINDA BASIN DUYURUSU 

Yeni Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık 

azami akdi faiz oranı yüzde 5,70, aylık azami gecikme faizi oranı ise yüzde 6,29 

olarak belirlenmiştir. 

27 Eylül 2006 tarih ve 26302 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı 

İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik 

Yapılmasına Dair 2006/3 sayılı Bankamız Tebliği ile 02 Ekim 2006 tarihinden geçerli 

olmak üzere kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı Yeni 

Türk Lirası için yüzde 5,70, ABD doları için yüzde 2,66 ve Euro için yüzde 2,50, aylık 

azami gecikme faizi oranı ise, Yeni Türk Lirası için yüzde 6,29, ABD doları için yüzde 

2,93 ve Euro için ise yüzde 3,05 olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu oranlar azami oranlar olup, bankalarca kredi kartı işlemlerinde 02 

Ekim 2006 tarihinden itibaren bu oranların üzerinde bir faiz oranı uygulanması 

mümkün bulunmamaktadır. Bankalar bu oranları geçmemek üzere faiz oranlarını 

serbestçe belirleyebilecektir. 

Bankamızca, bankaların kredi kartı işlemlerinde uygulayacağı aylık azami faiz 

oranları daha önceki basın duyurularımızda da belirtildiği gibi,  sektörün ortalama faiz 

oranlarına 0,5 puanlık piyasa marjının eklenmesi ile belirlenmektedir. 

Bankamızca bugün açıklanan azami faiz oranları 02 Ekim 2006- 02 Ocak 2007 

tarihleri arasında geçerli olacaktır. 02 Ocak 2007 tarihinden sonraki gelecek üç aylık 

dönem için geçerli olacak azami faiz oranları, bu tarihten önce yine Bankamız 

tarafından kamuoyuna duyurulacaktır. 

Bankalar, teminatın zayıf olması nedeniyle yüksek kredi riski, öngörülemeyen 

likidite çıkışları nedeniyle de likidite riski taşıyan kredi kartı faiz oranlarını bireysel 

kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Diğer ülke uygulamalarına 

bakıldığında da, kredi kartı işlemlerinde uygulanan faiz oranlarının tüketici kredilerine 

uygulanan faiz oranlarına göre daha yüksek belirlendiği görülmektedir. Bu nedenle, 

kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi 

kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır. 
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Bankalarca kredi kartı işlemlerinde uygulanan en yüksek akdi ve gecikme faiz 

oranları, Bankamız internet sitesinde (www.tcmb.gov.tr/veriler/bankacılıkverileri) 

banka bazında yayınlanmakta olup, kredi kartı hamillerinin önünde tercih 

yapabilecekleri geniş bir faiz yelpazesi bulunmaktadır. Kredi kartı sahipleri bu faiz 

oranlarını kontrol ederek daha düşük faiz uygulayan bankaları seçme olanağına 

sahiptirler.  

Kamuoyunun bilgisine duyurulur. 


