“Anneler Günü” haftasında işlem rekoru kırılırken, en fazla
artış kuyumcu ve konaklama sektörlerinde gerçekleşti

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) açıkladığı verilere göre nisan ayı sonunda Türkiye’de 59,7
milyon adet kredi kartı, 121,7 milyon adet banka kartı kullanılıyor. 2016 yılının nisan ayı ile
kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 2’lik artış, banka kartı sayısında ise yüzde 7’lik artış
görülüyor. Toplam kart sayısı ise 181 milyon adedi geçerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
5 oranında artış gösterdi.
Tablo 1: Kart Sayıları (Milyon Adet) Gelişimi
Kart Sayıları (Milyon Adet)

2016 Nisan

2017 Nisan

Değişim

Banka Kartı

113,2

121,7

%7

Kredi Kartı

58,8

59,7

%2

Toplam

172

181,4

%5

Banka kartı ile ödeme tutarının toplam kartlı ödeme tutarı içindeki payı ilk kez yüzde
10’u geçti
Banka ve kredi kartları ile nisan ayında toplam 53,1 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 47,6
milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 5,5 milyar TL’sinde banka kartları kullanıldı. Buna göre
önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı banka kartı ile ödemelerde yüzde 37, kredi kartı
ile ödemelerde ise yüzde 9 oldu.
Tablo 2: Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi
Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL)

2016 Nisan

2017 Nisan

Değişim

Banka Kartı

4,0

5,5

%37

Kredi Kartı

43,6

47,6

%9

Toplam

47,6

53,1

%11

1

Anneler Günü haftasında 13 Mayıs Cumartesi günü bankalararası işlem trafiğinde rekor
kırıldı ve bugüne kadar gerçekleşen en fazla kartlı işlem adedine ulaşıldı
Anneler gününü içeren 8-14 Mayıs haftasında kartlarla yapılan ödemelerde geçen yılın aynı
dönemine denk gelen 2-8 Mayıs haftasına göre yüzde 26 artışla kuyumcu ve konaklama
harcamaları en fazla artış gösteren sektörler oldu. Yüzde 23 artışla havayolları, yüzde 22 artışla
sağlık/sağlık ürünleri/kozmetik ve çiçekçileri de içeren hizmet sektörü en fazla artış gösteren
sektörler arasında yer aldı.

Öte yandan “Anneler Günü” haftasında işlem rekoru kırılırken en fazla işlem bir önceki gün olan
13 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşti. Cumartesi günü en fazla işlemin gerçekleştiği saat aralığı
18.00-19.00 olurken en fazla işlemin yapıldığı dakika ise 17:57 oldu. Bankalararası işlem
trafiğinde gerçekleşen işlem adetlerine göre bir önceki rekorun 2015 yılı Ramazan Bayramı Arife
Günü’nde gerçekleştiği görülürken Anneler Günü’nde işlem rekorunun yenilenmesi, annelerimize
verdiğimiz değerin çok küçük bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.

Tablo 3: “Anneler Günü” Sektörel Kartlı Ödeme Tutarı (Milyon TL)

Sektörel Kartlı Ödeme Tutarı

2016

2017

(Milyon TL)

(2-8 Mayıs)

(8-14 Mayıs)

Kuyumcular

256

321

%26

Konaklama

115

144

%26

Havayolları

101

124

%23

Sağlık/Sağlık Ürünleri/Kozmetik

406

497

%22

Hizmet Sektörleri

511

625

%22

2

Değişim

