
 
      TAKSİTLİ İŞLEM TAAHHÜTNAMESİ  

 
25 Kasım 2014 tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği uyarınca;  

(7)  Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği 
dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde 
taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez. Bu süre; elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve 
derneklere yapılan ödemelerde, taşımacılık ile ilgili harcamalarda, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili 
yurt dışına ilişkin harcamalarda altı ay, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin 
harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay 
olarak uygulanır. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyum, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, 
yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, 
hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit 
uygulanamaz. 

(8)Kurumsal kredi kartları ile mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya 
ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde 
taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez. 

hükümleri getirilmiştir.  

Tesan İletişim A.Ş’nin yada Tesan İletişim A.Ş.’nin hizmet aldığı ödeme kuruluşlarının sanal 
poslarını kullanırken işbu yönetmelik hükmüne ve/veya sonraki tarihlerde çıkacak/değişecek 
kanunlara, yönetmeliklere, aramızda imzalanan sözleşmelere ve her türlü değişikliğe riayet 
etmeyi ve hiçbir şekilde kanunlara, yönetmeliklere ve sözleşmelere aykırı şekilde satış işlemleri 
gerçekleştirmemeyi, aksi takdirde meydana gelecek tüm hukuki ve idari sorumluluğun 
tarafımızca tazmin edileceğini kabul ve taahhüt ederiz.  
 
Ayrıca; Üçüncü şahıslara TESAN Bayi Portalı ve Diğer Tahsilat/Pos ödeme ekranları üzerinden yapacağım 

tahsilatlarda işlemin kredi kartı sahibinin bilgi ve onayı dahilinde yapılacağını taahhüt etmekle beraber 

çekim yapılan tutarın TESAN'ın nezdindeki cari hesabıma alacak kaydedileceğini, çekilen tutara kredi kartı 

sahibinin isteği doğrultusunda ve/veya başkaca sebeplerle banka tarafından bloke konur ve TESAN'ın 

hesaplarına aktarılmaz ise; ilgili tutarı her türlü gecikme faizleri ile birlikte TESAN'ın talep ettiği tarihte 

nakit olarak TESAN'a ödeyeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Kredi Kartını kullanım esnasında kredi 

kartı sahibinin kimlik fotokopisini almayı ve TESAN Bayi portalı ve/veya Diğer Tahsilat/Pos sisteminden 

yazdıracağım “Kredi Kartı ile Ödeme Talimatı” ve “Kredi Kartı Onay” formunu imzalatacağımı ve TESAN 

talep ettiği takdirde söz konusu evrakların aslını TESAN’a göndermeyi kabul ve taahhüt ederim. 

 
 
  

Tesan İletişim A.Ş. Bayisi  
. 


