
 

 

İstatistik adı 
Bankalarca Kredi Kartlarına Uygulanacağı 
Bildirilen Aylık Azami Akdi ve Gecikme Faiz 
Oranları 

Veri: Kapsam, Dönemsellik ve Zamanlılık 

 

Kapsam 
karakteristikleri 

Çalışmanın amacı: Bankamızca düzenlenen, belirlenen ve yayınlanan kredi kartlarına 
uygulanacağı bildirilen aylık azami akdi ve azami gecikme faiz oranları çerçevesinde müşterilerine 
bireysel veya kurumsal kredi kartı kullandıran bankaların uygulayacakları uygulayacakları kredi 
kartı azami akdi ve azami gecikme faiz oranlarını para birimi bazında takip ederek, ekonomik 
karar alıcılar ve diğer veri kullanıcıları için uluslararası standartlarda karşılaştırılabilir, güvenilir, 
kaliteli istatistiklerin üretilmesi amaçlanmaktadır. 

Verinin tanımı: Kredi kartı düzenleme yetkisini haiz bankaların, Bankamıza uygulayacaklarını 
bildirdikleri kredi kartı aylık azami akdi ve gecikme faiz oranlarını gösteren bir veri topluluğudur. 
Bankalarca uygulanacağı bildirilen kredi kartı azami faiz oranları Bankamızca güncel faiz 
oranlarını gösterecek şekilde banka bazında yayımlanmaktadır.  

Aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları Türk Lirası, ABD Doları ve Euro cinsinden 
yayımlanmaktadır. 

10.02.2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve 
Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları Hakkında Tebliğ  (Sayı: 2020/3)’in 6’ncı 
maddesinin birinci fıkrasında, bankalarca serbestçe belirlenen mevduat ve kredi işlemlerinde 
uygulanacak azami faiz oranları ile katılma hesaplarında uygulanacak kâr ve zarara katılma azami 
oranlarının uygulamaya konulmadan önce Bankamıza bildirileceği hükme bağlanmıştır. 

Diğer taraftan, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 26’ncı maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranları 
31.10.2020 tarihli ve 31290 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kredi Kartı İşlemlerinde 
Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı:2020/16)” çerçevesinde Bankamızca 
belirlenerek ilan edilmektedir. Bankamızca belirlenen oranlar azami oranlar olup, bankalar bu 
oranları geçmemek üzere kredi kartı işlemlerinde uygulayacakları faiz oranlarını serbestçe 
belirleyebilmekte, söz konusu oranları uygulamaya koymadan önce Bankamıza bildirmektedir.  

İstatistiksel kavramlar ve tanımlar: 

Banka: Kredi kartı düzenleme yetkisini haiz bankaları kapsamaktadır. 

Yerleşiklik: Yurtiçi ve yurtdışı işlemler, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 
Karar’daki yerleşiklik kurallarına uygun olarak sektörlere ayrılmıştır. 

Buna göre; 

Türkiye'de yerleşik kişiler: Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk 
vatandaşları dahil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek ve tüzel kişileri, 

Dışarıda yerleşik kişiler: Türkiye'de yerleşik sayılmayan gerçek ve tüzel kişileri 

kapsamaktadır. 

Kredi Kartı Azami Akdi Faiz Oranı: Bankalarca kredi kartı işlemlerinde uygulanacağı bildirilen 
en yüksek akdi faiz oranını gösteren orandır. 

Kredi Kartı Azami Gecikme Faiz Oranı: Bankalarca kredi kartı işlemlerinde uygulanacağı 
bildirilen en yüksek gecikme faizi oranıdır. 

Para cinsi: Türk Lirası, Amerikan Doları ve  Euro para birimlerini ifade eder.  



 

 

Sınıflamalar: 

Sektör sınıflaması:  

Kredi kartı aylık azami akdi ve gecikme faiz oranı istatistiklerinin derlenmesinde raporlama yapan 
bankalara yol göstermek amacıyla sektör sınıflaması Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı’ndaki gerçek ve tüzel kişiler sınıflamasına uygun 
olarak hazırlanmıştır.  

Finansal Araç Sınıflaması: -  

Hedef kitle: Kamu kurum ve kuruluşları, IMF, OECD, ECB, Eurostat, BIS gibi uluslararası kuruluşlar 
ile özel sektör ve akademisyenler, savcılıklar, mahkemeler, avukatlar, vergi daireleri ve şahıslar. 

Coğrafi kapsam: Tüm Türkiye’dir. 

Coğrafi düzey: Yoktur. 

Sektörel kapsam: Türkiye’de yerleşik bankaların yurtiçi sektörler ve yerleşik olmayanlar ile 
yaptığı işlemleri kapsar. 

Zaman kapsamı: Veriler, 2 Nisan 2006 tarihinden başlamaktadır. Ancak Bankamız web sitesinde 
son dönem itibarıyla yayınlanmaktadır. 

Diğer kapsam: Yoktur. 

Kapsamdaki sınırlılıklar: Yoktur. 

İstatistiksel birim: Raporlama yapan birimdir. 

Temel dönem/yıl: Yoktur. 

Referans dönemi: Kredi kartı faiz oranlarına ilişkin Bankamızca düzenlemenin yapıldığı son tarih.  

Ölçü birimi:  

Değişken/Gösterge Ölçü Birimi 
Faize İlişkin Değişkenler %  
  
  
  

 

 
Dönemsellik 

Verinin toplama sıklığı:  Periyodu yok (Bildirim yapan bankalarca kredi kartı faiz oranlarında 
değişiklik yapıldıkça). 

Verinin yayımlama sıklığı: Periyodu yok (Bildirim yapan bankalarca kredi kartı faiz oranlarında 
değişiklik yapıldıkça). 

 
Zamanlılık  

Yayımlanan her veri için ortalama üretim süresi (gün): 5 

İlk sonuçların yayımlandığı tarih ile referans döneminin son tarihi arasındaki fark (gün): 
Belirsiz. 

Nihai sonuçların yayımlandığı tarih ile referans döneminin son tarihi arasındaki fark (gün): 
Belirsiz. 



 

 

Kamuoyunun Bilgiye Erişimi 
 
Yayımlama takviminin 
önceden duyurulması 

Veriye ilişkin yayımlama takvimi: Yayın periyodu belirli olmadığından veriye ilişkin yayın 
takvimi bulunmamaktadır. 

Veri yayımlama takviminin internet adresi: - 

Veri dağıtım politikası: -  

 
Eş zamanlı yayımlama  

Tüm kullanıcılar ile aynı anda paylaşılıp paylaşılmadığı: Paylaşılıyor. 

Basın veya diğer belirli kullanıcılar ile özel anlaşmalar kapsamında verinin önceden 
paylaşılıp paylaşılmadığı: Hayır  

Bütünlük 
 
Resmi istatistiklerin 
üretilmesine ilişkin 
şartlar, koşullar ve 
gizlilik 

İstatistiklerin toplanması, işlenmesi ve dağıtımına ilişkin sorumluluk: TCMB Veri Yönetişimi 
ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü sorumludur.  

Veri üreten kuruluşlar ile veri paylaşımı ve koordinasyon: Veri yayımlandıktan sonra 
savcılıklara, mahkemelere, avukatlara, vergi dairelerine ve şahıslara talep edilen bazı veriler 
gönderilmektedir.  

Bireysel cevaplayıcılara ait verinin gizliliği: Söz konusu veriler, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kanununun 25 Nisan 2001 tarih ve 4651 sayılı Kanunla değiştirilen 43. 
maddesinin 5. fıkrasında yer alan "...Banka, toplanan istatistikî bilgilerden kişisel ve özel nitelikte 
olanları yayımlayamaz, açıklayamaz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu dışında resmi 
veya özel herhangi bir makama veremez. Bu bilgiler istatistiki amaçlar dışında ve ispat aracı 
olarak kullanılamaz" hükmü gereğince "gizlilik ilkesi" çerçevesinde değerlendirilecek ve üçüncü 
kişilere açıklanmayacaktır.” 

İstatistik üretiminde çalışanlar, olanaklar, finansman: Toplamda 2 kişi çalışmakta olup, 
çalışanlar üniversite mezunudur. Bilişim kaynakları açısından bir sorun bulunmamaktadır. Tablo 
hazırlama sürecinde herhangi bir teknik sorunla karşılaşıldığında Bankamız Bilişim Teknolojileri 
Genel Müdürlüğü tarafından gerekli teknik destek sağlanmaktadır. 

Kullanıcı ihtiyaçlarının izlenmesi: Yılda bir kez olmak üzere web ortamında “İstatistik Kullanıcı 
Anketi TCMB Uygulaması” çalışması yapılmaktadır.  

Kalite politikası: Verilerin uluslararası standartlarla tam uyumlu yayımlanması; zamanlılık ve 
tutarlılık açısından öncü ülkelerden biri olmak. 

Kalitenin izlenmesi: Veri kalitesi açısından Bankamız denetçilerince bankalar nezdinde kredi 
kartı faiz oranlarına ilişkin yerinde denetim yapılmaktadır.  

İstatistiklerin yansızlığı: Bankalardan alınan kredi kartlarına ilişkin formlar banka bazında 
tablolara yansıtılmaktadır. İstatistikler yansızdır. 

Veri kaynakları: Banka verilerinin kaynağı; bankalardan temin edilen AO formlarıdır.  



 

 

Yöntem: Bankalarca para birimleri bazında hazırlanan aylık kredi kartı azami akdi ve gecikme faiz 
oranları formlarından yola çıkarak, kredi kartı düzenlemeye haiz bankaların ayrıntılı verileri 
oluşturulmaktadır.  

 
Kayıt esasları: Kredi kartı düzenlemesini haiz bankalardan oluşan bankacılık sistemi verileri, 
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Bankamız Tebliğleri çerçevesinde temin edilmekte 
olup, kredi kartı azami akdi ve gecikme faiz oranları aylık basit faiz üzerinden kaydedilmektedir. 
Değerleme: - 
 
Netleştirme: - 
 
 
Uluslararası Standartlarla Farklılıklar: Kredi kartı azami akdi ve gecikme faizleri ülkemiz 
özelinde bir uygulama olup, Bankamız düzenlemelerine uygun olarak hesaplanmaktadır ve 
uluslararası standartlardan farklılık gösterebilmektedir.  
 
Dağıtım şekilleri: Tablo, banka bazında güncel oranları içerecek şekilde web sitemizde 
İstatistikler/Faiz İstatistikleri sekmesinde excel olarak yayımlanmaktadır. 

İstatistiklerin hatalı yorumlanması ve yanlış kullanımına ilişkin görüş belirtme/tekzip: 
Veriler yayımlandıktan sonra yayım organlarında hatalı kullanımı önlemeye yönelik düzenli bir 
takip yapılmaktadır. 

İstatistiksel veri toplama, işleme ve dağıtımdaki şartlar ve koşulların açıklanması: 
Bankamız düzenlemelerine uygun olarak verilerin zamanında yayımlanması. 

Mevsimsel düzeltme: Mevcut yayımlanan verilerde mevsimsel düzeltme yapılmamaktadır. 

İstatistiğin toplanması, işlenmesi ve dağıtılması süreçlerinde bağlayıcı olan mevzuat: 

 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu (25.4.2001 tarih, 4651 sayılı 
Kanun ile değiştirilen şekli) Madde 43 

Yayımlanmadan önce 
veriye devlet 
birimlerinin içeriden 
erişimi 

Yoktur. 

İstatistiklerin 
yorumlanarak 
yayımlanması 

Yorum yapılmadan yayımlanıyor. 

 
Yenileme ve 
yöntemdeki büyük 
değişikliklerin 
önceden bildirimi  

Revizyon takvimi: kredi kartı azami akdi ve gecikme faiz oranları, Bankamızca faizlerde değişiklik 
yapıldıkça yayımlanmaktadır. Veri, kesin veri olduğundan geçmişe yönelik revizyon 
yapılmamaktadır. 

İlk verinin ve revize edilmiş verinin tanımlanması:  Bankamızca yayınlanan ilk veri kesin 
veridir. 

Metodoloji, veri kaynağı ve istatistiksel tekniklere ilişkin büyük değişikliklerin önceden 
duyurulup duyurulmadığı: Tablolarda veya metodolojide gerçekleşecek değişiklikler TCMB web 
sitesinde veriye ilişkin sayfada önceden duyurulur. 

Kalite 
 
İstatistiklerin 
hazırlanmasında 
kullanılan yöntem ve 

 



 

 

kaynaklara ait 
dokümantasyonun 
yayımlanması 

Bileşen detayının, ilgili 
veri ile 
uyumlaştırmanın, 
kabul edilebilirliğinin 
güvencesini sağlayan 
ve istatistiksel çapraz 
sorguları destekleyen 
istatistiksel 
çerçevenin 
yayımlanması 
  

Verinin içsel tutarlılığı: Kredi kartı azami akdi ve gecikme faiz oranları veri seti içerisinde 
birbiriyle tutarlıdır. 

Verinin zamansal tutarlılığı: Karşılaştırılabilir banka bazlı veriler, bankalarca değiştirildikçe 
yayınlanmaktadır.  

Verinin sektörler arası ve alanlar arası tutarlılığı: - 

Notlar 
Metaverinin son 
güncellenme tarihi 30/03/2021 

  

 


