BKM 2017 yılı Ramazan Bayramı kartlı ödeme verilerini
açıkladı
Arife Gününde kartlı ödeme işlem adedinde rekor kırıldı

BKM’nin açıkladığı 2017 Ramazan Bayramı verilerine göre Arife
Gününde yapılan bankalararası kartlı işlem trafiğinde rekor kırıldı.
Ramazan Bayramında geçen yıla göre yurtdışı harcamaları azalırken
yurtiçi harcamaları artış gösterdi. Veriler, kartlı ödemelerin yarısının
market, akaryakıt ve giyim sektörlerinde gerçekleştiğini ortaya koydu.
Ramazan Bayramında kartlarla toplam 4,1 milyar TL tutarında ödeme yapıldı
Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) açıkladığı verilere göre 24-27 Haziran tarihlerine denk gelen
Ramazan Bayramı ve Arife Gününde kartlarla 4,1 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Ödemelerin
yaklaşık yarısı (2 milyar TL) market, akaryakıt ve giyim harcamaları için gerçekleşti. En fazla
harcama yapılan market sektörü toplam kartlı ödemelerin yüzde 21’ini oluştururken, akaryakıt
istasyonları ve giyim sektörü ise yüzde 14’ünü oluşturdu. Toplam kartlı ödemelerin yarısı bu üç
sektörde gerçekleşirken yemek ve çeşitli gıda sektörleri kartlı ödemelerin yüzde 8’ini oluşturarak
en fazla harcama yapılan sektörler arasında yer aldı.
Tablo 1: Ramazan Bayramı (2017) Sektörel Kartlı Ödeme Tutarı (Milyon TL)
Sektörel Kartlı Ödeme
Tutarı (Milyon TL)

2017 Ramazan Bayramı
(24-27 Haziran)

Kartlı Ödemeler İçindeki Payı

Market

869

%21

Akaryakıt İstasyonları

567

%14

Giyim

559

%14

Yemek

315

%8

Çeşitli Gıda

311

%8

1

Geçen yılın Ramazan Bayramına göre bu yıl en fazla kartlı ödeme artışı yemek ve giyim
sektörlerinde
Bu yıl Ramazan Bayramında yapılan kartlı ödemeler geçen yıla göre kıyaslandığında en fazla
artışın yüzde 31 ile yemek sektöründe gerçekleştiği görülüyor. Yemek sektörünü yüzde 24 artış
ile giyim ve yüzde 21 artış ile çeşitli gıda sektörleri takip ederken, yüzde 18 artışla market sektörü
ve yüzde 16 artışla akaryakıt sektörü geçen yıla göre en fazla artış gösteren diğer sektörler
arasında yer alıyor.

Tablo 2: Ramazan Bayramında En Fazla Kartlı Ödeme Artışı Görülen Sektörler (2016-2017)

Sektörel Kartlı Ödeme

2016 Ramazan Bayramı

2017 Ramazan Bayramı

(4-7 Temmuz)

(24-27 Haziran)

Yemek

241

315

%31

Giyim

451

559

%24

Çeşitli Gıda

257

311

%21

Market

738

869

%18

Akaryakıt İstasyonları

489

567

%16

Tutarı (Milyon TL)

Değişim

Arife Günü kartlı işlem rekoru getirdi
Bankalararası kartlı işlem trafiğinde gerçekleşen işlem adetlerine göre daha önce “Anneler Günü”
haftasında ulaşılan işlem rekoru Ramazan Bayramı Arife Günü’nde yenilendi. Cumartesi günü en
fazla kartlı işlemin gerçekleştiği saat aralığı 18.00-19.00 olurken en fazla işlemin yapıldığı dakika
ise 18.12 oldu.
Arife Gününde yaklaşık 1,8 milyar TL’lik kartlı ödeme yapılırken bu tutar Ramazan Bayramında
toplam 4 günde yapılan ödemelerin neredeyse yarısını oluşturdu.
Tablo 3: Ramazan Bayramı (2017) Gün Bazlı Kartlı Ödeme Dağılımı (Milyon TL)

Gün Bazlı Kartlı Ödeme Dağılımı

Kartlı Ödeme tutarı

Toplam İçindeki

(Milyon TL)

Pay

1.796

%44

1.Gün

610

%15

2.Gün

733

%18

3.Gün

956

%23

(24-27 Haziran)
Arife Günü

2

Ramazan Bayramında geçen yıla göre yurtdışı harcamaları azalırken yurtiçi harcamaları
artış gösterdi
Ramazan Bayramında yaklaşık 4,1 milyar TL tutarında yapılan kartlı ödemelerin yurtiçi ve yurtdışı
dağılımı incelendiğinde bu tutarın 162 milyon TL’sinin yurtdışında, 3 milyar 933 milyon TL’sinin
ise yurtiçinde yapıldığı görülüyor. Geçen yıl Ramazan Bayramı’nda yapılan kartlı ödemelerin ise
179 milyon TL’si yurtdışında 3 milyar 457 milyon TL’si ise yurtiçinde gerçekleşmişti. Geçen yıl
Ramazan Bayramı döneminde yüzde 5 olan yurtdışı kartlı ödeme payının bu yıl yüzde 4’e
gerilemesi ve yurtdışı kartlı ödeme tutarının geçen yıla göre azalması, tatil döneminde yurtiçinin
tercih edilmesinin en büyük göstergesi olarak göze çarpıyor.

Tablo 4: Ramazan Bayramında Yapılan Kartlı Ödemelerin Yurtiçi/Yurtdışı Dağılımı (Milyon TL)

2016

2017

Yurtiçinde/Yurtdışında

Kartlı Ödeme Tutarı

Toplam İçindeki

Yapılan Kartlı Ödemeler

(Milyon TL)

Pay

3.457

%95

179

%5

3.933

%96

162

%4

Yurtiçi
Yurtdışı
Yurtiçi
Yurtdışı
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BKM hakkında
1990 yılında 13 kamu ve özel Türk bankasının ortaklığıyla kurulan, hâlihazırda 28 banka ve 2 banka dışı üyesi bulunan
Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) faaliyetleri, ödeme sistemleri içerisinde; nakit kullanımı gerekmeksizin her türlü
ödemeyi veya para transferini sağlayan veya destekleyen sistem, platform ve altyapıları oluşturmak, işletmek ve
geliştirmektir. Kredi kartı ve banka kartı uygulaması içinde bulunan bankalar arasında uygulanacak prosedürleri
geliştirmek, standardizasyonu sağlamaya yönelik çalışmalar yaparak kararlar almak, Türkiye genelinde uygulamalar ile
yurt içi kuralları oluşturmak, bankalar arasındaki takas ve hesaplaşmayı yürütmek, yurt dışı kuruluş ve komisyonlarla
ilişkiler kurmak ve gerektiğinde üyelerini bu kuruluşlarda temsil etmek, halen her banka tarafından devam ettirilen
işlemleri daha güvenli, süratli ve daha az maliyetli tek bir merkezden yürütmek, BKM’nin ana faaliyetleri arasında yer
almaktadır. 2012 yılında hayata geçirilen BKM Express; BKM, bankalar ve e-ticaret dünyasının önde gelen firmalarıyla
birlikte geliştirilen, internet alışverişlerini hızlı, kolay ve keyifli hale getiren bir ödeme sistemidir. 1 Nisan 2016 tarihinde
hayata geçen Türkiye’nin Ödeme Yöntemi Troy ile birlikte ise Türkiye kartlı ödeme sistemlerinde yeni bir dönem
başlamıştır. Şirket, 2023 yılında “nakitsiz bir toplum” hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir. www.bkm.com.tr
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