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Harcama İtirazı

Kart kullanıcıları yapmış oldukları ödeme işlemi hakkında iş yeri ile sorun yaşadığı ya da kendilerine ait 
olmayan bir işlem olduğunu tespit ettikleri durumlarda, kartın bulunduğu bankaya ulaşarak işlem ile 
ilgili bir itirazda bulunma hakkına sahiptir.

İşyerinize ait bir harcama itirazı olması durumunda; müşterinizin kart bankası tarafından bu talep, 
ödeme işlemine aracılık eden iyzico’ya iletilmektedir. Gelen harcama itirazı talepleri ekiplerimiz tarafın-
dan ilgili ödeme işleminin işaretlenmesiyle size iletilir ve hesabınıza ait mail adresine harcama 
itirazınızın olduğu hakkında bilgilendirme maili gönderilir.

İlgili harcama itirazları, iyzico Merchant Panel’inde “Harcama İtirazları” başlığı altında listelenir. İşlem 
yapmanız gereken harcama itirazı olması durumunda, panele giriş yaptığınızda açılan bir pencere ile 
bilgilendirme yapılır. Üye işyerleri, ödeme işlemi ile ilgili geçerli bilgi ve belgeleri “İtiraz Et” aksiyonu ile 
ileterek savunmalarını 7 gün içerisinde gerçekleştirebilir. Belirtilen bu süre içerisinde geçerli bilgi ve 
belgelerin iletilmemesi durumunda itiraz tutarının sorumluluğu üye iş yerine ait olacaktır. Gelen belgel-
erin yeterli ve geçerli olması halinde, ilgili dökümanlar iyzico tarafından kart sahibinin bankasına iletilir. 
Harcama itirazının sonuçlanmasının ardından iyzico, harcama itirazı sonucunu üye işyerleri ile paylaşır. 
Ayrıca üye işyerleri, iyzico Merchant Panel’e giriş yaparak “Harcama İtirazları” sekmesinden tüm 
harcama itirazlarını görebilirler.

Genel

Harcama İtirazı Sebebi

Dolandırıcılık itirazı

Anlaşılamayan işlem

Ürün / Hizmet temini itirazı

Ürün / Hizmet hatası itirazı

İptal / İade işlem itirazı

Mükerrer Çekim

Üyelik İptali

Fazla Tutar Çekimi

Başka Yöntemlerle Ödendi

Ödeme işlemi bana ait değil

Kart ekstresinde bulunan işlem anlaşılamadı

Ürün alıcıya gönderilmedi / ulaşmadı

Ürün hatalı / kabul edilemez

Ürün iptal / iade edildi, para alınamadı

Ürün için karttan çi� çekim yapıldı

Üyelik iptal edildiği halde karttan çekildi

Sebebi bilinmeyen harcama itirazı

Ödeme işlemi tutarı ile karttan çekilen tutar farklı

İlgilli işlem başka bir ödeme yöntemi ile ödendi

Açıklama
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Harcama İtirazı Bildirimi

• İşlem yapmanız gereken harcama itirazı olması durumunda, panele giriş yaptığınızda açılan bir 
pencere ile bilgilendirme yapılır.

• “Harcama İtirazlarına Git” butonu tıklandığında aksiyon alınması beklenen harcama itirazlarının 
listelendiği “Harcama İtirazları” başlığına yönlendirilir.

Harcama İtirazı Sebebi

Teknik İtiraz - Savunma Yapılabilir

Teknik İtiraz - Savunma Yapılamaz

Savunma Yapılamayan Hata Kodları

Savunma Yapılabilen Hata Kodları

Teknik bir soruna bağlı, savunma yapılabilir 
ödeme işlemi

Teknik bir soruna bağlı, savunma yapılamayan 
ödeme işlemi

Açıklama

Savunma yapılabilecek bir hata almış 
ödeme işlemi

Savunma yapılamayacak bir hata almış 
ödeme işlemi
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Harcama İtirazı Aksiyon Alma

• Harcama itirazı gelen bir ödeme işlemini iade edebilir ya da “İtiraz Et” butonuna tıklayarak savunma 
belgelerinizi yükleyip itirazınızı bize iletebilirsiniz. İtirazınıza ait belgeler, iyzico tarafından müşterinizin 
kart bankasına iletilir.

• “Harcama İtirazı Durumu” bölümünden tüm harcama itirazları ya da itirazların statüleri filtrelenerek 
arama yapılabilir ve detaylıca incelenebilir.
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Harcama İtirazı Sonuçlanması

• Reddedilen harcama itirazlarını “Harcama İtirazı Durumu” listesinden “Reddedildi” seçeneği ile 
arama yaparak takip edebilirsiniz. “Reddedildi” statüsündeki harcama itirazları, üye iş yeri lehinde 
sonuçlanmış demektir. Bir harcama itirazı “Reddedildi” statüsüne geçtikten sonra ilgili itirazla ilgili 
artık başka bir aksiyon alınamaz.

• İlgili harcama itirazında; “İtiraz Et” butonuna tıklayıp savunma belgelerinizi yükledikten sonra, ilgili 
işlemi “Harcama İtirazı Durumu” listesinden “Sonuç Bekleniyor” statüsünü seçip arayabilir ve itirazın 
durumunu takip edebilirsiniz.

• Harcama itirazı hakkında karşı bir itirazınızın olmadığı durumda, ilgili harcama itirazını iade ederek 
süreci sonlandırabilirsiniz. “İade Et” butonunun aktif olduğu tüm harcama itirazlarında iade işlemini 
yapabilirsiniz.
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Harcama İtirazı Detayı

• Harcama itirazı listesinden, detayını incelemek istediğiniz işleme ait “Harcama İtirazı Referans 
Numarası” linkine tıklayabilirsiniz.

• Onaylanan harcama itirazlarını “Harcama İtirazı Durumu” listesinden “Onaylandı” seçeneği ile 
arama yaparak takip edebilirsiniz. “Onaylandı” statüsündeki harcama itirazları, üye iş yeri aleyhinde 
sonuçlanmış demektir.

• Bir harcama itirazı “Onaylandı” statüsüne geçtikten sonra, ilgili itirazla ilgili artık başka bir aksiyon 
alınamaz.
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Olası para gönderim durumları şu şekildedir:

Harcama İtirazı Para Gönderim Durumu

Gelen harcama itirazı, iyzico tarafından üye iş yerine düzenli olarak yapılan para gönderim tarihlerin-
den önce gerçekleştiyse, ilgili harcama itirazı tutarları toplamı, bu para gönderim tutarından düşer.

“Harcama İtirazı Detayı”nda yer alan “Para Gönderim Durumu” ilgili harcama itirazının para gönderi-
mine dahil edilip edilmediğini ve henüz edilmediyse para gönderimini ne şekilde etkileyeceğini göste-
rir. 

Bu durumdaki bir işlem için, para gönderim tutarından harcama itirazı ile ilgili olan ödeme işleminin 
tutarı düşülecek demektir. Para gönderimine kadar olan süreç içerisinde ilgili itiraz “Harcama itirazı 
Reddedildi” şeklinde sonuçlanırsa, bu tutar para gönderiminden düşmez.

• Harcama itirazı tutarı para gönderiminden düşülecek

Bu durumdaki bir işlem için, para gönderim tutarından harcama itirazı ile ilgili olan ödeme işleminin 
tutarı düşülmüş demektir.

• Harcama itirazı tutarı para gönderiminden düşüldü

Henüz para gönderimine yansıtılmamış (para gönderimi tutarından düşülmemiş) bir işlem için harca-
ma itirazı statüsünün “Reddedildi” şeklinde sonuçlanması durumunda ilgili itiraz para gönderimini 
etkilemez.

• Harcama itirazı para gönderimini etkilemiyor

Bu durumdaki bir işlem; eğer harcama itirazı ileride “Reddedildi” şeklinde sonuçlanırsa, ilgili itiraz bir 
sonraki para gönderim zamanında para gönderim tutarına dahil edilerek üye iş yerine geri verilecek 
demektir.

• Harcama itirazı tutarı para gönderiminden düşüldü, geri verilecek

Bu durumdaki bir işlem; para gönderim tutarından harcama itirazı ile ilişkili olan ödeme işleminin 
tutarı düşülmüş, fakat ilgili harcama itirazı sonrasında “Reddedildi” şeklinde sonuçlanmışsa, bir 
sonraki para gönderim zamanında para gönderim tutarına dahil edilerek üye iş yerine geri verilmiştir. 
Bu durumda Harcama itirazı, önce para gönderiminden düşülmüş, sonra da ilgili para gönderimine 
dahil edilmiştir.

• Harcama itirazı para gönderimlerine dahil edildi
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