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Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim 
Üyeleri Açıkladı: 
 

KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ  
EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR 

 
Bu yıl 25.si düzenlenen Türkiye Maliye Sempozyumu 25 Mayıs Salı günü Antalya’da başladı. 
Sempozyum kapsamında düzenlenen basın toplantısında Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. 
Şükrü Kızılot ve Doç. Dr. İbrahim Tokatlıoğlu,  Prof. Dr. Cem Kılıç ile birlikte hazırladıkları,  “Ekonomik 
krizin etkisinin azaltılmasında kredi kartlarının rolü”  ve “kartlı ödeme sistemleri ve ekonomik katkıları” 
rapor bulgularını katılımcılara sundu.  
 
Kartlı Ödede Sistemleri Ekonomiye Katkı Sağlıyor 
 
Dr. Şükrü Kızılot ve Doç. Dr. İbrahim Tokatlıoğlu yaptığı açıklamada, akademik çalışmaların sonucunda 
kartlı ödeme sistemlerinin ekonomiyle ilişkisine dair birçok bulgunun elde edildiğini söyledi. Raporu 
katılımcılara detaylı olarak aktaran Kızılot ve Tokatlıoğlu, kartlı ödeme sistemlerinin bugün Türkiye’nin 
önemli sorunları olan kayıtdışı ile mücadelede, yeni iş imkanlarının oluşturulmasında, enflasyonun 
azaltılmasında ve istikrarlı bir büyümenin sağlanmasında en önemli araçlardan biri olduğunu belirtti.  
 
Kayıtdışı Ekonomi Azalıyor, Vergi Gelirleri Artıyor… 
 
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri’nden Prof. Dr. Şükrü Kızılot ve Doç. Dr. İbrahim Tokatlıoğlu, kredi kartı 
harcamalarında meydana gelecek sadece yüzde 1 oranındaki bir artışın vergi gelirlerini binde 8,5 
oranında artırdığını belirtti. Benzer şekilde 1.000TL’lik nakit kullanımı yerine 1.000 TL’lik kredi kartı 
kullanımı vergi gelirlerini 20 TL artırdığının altını çizen Kızılot, “2008 yılında kayıtdışı ekonominin yüzde 
50 olduğu düşünüldüğünde, kayıtdışı işlemlerin kredi kartı ile yapılmış olması durumunda vergi gelirleri 
85 milyar TL artmış olacaktı. Kredi kartı kullanımındaki artış kayıtdışını azaltacak ve böylece vergi 
gelirlerinde yüzde 33 lük bir artış sağlanmış olacaktı” dedi.  
 
Yeni İş İmkanları Yaratılıyor, İşsizlik Azalıyor, İstihdam Artıyor… 
 
Gazi Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, kredi kartlarının kayıtdışı ekonomiyi azaltması ile kayıtdışı 
çalışanların sayısı azalttığını da gösterdi. Bunun yeni işimkanlarının oluşmasını sağladığını söyleyen 
Prof. Dr. Şükrü Kızılot, kredi kartı harcamalarındaki her yüzde 1 oranındaki artışın, istihdamda ilk yıl 
1.800 kişilik, ikinci yılda ise 9.000 kişilik yeni istihdam yaratılmasını sağladığını belirtti. 
  
 
Ülke Ekonomisi Büyüyor, GSMH Artıyor… 



 
 
Kartlı ödeme sistemlerinin ülke ekonomisinin gelişimine GSYİH’da sağladığı artış ile de katkı sağladığını 
belirten Prof. Dr. Şükrü Kızılot, “Kredi kartları ile 1 TL’lik harcama GSYİH’yı 1.42 TL artırıyor” dedi. Gazi 
Üniversitesi raporuna göre, kredi kartı harcamaları yüzde 10 arttığında, GSYİH da yaklaşık yüzde 7.2 lik 
bir artışa neden oluyor. Dolayısıyla kredi kartı harcamaları yüzde 10 arttığında GSYİH 5 milyar 200 
milyon TL artıyor. Ülkenin büyümesi hızlanıyor, gelir düzeyi artıyor. 
 
Nakit Arzı Azalıyor, Enflasyon Düşüyor…  
 
Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yapılan araştırmaya göre, kredi kartı ile yapılan alışverişlerin 
enflasyon üzerinde düşürücü etkisi de bulunuyor. Yapılan araştırmalar, para arzındaki bir birim artışın 
aynı dönemde enflasyonu yüzde 17 oranında artırdığını, para arzını azaltan kredi kartı harcamalarının 
ise enflasyonu binde 17 oranında düşürdüğünü gösteriyor. 
 

 
EKONOMİK KRİZ  

KREDİ KARTLARI İLE HAFİFLİYOR 
 
Genel olarak ülke ekonomisine dönük reel katkısı bulunan kartlı ödeme sistemlerinin özel dönemlerde de 
ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli bir etkiye sahip olduğunu da sözlerine ekleyen Tokatlıoğlu, 2008 
yılında ortaya çıkan krizin etkilerinin azaltılmasında kredi kartının önemli bir rol oynadığını belirtti.  
 
2008 yılında ortaya çıkan finansal krizin ilk etkisinin finans piyasalarının hızlı bir şekilde 
daralması olduğunu ifade eden Doç. Dr. İbrahim Tokatlıoğlu, bu durumun reel sektöre verilen kredileri 
etkilediğini, tüketici kredilerini de daralttığını belirtti.   
 
Tüketici kredilerinin daralması nedeni ile tüketici talebinin, dolayısı ile üretimin azaldığını, işsizliğin 
arttığını, gelirlerin düştüğünü vurgulayan Tokatlıoğlu, kredi kartlarının, ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetleri 
gelecekte ödeme imkanı ile, ertelemeye gerek kalmadan sağladığını söyledi.  
 
Kriz Döneminde İhtiyaç Duyulan Kredinin Yüzde 10’u 
Kredi Kartlarından Sağlandı 
 
Kriz döneminde geliri azalan veya tamamen ortadan kalkan kişilerin, kredi kartının sunduğu bu imkandan 
yararlanarak tüketimlerini sürdürdüklerini sözlerine ekleyen Doç. Dr. İbrahim Tokatlıoğlu, “Araştırmamıza 
göre, kriz döneminde hanehalkları 92 Türk Lirası olan işlem başına harcama tutarlarını 105 Türk Lirasına 
çıkartmışlardır. Bu veriler göstermektedir ki hanehalklarının ve işletmelerin kriz döneminde en çok ihtiyaç 
duydukları kredi kanalı sadece kredi kartı yolu ile genişletilebilmiştir. Kredi kartı kullanımı krizin etkilerinin 
hafifletilmesinde en etkin araçlardan biri olmuştur. Hanehalkları ve firmalar kriz döneminde ihtiyaç 
duydukları kredinin yaklaşık yüzde 10’unu kredi kartlarından sağlamışlardır” dedi. 
 
Firmalar, Kredi Kartları Sayesinde Kriz Döneminde 
Şok Talep Düşüşleri Yaşamadı 
 
 
Kredi kartlarının ekonomik krize etkisinin önemli verilerle açıklandığı rapora göre, kriz döneminde 
harcamaların kredi kartları ile yapılması, talep azalması yaşanmasını, dolayısı ile sert düşüşleri 
engelledi. Kriz döneminde firmaların toplam satışları içerisinde kredi kartlı satışlarının payının yüzde 40’a 
çıktığı da açıklandı. Kredi kartı kullanımının ekonomideki talebin istikrar kazanmasını sağlayarak, 
firmaların gelecek için üretim planı yapabilmesini mümkün kıldığını söyleyen Doç. Dr. İbrahim 
Tokatlıoğlu, “Bu dönemde, kredi kartı kabul eden firmaların yüzde 9’unda, yüzde 27 oranında talep artışı 



 
yaşanmıştır. Ayrıca kart kullanıcılarının taksit sayılarını artırması da talep daralmasını da engellemiştir” 
dedi. 
 
İstihdamda Yaşanabilecek Dalgalanmalar  
Kredi Kartları ile Engellendi 
 
 
Konuyla ilgili verileri katılımcılarla paylaşan Tokatlıoğlu, “2008 krizinde kredi kartı kullanımının 
yaygınlaşması, gelecek dönem gelirlerinin ihtiyaç olan bu dönemde kullanılmasına imkan vererek 
istihdamda yaşanacak dalgalanmaları da engellemiştir” şeklinde konuştu. 
 
Konu ile ilgili değerlendirme yapan Prof. Dr. Şükrü Kızılot, “Kredi kartlarının kullanımının yaygınlaşması 
ülke ekonomisini geliştirecektir. Bu nedenle kartlı ödeme sistemleri ile yapılacak ödemeler, hediyeler, 
puanlar gibi teşviklerle desteklenmelidir”dedi. 

 
 

 
 
 

BKM: 1990 yılında 13 kamu ve özel Türk bankasının ortaklığı ile kurulan Bankalararası Kart Merkezi (BKM), kartlı 
ödeme sistemi içerisinde bankalarararası otorizasyon ve takası gerçekleştirmek, ortak sorunlara çözüm bulmak, 
kartlı ödeme sistemleri konusunda ülke çapında stratejik çalışmalar yapmak, yurtiçi kredi kartları kural ve 
standartlarını geliştirmek amacını taşıyor. Türkiye’de alanında hizmet veren tek kuruluş olan BKM, güçlü teknik 
donanım ve altyapısı, insan kaynaklarıyla, üyelerine kartlı ödeme sistemleri konusunda en iyi hizmeti sunmaya 
çalışıyor. 
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