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kan ı

Ba n kacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafında n 26/02/2019 tarih ve 30698 sayılı
Resmi Gazetede Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik ile;

- İrıtiyaç Kredilerinde vade imkanı 36 aydan 60 aya yükseltilmiştir.

- Fiyatı 120 bin TL'nin altındaki araçlar için verilen taşıt kredilerinde vade imkanı 48 aydan
60 aya yükseltil mişti r.

- Fiyatı 120 bin TL'nin üzerindeki araçlar için verilen taşıt kredilerinde vade imkanı 48 ay
olarak korunmuştur.

- Bilgisayar alımları için verilen kredilerde vade imkanı 6 aydan 12 aya yükseltilmiştir.

- Tablet alımları için verilen kredilerde vade imkanı 6 ay olarak korunmuştur,

- Fiyatı 3,5OO TL'nin altındaki cep telefonları için verilen kredilerdevade imkanı ] 2 ay, Fiyatı
3.5OO TL'nin üzerindeki cep telefonları için verilen kredilerde vade imkanı 6 ay olarak
korunmuştur.

Bu yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç
bakiyeleri borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak
üzere yeniden yapılandırılabilecektir.

Yine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 25/02/2019 tarihli ve 8261 sayılı
Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkındaki Yönetmeliğin 26, maddesinin 7. fıkrasında
yapılan değişiklik ile kredi kartlarında taksitlendirme süreleri;

- Tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılık ile ilgili harcamalarda 6 aydan

12 aya,

- Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile

ilgili harcamalarda 9 aydan 12 aya,

- Kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırı ise 9 aydan 12 aya,

Yükseltilmiştir.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkd rlarım ıza duyuruIması hususunda gereğini rica ederiz.
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Genel taksit sınırı

(Televizyon, video kamera, ses sisteml

Elektr onik eşya alımları

eri vb.} 3 ay

Tablet alımları
6ay

(u|üp ve dernekiere yapılan ödemeler

Havayolları iie i|gili yurt dışına il işkin harcamalar
6ay

Seyahat acente|eri ile ilgili yurt d|şına il işkin harcamalar
6ay

Konaklama ile ilgi li yurt dışına iİişk in harcamaiar
6ay

Fiyaı ı.oo0 TL'ye kadaı olan tejevizyon alımiarı
9ay

Havayolları ile ilg ili yurt içine i lişkin harcamaiar
9ay

9ay
Vergi ödemeleri

l(onaklama ile iigi|İ yurt içine ilişkin harcanra|ar

9ay

Sağl ık ürünü alımları
9ay

, çamaş|r makinesi,
)

bulaşık makinesi, elektrikli küçük ev
(Buzdolabt
aletleri vb.

Elektrikli gşy3
lz aY

Eğitiml e ilgili harcamalaİ
!2 ay

Kuyuml a ilgili harcamala r
0

Telekomünika syon ile ilgili harcamalar
0

Doğİudan pazarl ama ile ilgili harcamalar
0

Yurt d,ş,nd a yapılan harcamalar
0

1

6ay
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yemek alımı
0

Gıda alımı
0

AlkolIü içecek alımı
0

Akaryakıt alımı
0

kozmetik aIımı
0

0

ka rt, heHediye diye Veçeki benz erl erde ehşeki arh birngi bsomut rma h izmetİVeya çerm u runler n aeyen arıml
0

(Tüm ürün ve hizmet grupları d6hi

Kurumsal kredi kartları

|)
72 av

2


