
KREDİ KARTI VEBANKA KARTI İLE YAPILAN PERAKENDE MAL VE HİZMET 

ALIMLARINA İADE YAPILMASI YASASI 

 

İadeden Yararlanacak Kişiler; 

Kendi İhtiyacları için yapacakları ve Katma Değer Vergisi yasasının konusuna giren parekende 

mal ve hizmet alımlarından yararlanan gerçek kişilerdir. 

İade Kapsamı Dışında Kalanlar; 

 Gece Kulupleri ve benzeri eğlence yerleri 

 Şans oyunları oynanan yerler 

 Beden eğitimi ve spor yasasına giren işletmeler 

 Askeri kantinlerden yapılan alışverişler 

 Devlet ve Belediyelere ödenen vergi,resim,harç bedelleri 

 Banka ve Sigorta işlemleri için ödenen vergi bedelleri 

İade Harcama  Miktarı; 

Kredi kartı veya banka kartı ile yapılabilecek tüm harcamalar için gecerlidir. 

Hesap ve Oranlar; 

İadeler aylık dönemler itibari ile yapılır.İade yapılırken alınan mal ve hizmet miktarı alımlarına 

%1 iade oranı uygulanır. Bakanlar Kurulu bu oranı % 1,5 oranına kadar artırabilir veya % 0,1 

oranına kadar indirebilir. 

İade Usülü; 

Bankalar,iadeden yararlanacak olanların bir ay içinde yaptığı harcamaları esas alarak oranlara 
uygun şekilde hesapladıktan sonra Maliye Bakanlığınadanda onay almak zorundadır.Maliye 
Bakanlığının onayından sonraki 15 gün içerisinde hesaplanan iade miktarı ilgili bankaya 
yatırılır.İlgili banka tarafından  teslim alındığı tarihten başlayarak 3 iş günü içinde ilgili 
müşterinin kredi kartı veya banka kartı’na bağlı hesabına yatırılır. 

Bankaların iade ile ilgili işlemleri iflas, tasfiye veya zorunlu sebeplerle yerine getirmemeleri 
ve/veya bu Yasadan doğan yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getirmemeleri 
durumunda ,hak sahibi bankadan alamadığı iade miktarını 3 iş gününden sonraki 3 ay içinde  
Gelir ve Vergi Dairesine yazılı olarak başvurması halinde iade miktarı Gelir ve Vergi Dairesi 
tarafından ödenir. 

Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Harcamanın İptal Edilmesi ve İtiraz Hakkı; 

Yasa kapsamında yapılması gereken iadenin yapılamaması veya eksik yapılması durumunda, 
iade hakkı kazananın itiraz hakkı saklıdır. İtiraz, hak sahibi tarafından iade hakkının kazanıldığı 
veya eksik iade işleminin yapıldığı tarihten  itibaren on beş gün içinde Gelir ve Vergi Dairesine 
yapılır. İtiraz haklı ise itiraza konu iade miktarı, banka tarafından itiraz tarihini izleyen ayın 
sonuna kadar kredi kartı ve/veya banka kartı sahibinin hesabına aktarılır. 

 



 

Müeyyideler; 

Bankaların iade hakkı oranı konusundaki kurallara aykırı iade miktarı  hesaplamaları halinde 

iade edilen miktar üç katı cezası ile birlikte ilgili bankadan talep edilir. Süresi içinde 

ödenmeyen miktarlar, iadenin talep edildiği tarihten başlamak koşuluyla Kamu Alacaklarının 

Tahsili Usulü Yasası uyarınca gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.   

 

    

    

  

 


