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ankalararas› Kart Merkezi olarak, 2003 y›l›ndan bu yana
periyodik olarak gerçekleﬂtirdi¤imiz Kart Monitör araﬂt›rmas›n›n 2009 y›l› sonuçlar›n› bu rapor arac›l›¤› ile sizlere
sunmaktay›z.

Kartl› ödeme sistemlerinde, kart kullan›c›lar›n›n ve iﬂyerlerinin kullan›m al›ﬂkanl›klar›n› ve beklentilerini belirleyerek, daha etkin hizmet sunmam›za ve tatmin edici projeler geliﬂtirmemize imkân sa¤layan Kart Monitör 2009 araﬂt›rmas›n›n sonuçlar›n› ilgiyle karﬂ›layaca¤›n›z› düﬂünüyorum.
5 Aral›k 2008 ile 26 Ocak 2009 tarihleri aras›nda, 16 farkl› ilde gerçekleﬂtirdi¤imiz araﬂt›rmada, kredi kart› kullan›c›lar›na, en s›k kulland›klar› kredi kart›n›n en be¤endikleri özellikleri, kredi kart›n› kullanma s›kl›¤›, ayl›k ortalama al›ﬂveriﬂ tutar›, taksitlendirme ve puan
toplama tercihleri, ekonomik krizin kart kullan›m›na etkisi ve
chip&PIN bilinirli¤ine kadar çok say›da soru sorduk. Ald›¤›m›z yan›tlar sonras›nda kart kullan›c›lar›na yönelik yeni projelerimize ›ﬂ›k tutacak önemli verilere sahip olduk.
Kart kabul eden iﬂyerleriyle yapt›¤›m›z araﬂt›rma ile de çok önemli
verilere ulaﬂt›k. Kart kabul eden iﬂyerlerine, kredi kart› ile sat›ﬂ yapmay› tercih etmelerinin nedenleri, chip&PIN uygulamas› ve iﬂ yerlerinde mobil POS cihaz› kullan›m›na kadar bir çok konuda yöneltti¤imiz sorular, al›ﬂkanl›k ve beklentilerini anlamam›zda önemli bir rol
oynad›.
Bu y›l gerçekleﬂtirdi¤imiz Kart Monitör 2009 araﬂt›rmas›nda bizleri gururland›ran en önemli nokta ise, perakende baﬂta olmak üzere
farkl› sektörlerden firma yöneticilerinin ve dernek temsilcilerinin
kartl› ödeme sistemleri sektörü hakk›ndaki görüﬂleri ile verdi¤i destek oldu.
Türk perakende sektörünün sayg›n temsilcilerine ve araﬂt›rmam›za
katk› sa¤layan herkese kartl› ödeme sistemleri ile ilgili görüﬂ ve
önerilerini bizlerle paylaﬂt›klar› için, bir kez daha teﬂekkür ediyorum.
1990 y›l›ndan bu yana, Türk kartl› ödeme sistemleri içinde, bankalararas› otorizasyon ve takas› gerçekleﬂtirmek, ortak sorunlara çözüm bulmak, kartl› ödeme sistemleri konusunda ülke çap›nda ülke
çap›nda stratejik çal›ﬂmalar yaparak, sistem altyap›s›, yurtiçi kart
kullan›m kurallar› ve standartlar› oluﬂturma yönündeki çal›ﬂmalar›m›z, ilerleyen y›llarda da artarak devam edecektir.
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ulaﬂt›k

”

Sertaç Özinal
Genel Müdür

KART MON‹TÖR 2009 ARAﬁTIRMASI

1

İÇİNDE
10

4
Kredi kartl› hayat 40 y›l› devirdi;
TÜKET‹C‹YLE GÜÇLÜ BA⁄
YAKALADI

Sevilen,
benimsenen,
tercihleri
etkileyen
özellik:
TAKS‹T

Kart kullan›c›lar›n›n %80’i
BORCUNUN
TAMAMINI
ödüyor

Kart Monitör araﬂt›rmas›
Bankalararas› Kart Merkezi (BKM)

20

taraf›ndan yapt›r›lm›ﬂt›r.

Araﬂt›rmada
geçen görüﬂ ve yorumlar
beyan› veren kiﬂi ve
kurumlara aittir.

Araﬂt›rmadan
“BKM Kart Monitör Araﬂt›rmas› 2009”
kayna¤› gösterilerek al›nt› yap›labilir.

Araﬂt›rma ile ilgili daha detayl› bilgi için,
BPM LOOK

Ev kiras›n› da KRED‹
KARTI ile ödemek
istiyoruz

18

www.bpmlook.com

BASKI
Printcenter
Sanayi Mahallesi Manolya Sokak
No:3, 4. Levent
34416 ‹stanbul
(0212) 371 0 300

‹nternet ya da
telefonla al›ﬂveriﬂte
BAﬁROLÜ
KRED‹ KARTLARI
oynuyor

26

EKİLER
GÖRÜŞLER

30

5 Hasan Ünal
Bankalararas› Kart Merkezi (BKM)
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Kredi kart›nda ﬁ‹FREL‹
iﬂlem GÜVENL‹
bulundu ve hayat›
kolaylaﬂt›rd›

7 Sedat Yal›nkaya
Goldaﬂ Kuyumculuk CEO’su

13 Vehbi Kahveci
Tescilli Markalar Derne¤i (TMD) Baﬂkan›

15 Aylin Mutlu

34

YKM Pazarlama ve Kredi Kartlar›
Grup Müdürü

17 Ayd›n Yaylac›kl›lar

Kartlar cüzdanda PARA
TAﬁIMA ihtiyac›n› azalt›yor

Tüm Seyahat Acenteleri Derne¤i Baﬂkan›

25 Vedat Aﬂç›
Astoria Yönetim Kurulu Baﬂkan›

29 Murat Yalç›ntaﬂ
‹stanbul Ticaret Odas› Baﬂkan›

38

33 Ekrem Akyi¤it

ALIﬁVER‹ﬁ
dünyas›n›n
önemli
aktörleri NAK‹T‹ b›rakt›

Birleﬂmiﬂ Markalar Derne¤i (BMD)
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

41 ﬁeref Songör
Türkiye Perakendeciler Federasyonu
Baﬂkan›

43 Mustafa Boydak
Boydak Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan›
ve Kayseri Sanayi Odas› Baﬂkan›

46 Sertaç Haybat
Pegasus Genel Müdürü

47 Mehmet Nane

44

‹ﬂyerleri ﬂifreyi
sevdi MÜﬁTER‹
MEMNUN‹YET‹
yakalad›

Al›ﬂveriﬂ Merkezleri Perakendecileri
Derne¤i (AMPD) Baﬂkan›

48

Kredi kartlar›
VERG‹ GEL‹R‹N‹ art›r›yor
KAYITDIﬁINI engelliyor

48 Mustafa Uysal
Türkiye Vergi Konseyi Baﬂkan›

50 ﬁükrü K›z›lot
Gazi Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler
fakültesi Ö¤retim Üyesi ve Hürriyet
Gazetesi köﬂe yazar› Prof. Dr.

52 Kaan Dönmez
Hepsiburada.com Genel Müdürü

Kredi kartl› hayat

40 y›l› devirdi;

tüketiciyle
güçlü bağ
yakaladı
4

KART MON‹TÖR 2009 ARAﬁTIRMASI

Türkiye’de, ilk kez 1968 y›l›nda
tan›ﬂt›¤›m›z kredi kartlar› ile 40
y›l› geride b›rakt›k. S›n›rl›
say›da insan›n cüzdan›ndan
ç›k›p, bugün milyonlarca
cüzdana giren kredi kartlar›
al›ﬂveriﬂ dünyas›n›n olmazsa
olmazlar›n›n baﬂ›na yerleﬂti.
Nakit paran›n yerini alan kredi
kartlar›n›n, al›ﬂveriﬂlerin yüzde
59’unun üzerinde kullan›l›yor
olmas› 40 y›ll›k bir dostlu¤un
en önemli göstergesi.

N

akit para yerine
kartla ödeme yap›lmas› fikri ilk kez
1887 y›l›nda Amerikal› yazar Edward
Bellamy’in “Looking
Backward or Life in
The year 2000”
isimli roman›nda ele
al›nd›¤›nda, ﬂüphesiz bu pek çok insan
için imkans›z görünmüﬂtü. Bu romandan tam 81 y›l sonra Türkiye’de ilk kredi kart› s›n›rl› say›daki cüzdanda yerini al›rken, ço¤unluk bir gün bu kartlardan birine kendisinin de sahip olaca¤›n› düﬂünemiyordu. 1980’lere kadar ‘küçük bir çevre”nin kulland›¤› bu kartlara sahip olmak isteyenlerin say›s›
artm›ﬂt›, ancak bu iste¤i yerine getirebilecek
sistem henüz yoktu. MasterCard ve Visa kartlar›n›n Türkiye’de sisteme girmesi, kredi kartlar›n› çok daha geniﬂ kitlelerin kullan›m›na açt›.
80’lerin ikinci yar›s›yla birlikte kartl› ödeme sistemleri Türkiye’de h›zla yayg›nlaﬂmaya baﬂlad›
ve ilk ATM hizmete girdi. Art›k daha çok banka,
daha çok kiﬂiye kredi kart› hizmeti veriyordu.
1990 y›l›nda ise Bankalararas› Kart Merkezi
(BKM), 13 kamu ve özel Türk bankas›n›n ortakl›¤›yla kuruldu. Ard›ndan da Türk kartl› ödeme
sektöründe hareketlilik ve büyüme baﬂlad›.

Bankalararas› Kart Merkezi (BKM)
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Hasan Ünal

Türkiye kredi kartlar›nda,

10 yılda yüzde 300
büyüdü
ürkiye’de
kredi kartlar› ile tan›ﬂ›kl›¤›m›z
40 y›l› geride b›rak›rken, gelinen nokta kredi
kartlar›n›n hayat›m›z›n olmazsa olmazlar›ndan biri oldu¤unu gösteriyor.
Bundan 10 y›l önce,
1999 y›l›nda 10 milyon adeti ancak bulan kredi kartlar›n›n
bugün 40 milyon
adeti aﬂmas›, yani
sadece 10 y›ll›k dönemde yüzde 300 art›ﬂ yaﬂanmas›, Türkiye’de
kartl› ödeme sisteminin benimsendi¤inin en önemli göstergelerinden biri. Bu sistemi destekleyen POS say›s›n›n 2 milyon adete yaklaﬂmas›, ATM say›s›n›n 22 bini aﬂmas› gibi tamamlay›c› unsurlar bu
geliﬂime önemli bir ivme kazand›rd›. BKM olarak gerçekleﬂtirdi¤imiz
Kart Monitör Araﬂt›rmas›’n›n da ortaya koydu¤u gibi, kredi kart›n›n
hayata katt›¤› birçok de¤er, kartl› ödeme sisteminin yayg›nlaﬂmas›nda etkili oldu.
Türk kartl› ödeme sistemleri, sahip oldu¤u alt yap› ile, yeni ürün ve
hizmetlerin dünyadaki bir çok ülkeden çok daha önce Türkiye’de sunulmas›na olanak sa¤lamaktad›r. BKM olarak birinci önceli¤imiz
kartl› ödeme sektörünün sorunsuz ve kesintisiz olarak çal›ﬂmas›n›n
sa¤lanmas›d›r. Bu nedenle de altyap›m›z› daha da güçlendirmek,
tüm üyelerimize en iyi hizmeti, en hesapl› ﬂekilde verebilmek amac›
ile gerekli tüm yat›r›mlara devam ediyoruz.
Ayr›ca kartl› ödeme sistemlerinin yayg›nlaﬂmas›, kullan›m alanlar›n›n artmas› ve nakit yerine tercih edilmesinin sa¤lanmas› da önceliklerimizin baﬂ›nda yer al›yor. Bilindi¤i gibi, kartl› ödeme sistemleri kay›t d›ﬂ› ekonomi ile mücadelede en etkin araçlardan birisidir. Bu nedenle de yayg›n olarak kullan›lmas› ülke ekonomisi aç›s›ndan büyük
önem arz ediyor.
Di¤er yandan temass›z kartlar, NFC (yak›n alan iletiﬂimi) gibi yeni
teknolojilerin takip edilmesi ve pazarda uygulanmas›n›n sa¤lanmas›
ile hem kart kullan›m›n› yayg›nlaﬂaca¤›na, hem de tüketici ve iﬂyerlerinin kart kullan›m süreçleri önemli ölçüde kolaylaﬂaca¤›na inan›yorum.

T
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SAH‹P OLUNAN KRED‹ KARTI VE EK KART SAYISI

3’ten fazla kartı olanların
oranı sadece yüzde 31

KRED‹ KARTI SAYISI

‹ki: %32

Bir: %37
Üç veya daha fazla: %31

Ortalama kart say›s›: 2008: 2.2
2007: 2.1
2006: 1.9
2005: 1.7

“

Çok say›da kart
geliri yüksek olanlar›n
tercihi

”

Cüzdanlarda ortalama
2.2 kart bulunuyor
Türkiye’de çok say›da karta sahip olmak, genellikle
yüksek S.E.S grubuna ait bir tercih olarak karﬂ›m›za
ç›k›yor. Kredi kart› sahipli¤i yüksek S.E.S
gruplar›ndan düﬂük S.E.S gruplar›na gidildikçe
azal›yor. Araﬂt›rmam›z A gelir grubunda ortalama
kredi kart› say›s›n›n 2.8 oldu¤unu gösterirken, bu say›
C grubuna gelince 2’nin alt›na düﬂüyor. Ancak y›llar
itibariyle ortalama kart say›s›na bak›l›nca da bir art›ﬂ
söz konusu. Ortalama kart say›s›n›n 2005 y›l›nda 1.7
iken 2008 y›l›nda 2.2’ye ç›km›ﬂ oldu¤u görülüyor.
Burada yüksek sosyo-ekonomik gruplar›n›n
ortalamay› yükseltmesinin yan› s›ra bir önemli faktör
de, kart kullan›c›lar›n de¤iﬂik kredi kartlar›n›n farkl›
özelliklerini kullanmak istemeleri.

6

KART MON‹TÖR 2009 ARAﬁTIRMASI

Kredi kartlar› belli bir geliri ve harcamas› olan
hemen her insan›n olmazsa olmazlar›n›n baﬂ›nda geliyor. Tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de
milyonlarca insan sa¤lad›¤› pek çok avantaj ve
kolayl›ktan dolay› nakit para yerine plastik paray› tercih ediyor.
Araﬂt›rmam›z al›ﬂveriﬂ ve harcamalar›n› sadece
bir kartla yap›lanlar›n oran›n yüzde 37 oldu¤unu
gösteriyor. Buna karﬂ›l›k 2 kartla ihtiyaçlar›n›
karﬂ›layanlar›n oran› yüzde 32, sahip oldu¤u
kredi kart› 3 veya daha fazla olanlar›n oran› ise
yüzde 31.
Çok say›da kart›n çok miktarda borca neden oldu¤u yönündeki endiﬂelere karﬂ›l›k, araﬂt›rmam›z bu konuda oldukça dengeli bir da¤›l›m oldu¤unu ortaya koyuyor. Gerek BKM’nin gerek bankalar›n bu konuda yapt›¤› bilinçlendirme çal›ﬂmalar›, kart verilmesi konusundaki titiz çal›ﬂmalar› gerekse kart kullan›c›s›n›n kendi ihtiyaçlar›na göre kullanaca¤› kredi kart›n› seçmesi bu konudaki endiﬂelerin giderek azalmas› gerekti¤ini
gösteriyor.

Goldaﬂ Kuyumculuk CEO’su
Sedat Yal›nkaya
EK KART SAYISI
Üç veya daha fazla: %3
‹ki:
%4

Ek kart yok %77

Bir:
%16

Ortalama ek kart say›s›: 2008: 1.6
2007: 1.4
2006: 1.4
2005: 1.4

Türk halkı ek kartı
benimsemeye başladı
Bankalar›n, kredi kart› kullan›c›lar›na sundu¤u bir hizmet de,
limitlerini yak›nlar› ile paylaﬂabilmeleri imkan›. Türkiye’de ek
kart kullan›m›n›n da zamanla benimsendi¤i görülüyor. Y›llar
itibariyle ortalama ek kart say›s›na bak›l›nca özellikle 2008
y›l›nda art›ﬂ yaﬂand›¤› gözleniyor. Kart kullan›c›lar›n›n kendi
kredi limitlerini paylaﬂmak istedi¤i yönünde yorumlanabilecek bu davran›ﬂ sonucunda, kullan›c›lar›n ﬂimdilik yüzde
23’ünün ek kart ç›kartt›¤› görülüyor. Bunun yan›nda kullanc›lar›n yüzde 77’si henüz bir ek karta sahip de¤il. Ek kart say›s›na bak›ld›¤›nda yüzde 16’l›k bir kesimin 1, yüzde 4’ün 2, yüzde
3’lük bir kesimin de 3 veya daha fazla ek karta sahip oldu¤u
ortaya ç›k›yor. Ortalama kart say›s› 2005 y›l›nda 1.4 iken,
2008 y›l›nda ancak 1.6 düzeyinde.

“

Türkiye’de ek kart
kullan›m›n›n›n da zamanla
benimsendi¤i görülüyor.
Kullan›c›lar›n ﬂimdiden
yüzde 23’ü ek karta sahip

”

Kartlar
ekonomik krizde
canlanma sağlıyor
redi kartlar›n›n, nakit para
taﬂ›ma zorunlulu¤unu ortadan kald›rmas›n›n yan›
s›ra sundu¤u taksit avantajlar› nedeniyle günümüzün önemli araçlar›ndan biri haline
geldi¤ini görüyoruz. Kredi kartlar›n›n hem tüketiciler hem de firmalar
aç›s›ndan kolayl›klar sundu¤u bir
gerçek. Özellikle taksit uygulamalar›n›n ekonomiye
canl›l›k kazand›rd›¤›n›, sat›ﬂlar› art›rd›¤›n› ve al›ﬂveriﬂ kolayl›¤› sundu¤unu
söyleyebiliriz. Kredi kartlar› perakende sektörüne
önemli bir hareketlilik
getiriyor. Bununla birlikte, tüketicinin kredi
kart›n›n
sundu¤u
avantajlardan yararlanmas› büyük önem
taﬂ›yor. Günümüzde
bu konudaki bilincin
de artt›¤› görülüyor.
Kredi kart›, nakit taﬂ›ma zorunlulu¤unun olmamas›,
yayg›nl›¤›, istenilen al›ﬂveriﬂin ertelenmemesi gibi pek
çok avantaj› da beraberinde sunuyor. Kredi kartlar›
bu yönleri ile modern yaﬂam›n vazgeçilmez araçlar›ndan biri haline geldi. Son y›llarda ülkemizde çok yayg›nlaﬂan taksitli kart uygulamalar› da tüketiciye cazip
geliyor. Paran›n sistem içinde hareket etmesi, al›ﬂveriﬂlerin belgelenerek kay›t alt›na al›nmas› ekonomi
aç›s›ndan çok olumlu…
Dünyay› sarsan ve ülkemizi de etkisi alt›na alan bir
ekonomik kriz ile karﬂ› karﬂ›yay›z. Kredi kart› kullan›m›, ekonomik krizde piyasada canlanma sa¤l›yor. Bunun yan›s›ra, bu dönemde kart kullan›m› konusundaki
bilinç de büyük önem taﬂ›yor. Kredi kart› bilinçli kullan›ld›¤› zaman hem tüketiciler hem de ekonomi aç›s›ndan büyük yararlar sa¤layan bir araç.”

K
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EN SIK KULLANILAN KRED‹ KARTININ L‹M‹T‹

“

Ortalama limit 2.505 TL
ama yüzde 43
limiti 1.000 TL’yi
aﬂmayan kart› tercih
ediyor

”

EN SIK KULLANILAN KRED‹ KARTININ L‹M‹T‹
%29
%27

Ortalama
2008: 2505 TL
2007: 2650 TL
2006: 2395 TL
2005: 1528 TL

%19

%14

%8

%3

8
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20.001 TL+

10.001-20.000 TL

5001-10.000 TL

2001-5000 TL

1001-2000 TL

501-1000 TL

250-500 TL

%1

5.000 TL’nin üzerindeki limitlerin
kullanım sıklığı yüzde 12
Türkiye’de 2008 y›l› itibariyle kredi kartlar›n›n ortalama
limiti 2.505 TL düzeyinde. A sosyo-ekonomik grubunda
bu rakam 3.406 TL’ye kadar ç›k›yor. Yaﬂ› 45 ile 54 aras›nda olan grup da ortalama 3.293 TL’lik limitiyle ortalamay› yükseltiyor. Genel ortalama limiti, 2.505 TL ile,
dört y›l öncesine göre sadece 1.6 kat art›ﬂ gösterdi. Son
bir y›lda ise ortalama, küçük bir oranda da olsa düﬂüﬂ
kaydetti. Zaten araﬂt›rmam›z da gösteriyor ki Türk halk› çok yüksek limitli kart›n› s›k s›k kullanmay› tercih etmiyor. En s›k kullan›lan kart›n limiti soruldu¤unda yüzde
29 ile öne ç›kan grup tercihini limiti 500 TL ile 1.000
TL’ye kadar olan karttan yana kullan›yor. Yani en s›k
kullan›lan kredi kart› limitinin 1.000 TL’yi bulmad›¤› yüzde 43’lük bir kesim var. Bu kullan›c›lar›, yüzde 27’lik bir
oran ile limiti 1.000 TL’nin üzerinde olan ve 2.000 TL ile
s›n›rlanan kartlar izliyor. Limiti 2.000 TL’nin üzerinde
olup da 5.000 TL’ye ç›kan kartlar yüzde 19’luk bir kesim
taraf›ndan kullan›l›yor. Ancak limit 5.000 TL’nin üzerine
ç›k›nca tercih edilme oran› da düﬂüyor. En s›k kulland›¤›
kredi kart›n›n limiti 5.000 TL’nin üzerinde olan
kullan›c›lar›n oran› yüzde 12’yi geçmiyor. Araﬂt›rmam›z,
kart limitinin yükselmesinin daha s›k kullan›laca¤› anlam›na gelmedi¤ini ortaya koyuyor.

EN SIK KULLANILAN KRED‹ KARTININ L‹M‹T‹N‹N KULLANILAN YÜZDES‹

L‹M‹T‹N KULLANILAN YÜZDES‹
%18

Ortalama limit
kullan›m›
2008: %45
2007: %45
2006: %38
2005: %49

%15
%12
%11

%11

KULLANIM ORANI

%5

%11

%5

%4

%4
%2
%1

%1

%85 ve
üstü

%80

%75

%70

%65

%0
%60

%55

%50

%45

%40

%35

%30

%25

% 20

%0-15 ve
alt›

%0

TÜKET‹C‹LER

Kullanıcıların yüzde 74’ü
limitinin en fazla %50’sini
kullanıyor
Kredi kart› limitlerinin yükselmiﬂ olmas›, kullan›c›lar›n limitlerini sonuna kadar zorlad›¤› anlam›na gelmiyor. Araﬂt›rmam›z, kullan›c›lar›n yüzde 74’le büyük bir oran›n›n
kart limitlerinin yüzde 50’sini aﬂmad›¤›n› ortaya koyuyor.
Bunun yan›s›ra kullan›lan ortalama limitin yüzde 45 oldu¤u gözleniyor. Yüzde 18’lik bir kesim, limitinin yar›s›n› kullanmay› tercih ederken sadece yüzde 11’lik bir kesim kredi
kart› limitini yüzde 85 ve üzerindeki bir oranda kullan›yor.
Y›llar itibariyle bak›ld›¤›nda da Türkiye’deki kart kullan›c›lar›n›n ortalama limit kullan›m›n›n›n belli bir düzeyde
seyretti¤i takip ediliyor. Ortalama limit kullan›m› oran›
2005 y›l›nda yüzde 49 iken, son iki y›ld›r yüzde 45 oran›n›
koruyor.

“

Limitinin
tamam›n› ya da
tamam›na
yak›n›n›
kullananlar›n
oran› yüzde
11’de kal›yor

”
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Sevilen, benimsenen,
tercihleri etkileyen özellik:

TAKSİT
Taksit tüketicinin en büyük fayday› gördü¤ü özelik olarak öne
ç›k›yor. Son y›llardaki bütün araﬂt›rmalar›m›z kredi kartlar›n›n en
be¤enilen özelli¤inin taksit oldu¤unu ortaya koyuyor. Öyle ki,
taksit imkan› kartlar aras›ndaki tercihi etkiliyor.

T

ürkiye’de kredi kartlar› gösterdi¤i geliﬂim
ve pek çok özelli¤i ile uluslararas› çevrelerde dikkatleri üzerine çekerken, kredi
kart›n›n en çok konuﬂulan, en çok araﬂt›r›lan
özelli¤i taksit oldu. Türk bankac›lar› uluslararas› seminerlerde, konferanslarda taksit uygulamas›n› anlat›rken, Türk halk› da ihtiyaçlar›n› ertelemeden sahip olabilece¤i “kredi
kart› ile taksitli al›ﬂveriﬂi” benimsedi. Araﬂt›rmam›z›n bu y›lki sonuçlar› da taksit imkan›n›n, al›ﬂveriﬂlerde kredi kart›n›n tercih edilmesinde en
önemli faktör olmaya devam etti¤ini gösteriyor.

10
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EN SIK KULLANILAN KRED‹ KARTININ BE⁄EN‹LEN ÖZELL‹KLER‹

“

”

%2

%2

%1

%1 %1
Eski ve köklü banka

%3
Limiti yüksek

%3
Müﬂteri memmuniyetine
önem vermesi

%4
Güvenilir banka

%4
Faiz oranlar›n›n
düﬂüklü¤ü

%6

Kampanya/promosyon

%7

‹ndirim

Ödeme kolayl›¤›
olmas›

Her yerde
kullan›labilmesi

Nakit param olmad›¤›nda
kullanabiliyorum

Puan toplama

Daha çok yerde
taksit olana¤›

%8

Çal›ﬂt›¤›m banka

%15

‹nternet bankac›l›¤›

%17

Nakit çekme faiz oran›
düﬂük

%27

En s›k kulland›¤›n›z kredi
kart›n›n en çok hangi
özelli¤ini be¤eniyorsunuz”
sorusuna yüzde 50’lik bir
kesim “daha çok yerde
taksit olana¤› sa¤l›yor”
yan›t›n› veriyor

Yayg›n ﬂube a¤›n›n
olmas›

%50

Taksit imkanı
kart tercihini etkiliyor
Kredi kartlar›, tüketicinin; harcad›kça kazanmas›n›. asistanl›k hizmetleri gibi birçok özellikten faydalanmas›n›
sa¤lad›¤› gibi, nakit para taﬂ›ma gereksinimini de ortadan
kald›r›yor. Kredi kartlar›n›n sundu¤u taksit özelli¤i ise
tüketicinin kredi kart›ndan sa¤lad›¤› en büyük özellik
olarak öne ç›k›yor. Son y›llardaki bütün araﬂt›rmalar›m›z
kredi kartlar›n›n en be¤enilen özelli¤inin taksit oldu¤unu
ortaya koyuyor. Öyle ki taksit imkan› kartlar aras›ndaki
tercihi etkiliyor. Bunun sonucunda “En s›k kulland›¤›n›z
kredi kart›n›n en çok hangi özelli¤ini be¤eniyorsunuz” sorusuna yüzde 50’lik bir kesim “daha çok yerde taksit olana¤› sa¤l›yor” yan›t›n› veriyor. Bunu yüzde 27 ile puan
toplama özelli¤i izlerken, yüzde 17 ile nakit para olmad›¤›
zamanlarda al›ﬂveriﬂ imkan› vermesi, yüzde 15 ile de her
yerde kullan›labilir olmas› özellikleri izliyor.
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“

Yüzde 57’lik
kesim taksit
imkan›n› her
al›ﬂveriﬂinde
kullan›yor

”

Çoğunluk kredi kartının sunduğu tüm imkanları kullanılıyor
Türkiye’de kredi kartlar›n›n sa¤lad›¤› imkanlardan yararlananlar›n say›s› oldukça yüksek. Kredi kart›na sahip
olup da kredi kartlar›n›n taksitlendirme, puan biriktirme, indirim ve promosyon özelliklerinden yararlananlar›n oran›, bu özellikleri kullanmayanlara göre aç›k ara önde. Kart›n›n taksitlendirme özelli¤ini sürekli kullananlar›n oran› yüzde 57, bu oran zaman zaman kullananlarla birlikte yüzde 89’a ç›k›yor. Puan biriktirmeye sürekli dikkat edenlerin oran› yüzde 55 iken, zaman zaman bu özelli¤i kullananlarla birlikte oran yüzde 82’ye ç›k›yor. ‹ndirim imkan›n› her zaman kullananlar›n oran› yüzde 40 iken, ara s›ra indirimden yararlananlarla birlikte oran yüzde 67’ye ulaﬂ›yor. Promosyonlardan yararlanma s›kl›¤› yüzde 23’lük “sürekli kullan›r›m” ve yüzde
21’lik “zaman zaman kullan›r›m” cevab›yla birlikte yüzde 44’ü buluyor.

KRED‹ KARTININ SUNDU⁄U ÖZELL‹KLER‹ KULLANMA SIKLI⁄I

%57

Taksitlendirme

‹ndirim

Promosyon

12
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%27

%55

Puan Biriktirme

%27

%40

%23

%21

%17

Sürekli kullan›r›m

Zaman zaman kullan›r›m

Pek kullanmam

Hiç kullanmam

KK bu özelli¤i yok

Cevap yok

%13

%32

%5 %5 %1 %1

%7

%9 %1 %1

%13

%29

%5

%7 %4

%2

Tescilli Markalar Derne¤i (TMD) Baﬂkan› Vehbi Kahveci

Giyim sektörü ilave taksit kampanyalar› ile

ivme kazanıyor

T

ürkiye’de faaliyet gösteren yabanc› marka temsilcileri taraf›ndan kurulan Tescilli Markalar Derne¤i (TMD),
bugün yaklaﬂ›k 130 marka ve bin civar›nda ma¤aza iﬂletmecisini temsil ediyor. Kredi kart›n›n haz›r giyim ve
perakende sektöründe önemli bir yere sahip oldu¤una dikkat
çeken Tescilli Markalar Derne¤i Baﬂkan› Vehbi Kahveci, kredi
kart›n›n varl›¤› ile tüm sektörler gibi haz›r giyim sektörünün de
önemli bir ivme kazand›¤›n› dile getiriyor. Kahveci ile kredi kartlar› üzerine konuﬂtuk:
Kredi kart› kullan›m› sektörünüze nas›l yans›yor?
Nakit ihtiyac›n› azaltmas› ve en önemlisi müﬂterilerimize ödeme
kolayl›¤› sa¤lamas› gibi nedenlerle kredi kartlar› haz›r giyim ve
perakendecilik sektöründe de oldukça önemli bir yere sahip.
Özellikle do¤ru ve etkili kullan›ld›¤›nda sat›ﬂlara çok olumlu etkisi oldu¤unu düﬂünüyoruz. Kartlar arac›l›¤›yla, müﬂteriye özel
çal›ﬂmalar yapman›n, spesifik hedeflere yönelik iﬂbirliklerini hayata geçirmenin, yarat›c› projeler geliﬂtirmenin giderek daha da
önemli oldu¤unu biliyor, çal›ﬂmalar›m›za bu do¤rultuda yön veriyoruz. Birçok iﬂletmede iﬂlemlerin yüzde 70’i taksitli ya da
taksitsiz kredi kartlar›yla yap›l›yor. Genel sonuçlara bakt›¤›m›zda, özellikle ilave taksit kampanyalar›n›n giyim sektörüne
önemli bir ivme kazand›rd›¤›n› görüyoruz. Kredi kartlar›, tüketicinin davran›ﬂ› üzerinde etkili oldu¤undan, bu konudaki sorumluluklar› önem taﬂ›yor. Di¤er taraftan kart sistemleri uygulay›c›lar›, markalar ve müﬂterileri hakk›nda oldukça detayl› bilgiye
sahip durumdalar. Bankalar›n konuyu CRM çal›ﬂmas› çerçevesinde ele al›p, ﬂirketlerin hayat›na de¤er katacak bilgi, analiz ve
raporlar› paylaﬂmalar›n›n çok önemli oldu¤una inan›yoruz.
Kredi kartlar› olmasayd›, sektörünüz aç›s›ndan durum nas›l
olurdu?
Müﬂterinin al›m gücünü do¤rudan etkiledi¤i için, kredi kartlar›

“

Kredi kartlar›
iﬂletmelerin
finans
planlamalar›n›
yapabilmelerine ve
kay›t d›ﬂ› ekonominin
engellenmesine katk›s›
bak›m›ndan ülke
ekonomisinde önemli
bir görev ifa
etmektedir

”

olmasayd› di¤er tüm sektörler gibi haz›r giyim sektörü de bundan olumsuz yönde etkilenirdi. Kredi kartlar› özellikle iﬂletmelerin finans planlamalar›n› yapabilmelerine ve kay›t d›ﬂ› ekonominin engellenmesine katk›s› aç›s›ndan ülke ekonomisinde önemli
bir görev ifa etmektedir. Önceleri taksit sistemi (çek, bono gibi)
iﬂletmeci için ayr›ca takip edilmesi gereken bir müessese iken,
vas›tas› ile bu yük, iﬂletmelerden al›narak bankalara devredilmiﬂ, nakit ak›ﬂ›n›n gözlemlenmesi bak›m›ndan iﬂletmecilerin iﬂlerine kanalize olmalar› mümkün olmuﬂ, ihtisas alanlar› olmayan alacak takibi gibi, iﬂletmeci-müﬂteri iliﬂkisini bozan konularla ilgilenmelerine gerek kalmam›ﬂt›r.
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NAK‹T PUAN TOPLAMA VE KULLANMA

Kredi kart› ile yapt›¤›n›z al›ﬂveriﬂlerde
nakit puan toplamaya çal›ﬂ›yor musunuz?
Evet %70

Hay›r %28

C. yok %2

Önce biriktir
sonra harca
Kredi kart›n›zla yapt›¤›n›z al›ﬂverilerde nakit
puan toplamaya çal›ﬂ›yor musunuz? sorusuna
“evet” diyenlerin oran› yüzde 70’i buluyor. Yani her 10 kredi kart› kullan›c›s›ndan 7’si al›ﬂveriﬂlerinde nakit puan toplamaya çal›ﬂ›yor. Kredi kart›n› kullan›p da puan toplamayanlar›n
oran› ise yüzde 28. Toplad›¤› nakit puanlar›
kullananlar›n oran› yüzde 79’u bulurken, halen
kullanmay›p biriktirmeye devam edenlerin
oran› yüzde 18.

Her 10 kredi kart› kullan›c›s›ndan
7’si al›ﬂveriﬂlerinde nakit puan
toplamaya çal›ﬂmaktad›r.

“

Her 10 kredi kart› kullan›c›s›ndan 7’si
al›ﬂveriﬂlerinde nakit puan toplamaya çal›ﬂ›yor

Nakit puanlar›n›z› hiç kulland›n›z m›?

Evet %79

C. yok %3

Hay›r %18

14
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”

Toplad›¤›n›z nakit puanlar› nas›l
kullan›yorsunuz?
Biriken puanlar›
toplayarak indirim
almak%34

Belirli bir mebla¤a
ulaﬂana kadar biriktirip
harcamak%50

C. yok %16

Toplanan nakit puanlar›n nas›l kullan›ld›¤›na gelince,
kullan›c›lar›n yüzde 50’si belirli bir mebla¤a ulaﬂana kadar puanlar›n› biriktiriyor ve ondan sonra harc›yor.
Yüzde 34’lük bir kesim de toplad›¤› puanlarla al›ﬂveriﬂlerini indirimli yap›yor.

“

Puan toplayanlar›n
yüzde 50’si belli bir
mebla¤a kadar
puan biriktiriyor

”

YKM Pazarlama ve Kredi Kartlar› Grup Müdürü
Aylin Mutlu

Taksit özelli¤iyle
gelir-gider dengesi
daha kolay yap›l›yor
redi kartlar› özellikle YKM'nin yer ald›¤› haz›r giyim
sektöründe taksitli olarak kullan›l›yor. Bu noktada
tüketicilerin ihtiyaçlar›n› ertelemeyip, kart›n vade
fark› ödemeden tutar› taksitlendirme olana¤›ndan
yararland›¤›n› görüyoruz. Kredi kart›, tüketicilere
harcamalar›nda daha esnek davranmalar›n› sa¤layan bir araç.
Di¤er taraftan gerek bankalar›n gerekse perakendecilerin kartlarla yapt›klar› kampanyalar da tüketicilere kredi kart› kullanarak daha kolay ödeme imkan› sa¤l›yor. Her ﬂeyden önce nakit
al›ﬂveriﬂ yap›p, bütçelerinden an›nda para ç›kmas› engellenmiﬂ
oluyor. Tüketiciler nakit ak›ﬂ tarihlerine göre kredi kart› kullan›mlar›n› belirliyor. Dolay›s›yla bütçelerini rahatlatacak bir finansman olana¤› sa¤lanm›ﬂ oluyor. Ayr›ca kredi kartlar›n›n
sa¤lad›¤› taksit seçene¤i, ihtiyaçlar›n de¤il ödemenin zamana
yay›lmas›n› sa¤lad›¤› için tüketicinin yaﬂam›n› kolaylaﬂt›r›yor.
Nakit taﬂ›man›n getirdi¤i risk unsuru da kart kullan›m› sayesinde önlenmiﬂ oluyor. Özellikle iç daralma oldu¤u dönemlerde
tüketiciler nakit para harcamak yerine, kartl› harcamalar› tercih ediyor. Kartlar›n taksit özelli¤i harcamay› kolaylaﬂt›rd›¤›
için gelir-gider dengesi daha kolay yap›l›yor. Bu anlamda ekonomide daralma yaﬂand›¤› dönemlerde de harcamalar›n devam etmesinin ekonomiye katk›s› yüksektir.

K
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KRED‹ KARTI KULLANIMI
AYLIK ORTALAMA ALIﬁVER‹ﬁ TUTARI
881
791

Kredi kartı ile ayda ortama
881 TL harcanıyor

788

2005

2006

2007

2008

ORTALAMA ALIﬁVER‹ﬁ TUTARI (TL)

521

Türkiye’de kredi kart› kullan›c›lar›n›n say›s› y›ldan
y›la artarken, kredi kartlar›n›n ayda ortalama 8
kez kullan›ld›¤› görülüyor. Kredi kart› kullan›m s›kl›¤›, yüksek sosyo-ekonomik gruplardan düﬂüﬂ
sosyo-ekonomik gruplara gidildikçe azal›yor. Kredi kart› ile yap›lan harcama bütçeden bütçeye
farkl›l›k gösterirken, ayl›k ortalama harcama tutar› 881 TL olarak kaydediliyor. 2005 y›l›ndaki 521
TL’lik ayl›k ortalama harcama ile 2008 y›l›nda ulaﬂ›lan tutar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda yüzde 70’e varan bir
art›ﬂ görülüyor.

M‹N‹MUM TEK ÖDEME M‹KTARI
83

YILLAR

76

YILLAR
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2005

2006

2007

”

36

2008

“

Kredi kartlar›
ayda ortalama
8 kez
kullan›l›yor,
ayl›k ortalama
harcama tutar›
ise 881 TL
düzeyinde

M‹N‹MUM TEK ÖDEME M‹KTARI (TL)

67

Tüm Seyahat Acenteleri Derne¤i Baﬂkan›
Ayd›n Yaylac›kl›lar

Kartlardaki
67 TL’ye kadar olan
alışverişlerde tek
ödeme yapılıyor
Kredi kart› kullan›m al›ﬂkanl›klar›, ortalama tek ödeme miktar›n›n 67 TL oldu¤unu gösteriyor. Al›ﬂveriﬂlerde tek seferde yap›lan ödeme miktar›nda 4 y›l
öncesine göre 2 kat art›ﬂ olsa da, son
bir y›la bak›ld›¤›nda düﬂüﬂ gerçekleﬂti¤i görülüyor. Minumum taksitlendirme
miktar›nda da benzer bir e¤ilim söz konusu. Bundan 5 y›l önce minumum taksitlendirme miktar› 100 TL iken, yani en
az 100 liral›k al›ﬂveriﬂ yapt›¤›nda taksit
istenirken, bugün en az 122 TL’lik bir
al›ﬂveriﬂ yap›ld›¤›nda bu imkandan yararlan›l›yor.

M‹N‹MUM TAKS‹TLEND‹RME M‹KTARI
160

156

M‹N‹MUM TAKS‹TLEND‹RME M‹KTARI (TL)

122

YILLAR

2005

2006

2007

2008

114

taksit ve ödüller
sat›ﬂ potansiyelini art›rd›
redi kart›
kullan›lmayan y›llarda, sektörümüzdeki uçak bileti sat›ﬂlar› nakit veya aç›k hesap ﬂeklindeydi. Kredi kartlar›n›n ve teknolojilerinin geliﬂmesi ile özellikle yüklü miktarlarda uçak bileti sat›n
alan günümüz kurumsal firmalar›; kredi kart› kullan›lmayan tarihlerde aç›k
hesap olarak cari dönen uçak biletli al›mlar› yapmaktayd›. Dolay›s› ile firman›n yaﬂad›¤› en ufak finansal bir sorun karﬂ›s›nda ödemelerimiz ertelenir veya sorunlu durumlarda kesintiye u¤rard›. Oysa ﬂu anda kredi kart› sayesinde vade yapsak dahi banka garantisi alt›nda daha
düzenli ve cari aç›¤› en aza indirgenmiﬂ bir geri dönüﬂüm sa¤layabiliyoruz. Bugünkü ﬂartlarda sat›ﬂ›m›z›n yaklaﬂ›k yüzde 70-75’i
kredi kart› ile gerçekleﬂiyor. Dolay›s› ile bu miktar›n neredeyse
yüzde 98’i kesin geri dönüﬂü olan ve aç›k hesap kullan›lmayan bir
sat›ﬂ ﬂeklinde gerçekleﬂiyor. Sektörümüz aç›s›ndan çok büyük bir
geri dönüﬂüm garantisi sa¤land›. Yap›lan kampanyalar, taksitlendirme ve ödül uygulamalar› ise ekstra bir sat›ﬂ potansiyeli artt›rma imkan› sa¤lad›. Kredi kart›, sektörümüzün uçak bileti sat›ﬂlar›
alan›nda gerçekleﬂen art›ﬂta en önemli faktör haline geldi.
Kredi kartlar› ile sektörümüze kesinlikle ve do¤rudan katk› sa¤land›. Kredi kart› ile tan›mlanan kredi miktar› yolcuya ek bir sat›n
alma gücü yaratt›. Sektörde yer alan kampanya ve taksitlerin de
yaln›zca kredi kart› ile birlikte sunulmas›n›n ard›ndan sat›ﬂ rakamlar› artt› ve uçak bileti sat›ﬂ, pazar›n kredi kart› ile hacminin
büyümesine neden oldu. Bugünkü ﬂartlarda, kurumsal olarak hala aç›k hesap niteli¤inde cari çal›ﬂan firmalar›n farkl› bir kredi kart› uygulamas› ile desteklenmesi durumunda, bu pazar›n yüzde
95’inin kredi kartl› sat›ﬂa çekilmesi mümkün gözüküyor.

K
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Ev kiras›n› da
kredi kartı ile
ödemek istiyoruz
Kredi kartlar›n›n yayg›nl›¤›
konusunda tüketici genel olarak
memnun görünüyor. Ancak
araﬂt›rma, kullan›c›lar›n farkl›
alanlarda da kredi kartlar›n›
kullanmak istedi¤ini gösteriyor.
Günümüzde hizmet veren pek
çok kuruluﬂ kredi kart› ile
ödeme seçene¤i sunarken, kart
kullan›c›lar›, ev kiralar›n› da
kartlarla ödemeyi talep ediyor.

18
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B

ankalar›n daha çok iﬂyerini üye yapmas› ile birlikte,
kredi kartlar› pek çok alanda yayg›n olarak kullan›l›yor. Buna ra¤men kart kullan›c›lar› gün geçtikçe farkl› ödemelerini de kredi kart› ile yapmak istiyor. "Kredi
kart›n›z ile nerelerde ödeme yapmak istersiniz" sorusuna yüzde 19'luk bir kesimin "ev kiras›" yan›t›n› vermesi de bu durumu do¤ruluyor. Araﬂt›rmada al›nan
di¤er yan›tlara bak›ld›¤›nda kart kullan›c›lar›n›n, üniversite harçlar›ndan pazar harcamalar›na, elektrik,
su, telefon ve do¤algaz faturalar›ndan vergi borçlar›na, tekel ve ulaﬂ›m harcamalar›na kadar bir çok ödemeyi kredi kart›yla yapmak istedi¤i görülüyor.

KRED‹ KARTI ‹LE ÖDEME YAPILMASI ‹STENEN SEKTÖRLER
%19

Kredi kart› ile ödeme yap›lmas› istenen sektörler aras›nda
bu y›l kiﬂisel bak›m ve kuaförler de yer al›yor. Önceki y›llarda bu ﬂ›kk› akl›na pek getirmeyen kullan›c›lar›, bu y›l yüzde
7'lik bir oranla bu taleplerini belirtiyor. Kart sahiplerinin
harcamalar›n› yapmak istedi¤i di¤er alanlar ise; elektrik, telefon, do¤algaz ve su faturalar› (yüzde 15), tekel ürünleri
(yüzde 14), ulaﬂ›m (yüzde 8), pazar (yüzde 8),ticari taksiler
(yüzde 7), devlet hastaneleri-sa¤l›k ocaklar› (yüzde 6), devlet daireleri (yüzde 6), üniversite harçlar› (yüzde 4), vergi
borçlar› (yüzde 3), otomotiv (yüzde 3) ﬂeklinde s›ralan›yor.

%15
%14

%8

%8
%7

%7
%6

Kişisel bakım ve kuaför
harcamaları kartla ödenmeli

%6

%3

%3

Vergi Borçlar›

Otomotiv

Üniversite Harçlar›

Ev Kiras›

Devlet Daireleri

Devlet Hastaneleri
/Sa¤l›k Ocaklar›

Ticari Taksiler

Kiﬂisel Bak›m/Kuaför

Pazar

Ulaﬂ›m

Tekel ürünleri

Elektrik/Telefon/
Do¤algaz/ ve Su Faturalar›

%4

AYLIK ALIﬁVER‹ﬁ TUTARININ NAK‹T, KRED‹ KARTI VE BANKA KARTLARINA DA⁄ILIMI

Kredi Kart› %59

2007: %39

2007: %57

Nakit %35

Banka Kart› % 6
2007: %4

100 alışverişten 65’i
kartla yapılıyor
Kredi kart› kullan›m›nda bu y›l›n ilk 3 ay›nda bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre yaﬂanan yüzde 14’lük art›ﬂ, kredi kartlar›n›n alternatif bir ödeme arac› olarak
Türkiye’de gördü¤ü kabulün bir göstergesi. Mart
2009 itibariyle 46 milyar TL’lik al›ﬂveriﬂin yap›ld›¤›
kredi kartlar›, günümüzde benzinden tatile, giyimden
markete kadar pek çok yerde kullan›l›yor. Kullan›c›lar
ayl›k al›ﬂveriﬂlerinin yüzde 59’unu kredi kartlar›yla
yap›yor. Banka kartlar›yla birlikte, kartla yap›lan al›ﬂveriﬂlerin tutar› yüzde 65’i buluyor. Ayl›k al›ﬂveriﬂlerin nakitle yap›lan k›sm›n›n yüzde 35’de kalmas› ise,
al›ﬂveriﬂlerde ödeme arac› olarak kartlar›n tercih edildi¤ini gösteriyor.
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Kart kullan›c›lar›n›n %80’i

borcunun
tamamını
ödüyor

20
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Araﬂt›rmam›za göre
kredi kart›
kullan›c›lar›n›n büyük
bir ço¤unlu¤unun
hesap kesim tarihinde
borcunun tamam›n›
ödedi¤i görülüyor.
Bu bir yandan kart
kullan›m›nda Türk
halk›n›n oldukça titiz
davrand›¤›n›, borçlu
kalmay› istemedi¤ini
ortaya koyarken, bir
yandan da tüketici
kredilerine yönelik
bilincin de artt›¤›n›
gösteriyor.

M

art 2009 itibariyle say›s› 43.5 milyon adeti aﬂan kredi kartlar› Türkiye’de kullan›m›n giderek artt›¤›n› ortaya koyarken,
araﬂt›rmam›z Türk halk›n›n kredi kart›n› “belirli bir süre için
faizsiz ödeme arac›” oldu¤u konusundaki bilinci de gözler
önüne seriyor. Tüm dünyay› saran krizin Türkiye’yi de etkilemesiyle birlikte endiﬂeler artm›ﬂ olsa da, kredi kart› kullan›c›lar› borcunu ödemek konusundaki hassasiyetini koruyor.
Koﬂullar bir önceki y›la göre ne kadar de¤iﬂmiﬂ olsa da araﬂt›rmam›z, Türk halk›n›n borcuna sad›k oldu¤unu bir kez daha gösteriyor.
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KRED‹ KARTI BORCU ÖDEME M‹KTARI

Yüzde 80’i borcunun
tamamını ödüyor

KRED‹ KARTI BORCUNU ÖDEME M‹KTARI

Bir k›sm›n› ödüyorum
%20

Tamam›n› ödüyorum
%80

“Bir k›sm›n› ödüyorum”: 2008: %20
2007: %20
2006: %25
2005: %22

“

%20

KRED‹LEND‹R‹LEN BORCUN ÖDENEN YÜZDES‹
%18
%21-40

%48
%20 (Asgari)

%18
%41-60

%10
%61-80
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%5
%81 veya
üstü

%1
Cevap
yok

Kredi kart› kullan›c›lar›n›n borç ödeme miktar›na bak›ld›¤›nda yüzde 80’lik oranla büyük bir ço¤unlu¤un hesap kesim tarihinde
borcunun tamam›n› ödedi¤i görülüyor. Bu
bir yandan kart kullan›m›nda Türk halk›n›n
oldukça titiz davrand›¤›n›, borçlu kalmak istemedi¤ini ortaya koyarken, bir yandan da
tüketici kredilerine yönelik bilincin de artt›¤›n› gösteriyor. Borcunun bir k›sm›n› ödeyenlerin oran› 2001’de yani yine bir kriz döneminde yüzde 40 iken, günümüzde yüzde
20’ye gerilemiﬂ olmas› da bu yöndeki saptamalar› destekliyor.

2001’de borcunun bir
k›sm›n› ödeyen
kullan›c›lar›n oran›
yüzde 40 iken bu oran
2008’de yüzde 20’ye
düﬂtü

”

Borcunu kredilendirenlerin
yüzde 48’i asgarisini
ödeyebiliyor
Borcunun bir k›sm›n› ödeyebilen yüzde
18’lik kesim incelendi¤inde, bunlar›n
yüzde 48’inin asgari ödemeyi yapabildi¤i
görülüyor. Genel olarak bak›ld›¤›nda
yüzde 52’nin asgarinin üzerinde
ödemesini gerçekleﬂtirdi¤i takip ediliyor.
Borcunun yar›s›n› ya da yar›s›na yak›n›n›
ödeyenlerin oran› yüzde 33’ü buluyor.
Yüzde 5’lik bir k›s›m ise borcunun yüzde
80’inden fazlas›n› ödüyor.

KRED‹ KARTI FA‹ZLER‹NDEK‹ DE⁄‹ﬁ‹M‹N KRED‹ KARTI KULLANIMINA ETK‹S‹
%50

Harcamam de¤iﬂmez
Kredi kart›
kullan›m›m› azalt›r›m

%37

Faizlerin düﬂmesi halinde
kart kullan›m›m artar

%9

Faizleri düﬂük olan bankan›n
kredi kart›n› al›r›m
Nakit çekmem

%4

Kredi kart› kullan›m s›kl›¤›
ve yaﬂ artt›kça, faizlerdeki
de¤iﬂimin kart kullan›m›na
etkisi azalmaktad›r.

Faiz konuşulduğu kadar, kullanımı etkilemiyor
Kredi kartlar› faiz oranlar›n›n kart kullan›m›na etkisine bak›ld›¤›nda yüzde 50’lik bir kesimin harcamalar›n› faize odakl› olarak de¤iﬂtirmedi¤i gözleniyor. 2007 y›l›nda yüzde 41
olan bu oran›n bir y›lda 9 puan artmas›, kart kullan›c›lar›n›n faiz oranlar›ndan fazla etkilenmedi¤ini gösteriyor. Yüzde 80’lik bir kesimin borcunun tamam›n› ödedi¤i de göz
önünde bulunduruldu¤unda, kart kullan›c›lar›n›n ödeyecekleri bir borcun faizinden etkilenmeyece¤i için, kredi kart›n› ayn› s›kl›kta kullanmay› ve sa¤lad›¤› faydalar› sürdürmeyi tercih ettikleri görülüyor. Yüzde 37’lik bir kesim faiz de¤iﬂti¤inde kredi kart› kullan›m›n› azaltaca¤›n› söylerken yüzde 9’luk bir kesim faizler düﬂtü¤ünde kart kullan›m›n›
artt›raca¤›n› ifade ediyor.

%1

YAKLAﬁIK KRED‹ KARTI BORCU VE NAK‹T AVANS
%67
NAK‹T AVANS
ÇEKENLER
2008: %26
2007: %31
2006: %23
2005: %43

ÇEK‹LEN
NAK‹T AVANS
M‹KTARI
Ortalama
2008: 142 TL
2007: 150 TL
2006: 162 TL
2005: 172 TL

%33
%13
%9
%1
10.001-20.000 TL

%1

Kredi kart› kullananlar›n ço¤unlu¤u borcunun tamam›n› tek seferde ödemeyi tercih ediyor. Araﬂt›rmam›z da gösteriyor ki borçlanmay› sevmeyen
Türk halk›n›n yüzde 67’sinin hiç kredi kart› borcu
bulunmuyor. Kart borcu bulunan yüzde 33’lük kesimin yüzde 13’ünün 250 TL ile 500 aras›nda borçlu
oldu¤u görülürken, 2.001 TL ile 5.000 TL aras›nda
borçlu olanlar›n sadece yüzde 4, 5.001 TL’nin üzerinde borcu olanlar›n ise yüzde 1’lik bir oranda kald›¤› görülüyor.

20.001 TL
ve üstü

%1
5001-10.000 TL

2001-5000 TL

1001-2000 TL

501-1000 TL

250-500 TL

Kredi kart›
borcum yok

%4 %4

Kullanıcıların yüzde 67’sinin
kredi kartı borcu
bulunmuyor
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EN SIK KULLANILAN KRED‹ KARTININ BORCUNU ÖDEME YÖNTEMLER‹

ATM’ler şubenin yerini almaya başladı
Kredi kart› kullan›c›lar›n›n bir k›sm›n›n borç ödeme konusunda geleneksel davrand›¤›n› söylemek mümkün. Ancak borç ödemek için banka
ﬂubesine giden bu kitle her y›l biraz daha azal›yor. Borcunu ödemek için ﬂubeyi tercih edenlerin oran› 2005 y›l›nda yüzde 85 iken, bu oran›n
2008 y›l›nda yüzde 40’a düﬂmüﬂ olmas› dikkat
çekiyor. Borcunu ﬂubeden ödemekten vazgeçen
kitlenin, hangi yöntemi tercih etti¤ine bak›ld›¤›nda ise ATM’lerin artan pay› öne ç›k›yor. ATM’ler,
borç ödeme yöntemleri aras›nda yüzde 39 ile
ﬂubeleri yak›ndan takip ediyor. Nakit para yat›r›lmas›na imkan veren ATM’lerin artmas› ve bankalar›n yeni ATM yat›r›mlar›n› ara vermeden
sürdürmesi kredi kart› borcunu öderken vakit
kaybetmek istemeyenlere kolayl›k sa¤l›yor.
2005 y›l›nda borç ödeme yöntemleri aras›nda
ATM’lerin pay›n›n sadece yüzde 12 oldu¤unu hat›rlarsak ﬂubelerden ATM’lere yönelen tercihin
nas›l de¤iﬂti¤ini gözlemlemek mümkün.

“

Borç ödemelerinde ﬂubelerin pay› yüzde 85’den
yüzde 40’a gerilerken ATM’lerin pay› yüzde 39’a ç›kt›

En s›k kullan›lan kredi kart›n›n borcunu ödeme Yöntemleri

ATM’lerden %39

Banka ﬂubelerinden %40

2008: %39
2007: %28
2006: %15
2005: %12

2008: %40
2007: %48
2006: %61
2005: %85

Di¤er %21

2008: %21
2007: %24

24
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”

Kredi kart› borcunu internet, WAP gibi yöntemlerle
ödememenin nedenleri

%57

“
%23

Tüketiciler
ﬂubelere ödeme
yapmay› daha
kolay bulurken
ﬂube d›ﬂ› kanallar›
kullanmakta
zorlan›yorlar

%1

%1

%1

Telefonda bekleme
süresi uzun

Telefon ücreti
ödemek istemiyorum

ATM’den nakit
yat›ram›yorum

WAP’l› telefonum
yok

%2 %1
Internet
ba¤lant›m yok

ﬁube d›ﬂ› kanallar›
kullanmak zor

ﬁubelere ödeme
yapmak daha kolay

Hem müşteriye

hem kuruma
yarar sa¤l›yor

”

%18

ﬁube d›ﬂ› kanallar›
güvenmiyorum

Astoria Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Vedat Aﬂç›

Borç öderken kullanılan
yöntemi güven belirliyor
Kredi kart› borcunu otomatik ödeme talimat› vererek
ödeyenlerin oran› yüzde 12, interneti kullananlar›n
oran› yüzde 5, PTT arac›l›¤›yla ödeyenlerin oran›
yüzde 3. Telefon bankac›l›¤›n› kullanarak borcunu
ödeyenlerin oran› ise sadece yüzde 1. Teknolojide yaﬂanan geliﬂime, tüketici davran›ﬂlar›ndaki de¤iﬂime
karﬂ›n borç ödeme konusunda ﬂubelerin hala ilk s›rada yer almas›, daha yeni olan ödeme kanallar›na al›ﬂ›lmad›¤›n› gösteriyor. Kredi kart› borcunu internet,
WAP gibi yöntemlerle ödememe nedenlerinde yüzde
57’lik oran ile güven unsuru, önceki y›llarda oldu¤u
gibi ilk s›ray› al›yor. Yüzde 23, ﬂubelere ödeme yapmay› daha kolay bulurken, yüzde 18 ﬂube d›ﬂ› kanallar› kullanmakta zorlan›yor.

redi kartlar›n›n hem müﬂteriler hem de kart
kullan›lan iﬂyerleri aç›s›ndan ciddi anlamda
fayda sa¤lad›¤›n› düﬂünüyorum. Kredi kartlar› öncelikle tüketicilerin yaﬂam›n› kolaylaﬂt›rmada önemli bir rol oynuyor. Kredi
kart› kullan›c›lar› ihtiyaçlar›n›, o an yanlar›nda nakit
bulunmasa bile karﬂ›layabiliyorlar. Bunun yan› s›ra
kredi kartlar›, kullan›c›lara, taksitli sat›n alma, puan
toplayarak al›ﬂveriﬂ yapma gibi önemli avantajlar da
sunuyor.
Bu elbette kredi kart› kullan›lan iﬂyerlerine de önemli
oranda fayda sa¤l›yor. ‹ﬂyerleri kredi kart›n›n sundu¤u avantajlara düzenledi¤i kampanyalarla da ivme kazand›r›yor. Kredi kart› kullan›m› ekonominin kay›t alt›na al›nmas› gibi çok önemli bir görevi de yerine getirdi¤i için herkese kazand›ran bir ödeme arac› oldu¤unu ve yayg›nlaﬂmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum.

K
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‹nternet ya da
telefonla al›ﬂveriﬂte

başrolü
kredi kartları
oynuyor

26
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Araﬂt›rmam›z›n ortaya ç›kard›¤› sonuç; 100 kiﬂiden
sadece 13’ünün internet ya da telefon üzerinden
al›ﬂveriﬂ yapt›¤› yönünde... ‹nternet veya telefonla
al›ﬂveriﬂ yapanlar›n oran› yüzde 13’te kalsa da, bu
kanallarda en çok tercih edilen ödeme yöntemini
yüzde 86 ile kredi kartlar›n›n oluﬂturmas› dikkat
çekiyor. ‹nternet ve telefonla yap›lan
al›ﬂveriﬂlerdeki tercihlere bak›ld›¤›nda ise yüzde
69’luk pay ile kitap, DVD ve CD sipariﬂlerinin ilk
s›ray› ald›¤› gözleniyor.

B

KM’nin 2009 y›l›na ait 3 ayl›k verilerine
göre, internette kay›tl› iﬂyeri say›s›nda bir
önceki y›la göre yüzde 44’lük bir art›ﬂ yaﬂand›. Kredi kart› kullan›c›lar› da yapt›klar› 46 milyar TL’lik al›ﬂveriﬂin 2 milyar
TL’sini evinden d›ﬂar›ya ç›kmadan gerçekleﬂtirdi. Gelinen bu nokta kredi kart›
sahiplerinin internet ve telefon bankac›l›¤› kullan›m›n›n teknolojiye paralel olarak
geliﬂti¤ini, ayr›ca al›ﬂveriﬂ yöntemi olarak
bu kanallarda hala büyük bir potansiyel bulundu¤unu gözler
önüne seriyor. Araﬂt›rmam›z, 100 kiﬂiden 87’sinin hala internet
ya da telefon üzerinden al›ﬂveriﬂ yapmad›¤›n› ortaya koyarken,
yüzde 13’lük bir kesimin büyük bir ço¤unlu¤unun bu kanal üzerinden kredi kart›n› kullanarak al›ﬂveriﬂ yapt›¤›n› gösteriyor. ‹nternetten veya telefonla al›ﬂveriﬂ yapanlar›n oran› sosyo-ekonomik statüye ve yaﬂa ba¤l› olarak de¤iﬂiyor. AB sosyo-ekonomik grubunda bu oran yüzde 40’› bulurken, C grubunda yüzde
18’e düﬂüyor. Araﬂt›rmam›z, pek çok alanda oldu¤u gibi al›ﬂveriﬂ
konusunda da gençlerin teknolojiye daha yatk›n oldu¤unu gösteriyor. Yaﬂ› 18 ile 24 aras›nda olan kitlenin yüzde 19’u internet
ve telefon üzerinden sipariﬂ verebiliyor, yaﬂ› 25 ile 34 aras›nda
olan grup da buna eklenince oran yüzde 33’ü buluyor. 45 yaﬂ
üzerinde ise oran yüzde 10’a iniyor.
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‹NTERNET ÜZER‹NDEN YA DA TELEFONLA S‹PAR‹ﬁ

İnternet ve telefon aracılığıyla
ortalama 136 TL harcanıyor

‹nternet üzerinden ya da telefonla
al›ﬂveriﬂ yap›yor musunuz?

‹nternet üzerinden yap›lan al›ﬂveriﬂlerde hangi ödeme arac›n›n
kullan›ld›¤›na bak›ld›¤›nda, kredi kartlar› öne ç›k›yor. ‹nternet
veya telefonla al›ﬂveriﬂ yapanlar›n oran› yüzde 13’te kalsa da, bu
kanallarda en çok tercih edilen ödeme yöntemi yüzde 86 ile kredi kartlar›. Kredi kartlar› ve sanal kartlarla, ayda ortalama 136
TL internet veya telefon al›ﬂveriﬂlerinde harcan›yor.

Hay›r %87

Internet üzerinden ya da telefonla al›ﬂveriﬂ
yapanlar ayda ortalama
3 haftada 1 defa al›ﬂveriﬂ yapmaktad›r.

Evet %13
En çok tercih edilen ödeme yöntemi %86 ile
kredi kart›d›r.

‹NTERNET YA DA TELEFONLA ALIﬁVER‹ﬁ YAPILAN SEKTÖRLER

İnternetten en çok kitap ve film satın alınıyor

%69

‹nternet ve telefonla yap›lan al›ﬂveriﬂlerde yüzde 69’luk pay ile kitap, DVD ve CD sipariﬂleri ilk s›ray› al›yor. Daha önceki y›llarda ilk s›rada yer alan elektrik, elektronik eﬂya
ve bilgisayar al›ﬂveriﬂleri yüzde 53 ile ikinci s›ray› al›yor. Ancak önceki y›la göre burada 12 puanl›k bir art›ﬂ yaﬂand›¤› da göze çarp›yor. Geçen y›l oldu¤u gibi üçüncü s›rada
yer alan sektör olan havayollar› ve seyahat acentelerinin pay› ise yüzde 37. Bu sektörde de bir önceki y›la göre 11 puanl›k bir art›ﬂ söz konusu. Giyim ve aksesuar sektörü internet veya telefonla al›ﬂveriﬂ yapanlar›n yüzde 30’u taraf›ndan tercih edilirken, daha
çok çal›ﬂan kesimin ve ö¤rencilerin tercih etti¤i internetten yemek sipariﬂi yüzde 21’lik
oranla s›ralamadaki yerini al›yor. Yüzde 12’lik bir kesim markete gitmeden internet ve
telefon üzerinden sipariﬂ vermeyi tercih ederken, yap› malzemeleri, mobilya, kuyumcular, araç sat›ﬂ ve yedek parça gibi sektörler de dikkat çekiyor. Bu kullan›c›lar›n oran› henüz yüzde 5, yüzde 2 gibi tek haneli rakamlarda kalsa da, sanal al›ﬂveriﬂin Türkiye’de
giderek daha çok alanda yayg›nlaﬂt›¤›n› gösteriyor.

%53

%37
%30
%21
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%3

%2

%2
Sigortac›l›k

%4

Araç Sat›ﬂ/Servis/
Yedek Parça

%5

Kuyumcular

%5

Do¤rudan Pazarlama

%5

Yap› Malz./H›rdavat/
Nalburiye

Konaklama

Market/G›da al›ﬂveriﬂi

Sagl›k/Sa¤l›k ürünleri/
Kozmetik

Yemek Sipariﬂi

Giyim ve Aksesuar›

Havayollar›/
Seyahat Acenteleri

Elektrik/ElektronikEﬂya/
Bilgisayar

Kitap/DVD/CD

%8

Mobilya ve Dekorasyon

%12

Araba kiralama

%14

‹stanbul Ticaret Odas› Baﬂkan› Murat Yalç›ntaﬂ

Kart kullan›m›n›

teşvik ediyoruz

redi kart› sadece tüketici için de¤il, ticaretle u¤raﬂan herkes için önemli bir enstrüman. Bu önemin
fark›nda olan ‹stanbul Ticaret Odas›, kart kullan›m›n› teﬂvik ediyor. Bu konuda hem bankalar hem hükümet nezdinde çal›ﬂmalar yürütüyor. Türkiye’nin kredi kart›
kullan›m oran›yla en h›zl› büyüyen ülkeler aras›nda oldu¤unu
belirten ‹TO Baﬂkan› Murat Yalç›ntaﬂ, “Kredi kart› kullan›m›n›
teﬂvik ediyoruz. Yak›nda pek çok üyemiz do¤rudan do¤ruya
kredi kart›na geçecek” diye konuﬂuyor.
Ticarette kredi kart›n›n pek çok avantaj› oldu¤unu söyleyen ‹stanbul Ticaret Odas› Baﬂkan› Murat Yalç›ntaﬂ, “Kredi kart› kullan›m› nakite nazaran hem hammaddede hem iﬂçilikte hem de
güvenlikte yaklaﬂ›k 3’te 1 oran›nda bir tasarruf da sa¤l›yor” diyor. Yalç›ntaﬂ, bu tasarrufun da göz ard› edilmemesini ve kullan›m›n›n teﬂvik edilmesi gerekti¤ini savunuyor.
Yalç›ntaﬂ liderli¤inde ‹TO’nun yapt›¤› birçok çal›ﬂma var. Örne¤in “Al›ﬂveriﬂte gün bugün” kampanyas› da ‹TO’nun giriﬂimiydi. Kampanya ‹stanbul’da al›ﬂveriﬂin yüzde 30 oran›nda artarak ciddi ﬂekilde canlanmas›n› sa¤lad›.
Yalç›ntaﬂ, ekonominin canland›r›lmas› için kredi kart› kullan›m›n›n da art›r›lmas› gerekti¤ini de belirtiyor.
Bankalararas› Kart Merkezi verilerine göre, 2008 y›l›nda ülkemizde 60 milyona yak›n banka kart› ve 43 milyon kredi kart›
var. 5 y›l önce banka kart› say›s› 40 milyon, kredi kart› say›s›
da 20 milyondu diyen Yalç›ntaﬂ, “Türkiye’de banka ve kredi
kart› kullan›m›n›n çok h›zl› bir ﬂekilde yayg›nlaﬂt›¤›n› ve benimsendi¤ini söyleyebiliriz” diye devam ediyor.
Kredi kart›n›n tüketici ve ﬂirketler için de avantajlar› oldu¤una
de¤inen Yalç›ntaﬂ, kredi kart›n›n, nakit taﬂ›ma riskini azaltt›¤›n›n, ayn› zamanda bu kriz ortam›nda insanlara belli bir finansman imkan› da sa¤lad›¤›n›n alt›n› çiziyor. Yalç›ntaﬂ, “As›l
önemlisi do¤algaz, elektrik, telefon gibi faturalar›n hepsini
kredi kart› ile ödemek mümkün. Bu da tüketiciler için çok cazip bir ödeme imkan›. Bir de tüm bankalar›n yapt›¤› promosyonlar var. Kiminde uçuﬂ mili, kiminde nakit para, kiminde de
çekiliﬂlere giriyorsunuz, ama en önemlisi taksitlere bölebiliyorlar. Bu da tüketicileri harcamaya teﬂvik eden, harcamay›
kolaylaﬂt›ran bir baﬂka etmen” diyor.
‹TO olarak “Kredi kart› kullan›m›n› tüketici al›ﬂkanl›klar›na,
al›ﬂveriﬂlerin yer, zaman ve marka tercihlerine etkisi” konulu
bir araﬂt›rma haz›rlatt›klar›na de¤inen Yalç›ntaﬂ, 2007 y›l›nda
yay›nlanan bu çal›ﬂman›n çok olumlu karﬂ›land›¤›n› ifade etti.
Yalç›ntaﬂ, yine ayn› ﬂekilde geçti¤imiz y›llarda baﬂlayan
chip&PIN uygulamas›n›n kredi kartlar›n›n güvenli¤i aç›s›ndan
son derece önemli bir uygulama oldu¤unu düﬂünüyor.

K

“Kart›n› sorunsuz kullananlar›n oran› yüzde 97”
Yalç›ntaﬂ tüketicilerin gelirinin üzerinde yapt›¤› harcamalar ve
sonras›nda yaﬂad›klar› ödeme s›k›nt›s› ile ilgili olarak; “2007

sonuçlar›na göre ülkemizde kredi kart›n› sorunsuz kullanan insanlar›n oran› yüzde 97. Yani yüzde 97 paras›n› zaman›nda
ödüyor, banka ile herhangi bir s›k›nt› yaﬂam›yor. Kredi kart›
kullananlar›n gelir durumuna bakt›¤›m›z zaman yüzde 79’unun
düzenli bir geliri var. Burada iki önemli parametre var. Birinci
önemli parametre; bankalar›n kredi kart› verirken dikkatli olmalar› gerekti¤i. As›l önemli olan tüketiciler. Tüketicilerin kendi harcamalar›n› planl› programl› yapmalar› gerekiyor. Bankalar da kredi kart› verirken kart›n limitini ödeme gücüne göre tayin etmeliler. Tabii temerrüt faizleri de önemli” diyor.

“

2007 sonuçlar›na göre
ülkemizde kredi kart›n›
sorunsuz kullanan
insanlar›n oran› yüzde 97.
Yani yüzde 97 paras›n›
zaman›nda ödüyor, banka
ile herhangi bir s›k›nt›
yaﬂam›yor

”
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Bankalararas› Kart Merkezi
(BKM) ve üyelerinin yo¤un
çal›ﬂmalar›yla, Fransa ve
‹ngiltere'nin ard›ndan
dünyada chip&PIN
uygulamas›na geçen
üçüncü ülke olarak Türkiye,
kartl› ödeme sektöründeki
baﬂar›s›yla dikkat çekti.

şifreli iﬂlem
güvenli

Kredi kart›nda

bulundu ve hayat› kolaylaﬂt›rd›

T

ürk bankac›l›k sisteminin kredi kart› iﬂlemlerinden imzay› kald›rarak dünyada büyük bir baﬂar›ya imza att›¤› chip&PIN sistemi, bugün tüketicilerin olmazsa olmaz› haline geldi. Bankalararas› Kart Merkezi (BKM) ve üyelerinin yo¤un çal›ﬂmas›yla, Fransa ve
‹ngiltere'nin ard›ndan dünyada üçüncü ülke olarak chip&PIN uygulamas›na geçen Türkiye, bu alandaki baﬂar›s›yla dikkat çekti. 15 ay gibi
k›sa bir süre içinde geçiﬂ sürecini tamamlayan Türkiye, bu alanda tarihi bir rekor yazd›. Hem k›sa sürede projenin gerçekleﬂmesi hem de
dönüﬂümdeki baﬂar›, birçok ülkenin gözünü Türk kartl› ödeme sektörüne çevirmesine neden oldu. Avrupa'n›n geliﬂmiﬂ ülkeleri Türkiye'nin chip&PIN deneyimini ihraç etmek isterken, ‹talya, ‹spanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan gibi çok say›da ülke BKM ve
üyelerinden bilgi talebinde bulundu. 1 Temmuz 2007 itibariyle chip&PIN uygulamas›
ile tan›ﬂan Türkiye’nin k›sa sürede elde etti¤i sonuçlar, araﬂt›rmam›z ile de bir kez daha teyit edildi. Verilen cevaplar tüketicinin, yarar›na ve kolayl›¤›na inand›¤› bu uygulamadan oldukça memnun oldu¤unu gösteriyor.
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CHIP&PIN ve KART ﬁ‹FRES‹ B‹L‹N‹RL‹⁄‹
KRED‹ KARTI ﬁ‹FRES‹N‹N B‹L‹N‹RL‹⁄‹

KRED‹ KARTI ﬁ‹FRES‹N‹N KULLANIM AMACI
Al›ﬂveriﬂlerde ödeme
yapmak %52

Evet %96

C. Yok %1

%96
Hay›r
%3

CHIP&PIN S‹ZE NE ‹FADE ED‹YOR?

%32

Şifre bilinirliği
yüzde 100'e yaklaştı

%14

‹mzas›z
iﬂlem

Kart›n üzerindeki
metalik parça

%10

ﬁifreli
iﬂlem

Hem al›ﬂveriﬂ yap›yor
hem nakit çekiyor
Kredi kart›n› ﬂifresi ile kullanan
tüketicilerin yüzde 52'si ﬂifresini
al›ﬂveriﬂ s›ras›nda kulland›¤›n›
ifade ediyor. Yüzde 5 gibi bir
kesim ATM'de para çekimi
s›ras›nda ﬂifresini kulland›¤›n›
belirtirken, bunun ikisi için
kullan›m› ise yüzde 42 gibi
oldukça yüksek bir orana denk
geliyor.

%58

Güvenlik
kodu

ATM’den para
çekmek %5

Her ikisi de %42

chip&PIN baﬂar›s›n›n en büyük göstergesi, kart kullan›c›lar›n›n verdi¤i tepki oldu. Kredi kart› sahiplerinin bugün neredeyse yüzde 100'e yak›n› chip&PIN uygulamas›ndan haberdar. Üstelik yüzde 96 ile büyük bir kitle de kredi kart›
ﬂifresini biliyor ve kullan›yor. chip&PIN tüketiciler aç›s›ndan güvenlik kodu olarak de¤erlendirilirken, belli bir bölüm ise chip&PIN'i ﬂifreli iﬂlem olarak tan›ml›yor.
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KRED‹ KARTI ﬁ‹FRES‹N‹N POS MAK‹NES‹NE G‹R‹LMES‹
Her zaman kendim
giriyorum %93

Her zaman görevliye
girdiriyorum %1

Zaman zaman
görevliye girdiriyorum %6

Yüzde 90 şifresini
sadece kendi biliyor
BKM ve üyeleri chip&PIN uygulamas›n›n baﬂlamas›yla birlikte,
'ﬂifrenizi kimse ile paylaﬂmay›n' uyar›lar›nda da bulundu. Araﬂt›rmam›z, tüketicilerin aradan geçen zaman içinde, kredi kart›
güvenli¤i aç›s›ndan önemli bir unsur olan ﬂifre gizlili¤i konusundaki uyar›s›n› dikkate ald›¤›n› gösteriyor. BKM'nin kredi kart›
kullan›m al›ﬂkanl›klar› araﬂt›rmas›na göre "ﬁifremi POS makinesine kendim giriyorum" diyenlerin oran› yüzde 93 iken sadece
Yüzde 6’l›k bir kesim zaman zaman görevli arac›l›¤› ile ﬂifresini
kullanmakta bir sak›nca görmüyor. Yüzde 1 gibi, çok küçük bir
kesim ise her zaman görevliyi tercih etti¤ini belirtiyor.

ﬁ‹FRE G‹RME SÜREC‹NDEN MEMNUN‹YET DERECESi VE NEDENLER‹
KART KULLANICISI ﬁ‹FRE G‹RME SÜREC‹NDEN MEMNUN‹YET DERECES‹

%61
Çok memnun kald›m

%25

%61

Pek memnun kalmad›m %6

Biraz memnun kald›m
Hiç memnun kalmad›m

%6 %4 %4

%25
%4

C. Yok

%4

MEMNUN OLMA NEDENLER‹

“

%53
%43

Yüzde 53 ﬂifre uygulamas›n›
güvenli buldu¤u için memnun

”

Kredi kartı sahiplerinin
yüzde 86’sı chip&PIN
uygulamasından çok memnun

%7
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Di¤er

‹mza atmakla
u¤raﬂm›yorum

Zamandan
tasarruf

Güvenli
olmas›

%1

chip&PIN uygulamas›yla birlikte kredi kart›nda ﬂifreli iﬂlem, tüketicileri genel olarak memnun etmiﬂ görünüyor.
ﬁifreli iﬂlemlerden memnuniyet derecesi yüzde 86 gibi
yüksek bir orana ulaﬂ›yor. Memnuniyetin en önemli unsuru ise güvenlik. Kart kullan›c›lar›n›n yüzde 53'ü ﬂifreli
uygulamay› güvenli buldu¤u için memnuniyetini belirtirken, yüzde 43'ü ise zamandan tasarruf etti¤ini ifade ediyor. Yüzde 7’lik bir kesim de imza atmakla u¤raﬂmad›¤›n› belirtiyor. ﬁifre ile kredi kart› iﬂlemi yapman›n daha
önceki yöntemlere göre daha kolay oldu¤unu belirten
kesim ise yüzde 96 gibi büyük bir orana denk geliyor.

Birleﬂmiﬂ Markalar Derne¤i (BMD) Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ekrem Akyi¤it

Kredi kartlar› perakendenin markalaﬂma sürecine

imaj ve satış katkısı sağlıyor

P

erakende sektörü h›zl› geliﬂen ve de¤iﬂen, müﬂteri ile
do¤rudan etkileﬂimde bulunulan, rekabetin çok yo¤un
yaﬂand›¤›, müﬂteri sat›n alma davran›ﬂlar›n›n h›zl›
de¤iﬂkenlik gösterdi¤i kritik bir sektördür. Perakende
sektöründe, hedef kitlesi 18 yaﬂ ve üzerinde olan markalarda sat›ﬂ›n yüzde 70 ve üzeri kredi kartlar›yla gerçekleﬂmektedir. Bu
da sektörün büyümesine direkt olarak etki yapmaktad›r. Son y›llarda al›ﬂveriﬂlerde nakitten çok kredi kartlar›n›n kullan›lmas›
perakende sektörünü hareketlendirdi. Bu sayede insanlar, art›k
daha fazla tüketme ve gelecekteki sat›n alma gücünü bu günden kullanma imkân›na kavuﬂtu. Kredi kartlar› taraf›ndan yap›lan puan, taksit ve kampanya uygulamalar› hem kredi kartlar›n›n cirosuna hem de kampanyaya kat›lan firmalara art› ciro ve
büyüme imkân› sa¤l›yor. Yine sektörün kay›t d›ﬂ›yla mücadelede en önemli silah› kredi kartlar› olmaya devam ediyor.
Kredi kartlar›n›n, yukar›da belirtti¤im sat›ﬂa olan katk›lar›na ek
olarak, bu gibi daralmalarda toplam perakende cirolar›nda yaﬂanan düﬂüﬂleri giderek artan pay› ile yavaﬂlatmas› da tüketicinin
al›ﬂveriﬂ oran›n›n artmas›n› sa¤layarak, ekonomideki yaﬂanacak
daha büyük s›k›nt›lar›n önüne geçiyor.
Kredi kart› sektöre, yap›lan al›ﬂveriﬂlerde ortalama sepet büyüklü¤ünün nakit sat›ﬂlara göre daha da artmas›, tüketicinin fiyata karﬂ› direnmesi an›nda ödeme yapmad›¤› için azalmas›,
müﬂteri sadakatini sa¤lamas›, kaliteli mallar›n daha kolay sat›lmas› gibi katk›lar sa¤l›yor. Ayl›k sat›ﬂlar›n da¤›l›m›n›n daha dengeli olmas›n› da sa¤l›yor. Kredi kartlar› ile birlikte yap›lan reklâm
ve tan›t›m faaliyetleri de perakendenin markalaﬂma sürecine
ciddi bir imaj katk›s› ve dolayl› olarak sat›ﬂ katk›s› da sa¤lamaya
devam ediyor. Bugün, taksit özelli¤inden dolay› kredi kart›, tüketicilerin al›ﬂveriﬂlerde kulland›¤› bir enstrüman haline geldi.

“

Bugün taksit
özelli¤inden dolay›,
kredi kartlar›
tüketicilerin miktar›
yüksek al›ﬂveriﬂlerde
kulland›¤› bir enstrüman
haline geldi

”

Yap›lan kampanyalar karars›z müﬂterilerin al›ﬂveriﬂ karar›n›
kolaylaﬂt›rarak art› de¤erler yaratmaya devam edecektir. Nitekim, sat›ﬂlar›n sadece nakit olarak yap›labildi¤i bir zaman ve ortamda olsayd›k, daralmalar ekonomiye çok daha negatif yönde
etki edebilirdi. Bu geçiﬂlerin daha yumuﬂak olmas›nda en
önemli etken olarak kredi kartlar› ortaya ç›kmaktad›r. Kredi
kartlar› olmasayd› kay›t d›ﬂ›yla mücadelede baﬂar› sa¤lamak
mümkün olmayacakt›. Yap›lan kampanyalarla hem sat›ﬂlar›n
artmas›na getirdi¤i art›lar hem sektörümüzdeki firmalar›n markalaﬂma süreçlerine sa¤lad›klar› katk›lar›n daha s›k› bir ﬂekilde
devam etmesi kredi kartlar›n›n önemli bir özelli¤idir.”
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Kartlar cüzdanda

para taşıma
ihtiyac›n› azalt›yor
Türkiye’de tüketicilerin kredi
kart›n› önemli bulma
nedenleri, elbette kullan›ma,
ihtiyaçlara göre ﬂekilleniyor.
Araﬂt›rmam›z, tüketici
nezdinde kredi kartlar›n›n en
önemli özelliklerinin ‘hem
peﬂin hem de taksitli ödeme
olana¤› sunmas›” ve ‘nakit
dolaﬂ›m ihtiyac›n› azaltmas›’
oldu¤unu gösteriyor.
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K

üresel krizin bireyler üzerinde
etkisini hissettirdi¤i bu dönemde, kredi kartlar›n›n önemi de art›yor. Kart kullan›m bilinci artan
kullan›c›lar, hesap ekstrelerinden
harcamalar›n› takip edebildi¤i, kontrol alt›na alabildi¤i ve nakit ak›ﬂ›n› düzenleyebildi¤i için al›ﬂveriﬂlerini kredi kart› ile yapmay›
tercih ediyor. Tüm dünyada
bu e¤ilim giderek art›yor.
Bugün cüzdanlarda ortalama 2.2 kredi kart›n›n bulundu¤u Türkiye’de de, kredi kartlar›n›n tüketici için önemli oldu¤unu düﬂünenlerin oran› yüzde 59’u buluyor.

KRED‹ KARTLARININ TÜKET‹C‹ ‹Ç‹N ÖNEM‹

%22

%59

Çok önemli

%22

Önemli de¤il

%7

Önemli

%10

%59

Hiç önemli de¤il

Ne önemli ne önemli de¤il

%7 %2

%10

%2

Kullanıcıların yüzde 81’i kredi kartını önemli buluyor
Türkiye’de kullan›c›lar›n kredi kart›n› önemli bulma nedenleri, elbette kullan›ma, ihtiyaçlara göre ﬂekilleniyor. Araﬂt›rmam›z, tüketici nezdinde kredi kartlar›n›n en önemli özelliklerinin “hem peﬂin hem
de taksitli ödeme olana¤› sunmas›” ve “nakit dolaﬂ›m ihtiyac›n› azaltmas›” olarak gösteriyor. Tüketiciler bu iki özelli¤i de, yüzde 42’lik oranlarla önemli buluyor. Kredi kart› kullan›c›lar›n›n yüzde 23’ü,
“kaybetme ve çal›nt› riskinin ortadan kalkm›ﬂ olmas›n›” önemsiyor. Kart›n “geçici mali s›k›ﬂ›klar› finanse etmesi” ise yüzde 20’lik bir kesim taraf›ndan önemli bir özellik olarak kabul ediliyor. Yine yüzde 20’lik bir kesim, kredi kartlar› ile dünyan›n her yerinde al›ﬂveriﬂ yapabilme ve nakit çekme olana¤›na sahip olmay› önemsiyor. Araﬂt›rmam›z kartlar›n, bürokrasiyi azaltmas› (yüzde 8), internet, posta, telefonla sipariﬂ yoluyla al›ﬂveriﬂ imkan› bulunmas›n›n da (yüzde 4) tüketici aç›s›ndan önemli
özellikler oldu¤unu gösteriyor.

Hem peﬂin hem de taksitli
ödeme olana¤› sunar

%42

Nakit dolaﬂ›m ihtiyac›n› azalt›r

%42

Kaybetme ve çal›nt› riskini
ortadan kald›r›r

%23

Geçici mali s›k›ﬂ›kl›klar›
finanse eder

%20

Dünyan›n her yerinde al›ﬂveriﬂ
nakit çekme olana¤› sunar

%20

Bürokrasiyi azalt›r

Internet posta/telefon ile sipariﬂ
yoluyla al›ﬂveriﬂ imkan› sunar

%8
%4

“

Yüzde 20’lik
kesim dünyan›n
her yerinde
kart›n›
kullanmaktan
memnun

”
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KRED‹ KARTLARININ ÜLKE EKONOM‹S‹ ‹Ç‹N ÖNEM‹

%67

%25

Çok önemli

%25

Önemli de¤il

“

%3

Önemli

%3 %3

%67

Hiç önemli de¤il

Ne önemli ne önemli de¤il

Kredi kartı kullanıcıları, kart
kullanımının ülke ekonomisine
katkısını biliyor
Kredi kartlar›n›n ülke ekonomileri aç›s›ndan önemi, bugün art›k
kabul edilen bir gerçek. Kay›td›ﬂ› ekonomiyi önlemesinden, krizin
tüm ekonomileri daraltt›¤› dönemlerde piyasay› canl› tutmas›na
kadar pek çok unsur, kredi kartlar›n›n ekonomi aç›s›ndan neden
önemli oldu¤unu aç›kl›yor. Kredi kart› kullan›c›lar›n›n bu konudaki fark›ndal›¤›n› da araﬂt›rma sonuçlar›m›z gösteriyor. Türkiye’de tüketicilerin yüzde 62’si kredi kartlar›n› ülke ekonomisi
için önemli buluyor. ‘Çok önemli’ bulan yüzde 25’lik kesim ile birlikte, bu oran yüzde 92’yi buluyor.

”

%56
%39

Ticari faaliyetler canlan›r
Harcamalar›n kontrolünü
sa¤layarak ﬂeffafl›k getirir
Genel ekonomi ka¤›t
yükünden kurtulur
Sektörel büyüme sa¤lar,
istihdam yarat›r

%3

%2

Yüzde 92
kredi kartlar›n›
ülke
ekonomisi
aç›s›ndan
önemli
buluyor

Kay›t d›ﬂ› ekonomiyi önler

%2

%20
%14

“

%13

Kayıtdışılığın önlenmesi en önemli bulunan faktör
Kredi kartlar›n›n ülke ekonomisi için önemli bulundu¤u Türkiye’de, kart kullan›c›lar›n›n yüzde
56’s› harcamalar›n› bu yöntemle yaparak kay›td›ﬂ› ekonominin azalabilece¤ini biliyor ve bunu
kartlar›n en önemli özelli¤i olarak gösteriyor. Yüzde 39’luk bir kitle kredi kartlar›n›n ‘ticari faaliyetleri canland›rmas›n›n’ önemine iﬂaret ediyor. Yüzde 20’si ‘harcamalar›n kontrolünü sa¤layarak ﬂeffafl›k getirdi¤i’ görüﬂünde. Yüzde 14’lük bir kesim de ‘genel ekonominin ka¤›t yükünden
kurtuldu¤unu’ hat›rlatarak, tasarrufun önemini vurguluyor. Tüketicilerin yüzde 13’ü ise ‘sektörel büyüme sa¤lar, istihdam yarat›r’ diyerek kredi kartlar›n›n, ülke ekonomisi için taﬂ›d›¤› önemlerden birine daha dikkat çekiyor. Kredi kartlar›n›n, kullan›c›s›n›n yan› s›ra ülke ekonomisine
sa¤lad›¤› katk›, önemli ve yayg›nlaﬂmas› gereken bir ödeme arac› oldu¤unu gösteriyor.
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Kredi kart›
kullan›m›
ekonominin
kay›t alt›na
al›nmas›n›
sa¤l›yor

”

KRED‹ KARTININ B‹L‹NÇL‹ KULLANIMI KONUSUNDA YAPILAB‹LECEKLER
Bas›n ve yay›n organlar›
arac›l›¤›yla reklam/
haber ile e¤itilmeli

%49

Bilinçlendirici
kampanyalar yap›lmal›

%45

Tüketiciler küçük yaﬂta
bilinçlendirilmeli

%21

KRED‹ KARTI SEÇ‹M‹N‹ ETK‹LEYEN FAKTÖRLER

En önemli faktörler: Taksit ve kampanya
Tüketicilerin yüzde 49’u kredi kart› seçerken, sundu¤u taksit imkanlar›n› dikkate al›yor. Yüzde 23 için, kredi kart› ile yap›lan kampanyalar seçimini etkiliyor. Bankaya duyulan güven, bankan›n imaj› yüzde 21’lik bir
kesim için önem taﬂ›yor. Yüzde 17’lik bir oranla tüketiciler y›ll›k aidat›n
miktar›na, bu aidat›n al›n›p al›nmamas›na dikkat ediyor. Kredi kartlar›n›n kazand›rd›¤› puan, bonus miktar› yüzde 14’le seçimleri etkilerken,
faiz oranlar› ve di¤er komisyonlar da yüzde 13’lük bir oranla bunu takip
ediyor. Yüzde 12 ise, sürekli çal›ﬂt›¤› bankan›n kredi kart›n› kullanmay›
tercih ediyor.

%49

%23
%21
%17

Sürekli çal›ﬂ›lan
banka olmas›

Faiz oranlar› ve
di¤er komisyonlar

Kazand›rd›¤›
puan/bonus miktar›

Y›ll›k aidat miktar›
y›ll›k aidat almamas›

Bankaya duyulan
güven/banka imaj›

Yapt›¤›
kampanyalar

Sundu¤u taksit
imkanlar›

%14 %13
%12

%64

Çok olumlu

Olumsuz

%6

%21

%1

Olumlu

%64

Çok olumsuz

Kredi kartlar›n›n hem kendileri hem de ülke ekonomisi için önemine inanan kullan›c›lar, bilinç konusunda
yap›lmas› gerekenler bulundu¤unu düﬂünüyor. Bunlar›n baﬂ›nda yüzde 49’luk
bir oranla ‘bas›n-yay›n organlar› arac›l›¤›yla reklam
ve haber ile e¤itim’ verilmesi gelirken, yüzde 45’lik bir
oranla da ‘bilinçlendirici
kampanyalar yap›lmas›’ isteniyor. Bu konudaki önerilerden biri ise tüketicilerin
küçük yaﬂta bilinçlendirilmesi. Yüzde 21’lik bir oranla
bu öneri de, bilinç konusunda yap›labilecek iﬂler aras›nda öne ç›k›yor.

Kullanıcıların kredi
kartı ile ilgili
düşünceleri olumlu

KRED‹ KARTI ‹LE ‹LG‹L‹ DÜﬁÜNCELER
%6

Bilinçli kart
kullanımı için
bilgilendirme
erken başlasın

%21

Ne olumlu ne olumsuz

%9

%1

Kredi kart› kullan›c›lar›n›n yüzde 64’ü
kredi kart› ile ilgili düﬂüncelerini olumlu olarak ifade ediyor. Yüzde 6’l›k bir
kesim ise çok olumlu düﬂüncelere sahip. Araﬂt›rmam›za göre yüzde 21’lik
bir kesim olumsuz düﬂünceleri oldu¤unu ifade ederken “çok olumsuz” düﬂünce sahibi olanlar›n oran› yüzde 9’da
kal›yor.

%9
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Alışveriş
dünyas›n›n
önemli aktörleri

nakiti
b›rakt›
‹ﬂyerleri aç›s›ndan kredi kart› demek, en
baﬂta çok daha fazla say›da tüketiciye
ulaﬂmak anlam›na geliyor.

K

redi kartlar› al›ﬂveriﬂ dünyas›n›n olmazsa olmazlar›n›n baﬂ›nda gelirken, bu dünyan›n önemli aktörlerinden biri de iﬂyerleri.
Onlar üretiyor, sat›yor, ihtiyaçlar›m›z› karﬂ›l›yor, sunduklar› ürün ve hizmetlerle hayatlar›m›z› kolaylaﬂt›r›yor, renklendiriyor. Al›ﬂveriﬂ dünyas›nda kredi kartlar›n›n yerini, al›ﬂkanl›klar›, tercihleri belirlemek üzere yapt›¤›m›z bu araﬂt›rmada iﬂyerlerinin de
düﬂüncelerini ö¤renmek istedik. POS
cihaz› say›s›n›n 2 milyona yaklaﬂt›¤›
Türkiye’de banka üyesi iﬂyeri say›s› günden güne artarken,
BKM’nin 2009’un ilk üç ay›na iliﬂkin verileri kredi kart› ile yap›lan
al›ﬂveriﬂlerin 46 milyar liraya ulaﬂt›¤›n› gösteriyor. ‹ﬂlem say›s›n›n
giderek artmas›, cironun her y›l yükselmesi, tüketici kadar iﬂyerlerinin de kredi kart›n› benimsedi¤ini gösteriyor. Araﬂt›rmam›z›n
sonuçlar›, iﬂyerlerinin de kredi kartlar›n›n hem kendi cirolar›na
hem de ülke ekonomisine katk›s›n›n fark›nda oldu¤unu gösteriyor. Eskiden ödemelerin nakitle yap›lmas›n› isteyen, nakit para
ödendi¤inde indirim yapmay› teklif eden pek çok iﬂyeri, günümüzde kredi kartlar›n›n sundu¤u imkanlardan yararlanmay› tercih
ediyor.
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KRED‹ KARTI ‹LE SATIﬁ YAPMAYI TERC‹H ETMEN‹N EN ÖNEML‹ NEDEN‹
Müﬂteri say›s›n› art›rmas›

%60

Müﬂterinin yan›nda paras›
olmasa da al›ﬂveriﬂ yapabilir

%18
%6

Güvenli al›ﬂveriﬂ sa¤lamas›
Nakit para bulundurma
riski kalkar

%4

Veresiye vermemek için

%5

Fiﬂ kesildi¤i için mali
sorumluluklar›n kolaylaﬂmas›

%2

Taksitli sat›ﬂ yap›lmas›

%2

Bozuk para derdi kalkmas›

Müşteri sayısını artırması
en önemli tercih nedeni
Bankalarla anlaﬂarak kredi kart› ile al›ﬂveriﬂ yap›lmas›na olanak tan›yan iﬂyerlerinin, an›nda kasaya nakit para koymak varken plastik paray› kabul etmelerinin önemli nedenleri bulunuyor. ‹ﬂyerleri aç›s›ndan
kredi kart› demek, en baﬂta çok daha fazla say›da tüketiciye ulaﬂmak
anlam›na geliyor. Neden kredi kart› ile sat›ﬂ yapmay› tercih etti¤ini
sordu¤umuz iﬂyerlerinin yüzde 60’› kredi kart›n›n müﬂteri say›s›n›
artt›rd›¤›n› söylerken, yüzde 18’i ‘müﬂterinin yan›nda paras› olmasa
da al›ﬂveriﬂ yapabilir’ diyor. ‹ﬂyerleri yüzde 6’l›k bir oranla kredi kartlar›n›n güvenli al›ﬂveriﬂ sa¤lamas›n›n önemini hat›rlat›rken, yüzde
5’lik bir oranla da kredi kartlar› ‘veresiye vermemek’ için tercih
etti¤ini söylüyor. Ayr›ca fiﬂ kesildi¤i için mali sorumluluklar› kolaylaﬂt›rmas› (yüzde 2), taksitli sat›ﬂ yap›labilmesi (yüzde 2), bozuk para
derdinin ortadan kalmas› (yüzde 1) iﬂyerlerinin kredi kart›yla sat›ﬂ›
tercih etmelerinde önemli nedenler olarak s›ralan›yor.

%1

KRED‹ KARTI ‹LE YAPILAN SATIﬁLARIN TOPLAM SATIﬁLAR ‹Ç‹NDEK‹ YÜZDES‹

Ortalama yüzde 44

%16

Üye iﬂyerlerinin toplam sat›ﬂlar› içinde kredi kartlar›n›n
yüzdesi, ortalama olarak yüzde 44. Bu oran market, al›ﬂveriﬂ merkezleri, çeﬂitli g›da harcamalar›nda ortalama yüzde
35 iken, elektrik, elektronik eﬂya, telekomünikasyon harcamalar›nda yüzde 49’a ç›k›yor. Ortalaman›n d›ﬂ›na ç›k›p iﬂyerlerinin sat›ﬂlar›n›n ne kadar›n› kredi kart› ile yapt›klar›na
bak›nca, cironun yüzde 30’u diyenlerin oran› yüzde 16 iken,
yüzde 50’si ve üzeri diyenlerin oran› yüzde 44’ü buluyor.

%15
%14
%13

%10

%9
%7
%6
%4
%2
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%1

%85 ve
üstü

%80

%75

%1
%70

%60

%50

%45

%40

%35

%30

%25

% 20

%15 ve
alt›
40

%55

%1

%1

%65

%2

KRED‹ KARTI ‹LE YAPILAN ‹ﬁLEM SAYISI
Kredi kart› ile hafta içinde
gerçekleﬂtirilen ortalama iﬂlem say›s›

‹ﬁLEM ADET ARALIKLARI

1-10 iﬂlem

%48

11-20 iﬂlem

%26

21-50 iﬂlem

%17

51-100 iﬂlem
100’den
fazla iﬂlem

%6
%2

Türkiye Perakendeciler Federasyonu
Baﬂkan› ﬁeref Songör

‹ﬁLEM ORANI

Ortalama 19 iﬂlem

Kredi kart›

Kredi kart› ile hafta sonunda
gerçekleﬂtirilen ortalama iﬂlem say›s›

‹ﬁLEM ADET ARALIKLARI

1-10 iﬂlem

%51

11-20 iﬂlem

%18

%17

21-50 iﬂlem
51-100 iﬂlem
100’den fazla
iﬂlem

güvenilirlik

%8
%4
‹ﬁLEM ORANI

Ortalama 23 iﬂlem

Hafta sonları işlem sayısı artıyor
‹ﬂyerlerinin, sat›ﬂ rakam› elbette satt›klar› ürüne ve hizmete göre
de¤iﬂiyor. Buna göre baz› iﬂyerleri birgün içinde 100’den fazla sat›ﬂ iﬂlemini kredi kart› ile gerçekleﬂtirirken, baz›lar›n›n bir, baz›lar›n›n ise 10 sat›ﬂ› bu ﬂekilde yapt›¤› görülüyor. ‹ﬂyerlerinin kredi
kart› ile gün içinde ortalama ne kadar iﬂlem yapt›¤›na bakarsak,
burada hafta içi ile hafta sonu aras›nda bir farkl›l›k yaﬂand›¤› görülüyor. Hafta içi gerçekleﬂtirilen iﬂlem say›s› ortalama 19 iken, hafta
sonlar› bu say› 23’e ç›k›yor.

simgesi
a¤daﬂ yaﬂam›n vazgeçilmez bir parças› haline gelen kredi kartlar› hayat›m›za girdi¤inden bu güne gerek kart hamiline, gerek
bankalara ve sektörümüze dinamizm ve kolayl›klar sunmakla birlikte iﬂ hacmini de geliﬂtirmiﬂtir. Kredi kartlar› sektörümüzün büyümesinde etkili oldu¤u gibi sat›ﬂlar›n da disiplinli hale gelmesini sa¤lam›ﬂt›r. Kredi kart› kullan›m› tüketicilerimize de rahatl›klar sunmuﬂtur. Bunlar›n baﬂ›nda
kredi kart›, fazla para taﬂ›man›n getirdi¤i kaybetme
veya çald›rma riskini ortadan kald›rm›ﬂt›r. Tüketicilerimiz kredi kartlar›n› bir güvenirlik simgesi olarak görmektedir. Kredi kart› kullanarak peﬂin sat›n alman›n,
geç ödemenin ve taksitlendirmenin avantajlar›ndan
yararlanmaktad›rlar. Kredi kart› kullan›m› sektörümüze önemli bir ivme kazand›rm›ﬂt›r. Yap›lan al›ﬂveriﬂlerde müﬂterilerimiz nakit paralar› olmasa bile ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilmektedirler. Bu da sektörümüze art›
sat›ﬂlar getirmiﬂtir. Tüketicilere puan ya da hediye gibi avantajlar sunmas› haliyle talebi artt›rm›ﬂt›r. Avrupa’ya göre bile ilk s›ralarda kullan›m s›kl›¤› oluﬂturmuﬂtur. Kart kullan›c›lar›n›n da kredi kart›n› do¤ru
kullanma bilinci artt›kça kazan›lan ivme devam edecektir.

Ç
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‹ﬁYER‹NDEK‹ ÇALIﬁAN POS MAK‹NES‹ SAYISI

1 adet %45

2-3 adet %33

İşyerlerinin yüzde 45’inde
1 adet POS cihazı bulunuyor
Araﬂt›rmam›z, üye iﬂyerlerinin yüzde 45’inin sadece bir
adet POS makinesine sahip oldu¤unu gösteriyor. Yüzde
33’ü sahip olduklar› POS makinesi say›s›n›n 2-3 adet oldu¤unu belirtirken, sadece yüzde 22’si 4 adet ya da üzerinde bu cihaza sahip oldu¤unu aktar›yor. Bu durumda iﬂyeri baﬂ›na düﬂen POS makinesi say›s›n›n, ortalama 2.4
adet oldu¤u görülüyor. Bir önceki y›l bu oran›n yüzde 2.6
oldu¤unu hat›rlarsak, bankalar›n kulland›¤› ortak POS say›s›nda bir miktar art›ﬂ oldu¤u da ortaya ç›k›yor.

4 adet ve üzeri %22

ANLAﬁMALI OLUNAN BANKA SAYISI VE B‹RDEN FAZLA BANKAYLA ANLAﬁMALI OLMA NEDENLER‹
Anlaﬂmal› olunan banka say›s›
Bir %43

Birden fazla banka daha fazla
müşteri için tercih ediliyor
Dört %9

Üç %16
‹ki %18

Beﬂ veya daha
fazla %13

Birden fazla banka ile anlaﬂmal› olma nedenleri

‹ﬂyerlerinin birden fazla banka ile anlaﬂmalar›n›n pek çok nedeni bulunuyor. Bunlar›n en baﬂ›nda ise kredi kart› kullan›m›n›n
giderek artt›¤› Türkiye’de, iﬂyerlerinin de bu potansiyeli de¤erlendirmek istemeleri yer al›yor. Bir veya daha fazla banka ile
anlaﬂmal› olan iﬂyeri oran› yüzde 61’i buluyor. ‹ﬂyerlerinin birden fazla banka ile anlaﬂma nedenleri aras›nda ‘Daha fazla
müﬂteriye hitap edebilmek’ düﬂüncesi yüzde 44 ile ilk s›rada
bulunurken, ‘farkl› kart programlar›n› desteklemek-taksit imkan› sunan kartlar› kullanmak’ yüzde 43 ile ikinci s›rada yer al›yor. Buradaki bir tercih nedeni ise yüzde 28 ile komisyonu-blokaj› uygun olan banka ile çal›ﬂma iste¤i olurken, yüzde 21’lik bir
kesim de POS makinesi ar›zalan›rsa yede¤inin haz›rda bulunmas› için birden fazla banka ile anlaﬂma yoluna gidiyor. Yüzde
15’lik bir kesim de, zaten di¤er bankac›l›k hizmetleri nedeniyle
çal›ﬂ›lan banka ile bir de POS anlaﬂmas› yap›lmas› nedeniyle iﬂyerinde birden fazla say›da cihaz kullan›yor.

Daha fazla müﬂteriye hitap
edebilmek

%44

Farkl› kart programlar›n›
desteklemek/Taksit imkan›
sunan kartlar›n kullan›m›

%43

Komisyonu/Blokaj› uygun olan
banka ile çal›ﬂma

%28

POS makinesi ar›zal›
oldu¤unda yede¤inin olmas›
Di¤er bankac›l›k hizmetleri için
çal›ﬂ›lan bankalarla da POS
anlaﬂmas› yapmak
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%21
%15

MÜﬁTER‹LER‹N KRED‹ KARTI KULLANMAYI
TERC‹H ETT‹KLER‹ M‹NUMUM TUTAR
%22

%22

%19
%18

Boydak Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› ve
Kayseri Sanayi Odas› Baﬂkan› Mustafa Boydak

%11

Anadolu Kaplanlar›’na
%5

501 TL ve üstü

251-500 TL

101-250 TL

51-100 TL

21-50 TL

11-20 TL

10 TL’den az

%3

100 liraya kadar olan
alışverişlerde 10 kişiden 8’i
kredi kartı kullanıyor
Kredi kart› ile yap›lan al›ﬂveriﬂ tutarlar› denilince, genellikle
akla belli bir tutar›n üzeri geliyor. Genel olarak böyle bir kan› bulunmas›na karﬂ›n, üye iﬂyerlerinin sorular›m›za verdi¤i
yan›tlar, kredi kartlar›n›n art›k çok daha düﬂük tutarl› iﬂlemlerde de kullan›ld›¤›n› gösteriyor. ﬁüphesiz bunda son y›llarda kullan›m› artan temass›z kartlar›n da etkisi büyük. Bankalar›n bozuk para ile yap›lan al›ﬂveriﬂlerde de kredi kart› kullan›m›na yönelik çabalar›n sonuçsuz kalmad›¤›n› gösteren
araﬂt›rmam›z, kredi kartlar›n›n yüzde 22’lik bir oranla 10 liradan daha az al›ﬂveriﬂlerde kullan›ld›¤›n› ortaya koyuyor. Kredi kart› kullan›m›nda, tercih edilen minimum tutar›n ne kadar›n›n 50 liran›n alt›nda oldu¤una bakarsak, toplam oran yüzde 62’yi buluyor. Yani yaklaﬂ›k olarak her 10 müﬂteriden 6’s›
50 liraya kadar olan al›ﬂveriﬂlerinde kredi kartlar›n› kullan›yor. Minumum al›ﬂveriﬂ tutar›, 100 liran›n alt› olarak ele al›nd›¤›nda ise oran yüzde 81’e ç›k›yor. Üye iﬂyerlerinin verdi¤i
bilgiler, her 10 müﬂteriden 8’inin 100 liran›n alt›ndaki harcamalar›nda kredi kart›n› kulland›¤›n› gösteriyor.

etkisi büyük
nadolu’da kredi kart› kullan›m› yüzde 10’lardan yüzde
50 seviyelerine geldi” diyen Kayseri Sanayi Odas›
Baﬂkan› Mustafa Boydak, sat›ﬂlar›n yar›s›n› kredi kart›yla gerçekleﬂtirdiklerini söylüyor. Büyükﬂehirlerde
ise kredi kart›yla sat›ﬂlar›n yüzde 100’e yaklaﬂt›¤›na
dikkat çeken Boydak’a göre; karts›z dönemle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
kredi kart› kullan›m›n›n ciroya katk›s› yüzde 25 seviyesinde. Ancak, hala Anadolu’da kredi kart› penetrasyonu tam sa¤lanm›ﬂ
de¤il.
Boydak Holding Yönetim Kurulu Baﬂkanvekili ve Kayseri Sanayi Odas› Baﬂkan› Mustafa Boydak, aralar›nda ‹stikbal, Bellona ve
Regina’n›n da bulundu¤u 7 markan›n patronu. Bu nedenle perakendedeki geliﬂmeleri, tüketici e¤ilimlerini çok yak›ndan takip
ediyor.
Son 3 y›ld›r kredi kart›yla sat›ﬂ› yo¤un olarak kulland›klar›n› söyleyen Boydak, bunun da karﬂ›l›¤›n› fazlas›yla ald›klar›n› belirtiyor. Boydak kredi kart› kullanmad›klar› dönemle bugün aras›nda ciro baz›nda en az yüzde 25 fark oldu¤una dikkat çekiyor ve
ekliyor: “Sat›ﬂlarda en büyük avantaj› taksit imkan› sa¤layan
kredi kartlar› sayesinde gerçekleﬂtirdik.” “Sat›ﬂlar›m›z›n yar›s›n› kredi kart› ile yap›yoruz” diyen Boydak, bankalarla düzenledikleri kampanyalar›n da artan sat›ﬂ grafi¤inde önemli rolü oldu¤unu söylüyor.
“Kredi kart› kullan›m›n›n Anadolu’daki ﬂirketlerin iﬂ hacmini art›rmas›na büyük katk›s› oldu¤unu belirten Boydak, “Kredi kart›
kullan›m› Anadolu merkezli ﬂirketlerin büyümesine önemli katk›
sa¤lad›” diyor.
Kredi kart› kullan›m›n›n kay›t d›ﬂ›l›¤›n önlenmesinde çok önemli
bir unsur oldu¤una de¤inen Boydak, mobilya sektörünün en büyük problemlerinden birinin kurumsallaﬂamamak ve kay›t d›ﬂ›l›k
oldu¤una dikkat çekerken, kredi kart› kullan›m›n›n artmas›yla
birlikte sektördeki di¤er ﬂirketlerin de kendilerine çeki düzen
verme gayreti içine girdi¤ini, her ﬂeyin kredi kart›yla birlikte kay›t alt›na al›nm›ﬂ oldu¤unu söylüyor.

A
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‹ﬂyerleri
ﬂifreyi sevdi

müşteri
memnuniyeti

yakalad›
‹ﬂyerleri ‘güvenli’ olarak
niteledikleri ﬂifreli yaﬂam›
sevdi. Bugün iﬂyerlerinin yüzde
100’e yak›n›nda ﬂifreli iﬂlem
geçekleﬂtirilirken, müﬂteri
memnuniyeti de ön plana ç›kt›.

B

ugüne kadar chip&PIN
kredi kart› kullan›c›lar›na sa¤lad›¤› faydalar
aç›s›ndan ele al›nd›. Ancak kredi kart›nda ﬂifreli yaﬂam ‘güvenlik” olarak nitelendirildi¤i üye
iﬂyerleri aç›s›ndan da
önemli bir yere sahip.
‹ﬂyerleri ve kredi kart›
kullan›c›lar› aç›s›ndan
zamandan tasarruf sa¤layan ﬂifreli iﬂlemler bugün müﬂteri memnuniyeti anlam›na da geliyor.
Hatta birçok iﬂyeri mobil POS kullan›m›na geçerken, önümüzdeki günlerde bu alanda art›ﬂ›n
daha h›zl› olmas› bekleniyor.
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CHIP&PIN B‹L‹N‹RL‹⁄‹

chip&PIN işyeri
için de güvenlik

CHIP&PIN S‹ZE NE ‹FADE ED‹YOR?
Güvenlik
kodu

%51

ﬁifreli
iﬂlem

%50

Kart›n
üzerindeki
metal parça

%10

‹mzas›z
iﬂlem

%7

Kredi kart› kullan›m›nda yüzde 100’e yaklaﬂan
ﬂifreli iﬂlemler iﬂyerleri aç›s›ndan da büyük
önem taﬂ›yor. Bugün banka üye iﬂyerlerinin
yüzde 74’ü chip&PIN’in ne oldu¤u konusunda
bilgi sahibi oldu¤unu belirtiyor. chip&PIN pek
çok iﬂyeri için güvenlik anlam›na geliyor. ‹ﬂyerlerine yöneltilen “chip&PIN ne ifade ediyor”
sorusuna yüzde 51’lik kesim ‘güvenlik kodu”
cevab›n› veriyor. Yüzde 50’si de chip&PIN’i ﬂifreli iﬂlem olarak de¤erlendiriyor. Yüzde 10’luk
bir kesim chip&PIN’i ‘kart›n üzerinde metal bir
parça’ olarak ifade ederken yüzde 7 ”imzas›z
iﬂlem” yan›t›n› veriyor.

Ç‹PL‹ KRED‹ KARTLARIYLA ﬁ‹FRE G‹REREK YAPILAN ‹ﬁLEM SIKLI⁄I
VE ALIﬁVER‹ﬁLERDE ﬁ‹FRE KULLANMAMA SEBEB‹
Çipli kredi kartlar›yla ﬂifre girerek
yap›lan iﬂlem s›kl›¤›

%34

Kredi kart› ile sat›ﬂ yapan iﬂyerlerinde, çipli kredi kartlar›yla ﬂifre girerek yap›lan iﬂlemler giderek art›yor. Bugün ortalama her 10 al›ﬂveriﬂin 9’unda ﬂifre girilerek iﬂlem gerçekleﬂtiriliyor. “Çipli kartlar ile ﬂifre kullan›m s›kl›¤› nedir” ﬂeklinde iﬂyerlerine yöneltilen soruya, “bütün al›ﬂveriﬂlerin
yüzde 94’sinde ﬂifre kullan›l›yor” cevab› veriliyor. Kalan
yüzde 6’l›k kesimde ise al›ﬂveriﬂlerin yar›s›nda yine ﬂifrenin
kullan›ld›¤› ifade ediliyor. ‹ﬂyerlerine, kredi kartlar› kullan›c›lar›n›n yapt›¤› al›ﬂveriﬂlerde ﬂifre kullanmamas›n›n nedeni
soruldu¤unda yüzde 34’lük bir kesim ‘müﬂterinin çipli kart› var ancak ﬂifresini bilmiyor” yan›t›n› veriyor. Yüzde 22’lik
kesim ise müﬂterinin çipli kart› bulunmad›¤›n› belirtiyor.

“

Çipli kredi
kartlar›yla üye
iﬂyerlerinin yüzde
94’ünde ﬂifre
girilerek al›ﬂveriﬂ
yap›l›yor

”

%13

Müﬂterilerin daha iyi avantaj
sa¤lamas› yüzünden
ﬂifresini bilmedikleri kart›
kullanmas›

%2

%17

Müﬂterilerin çipli kart›
olmas›na ra¤men
ﬂifresini bilmemesi

Her dört al›ﬂveriﬂin
ikisinde

Her dört al›ﬂveriﬂin
üçünde

Bütün al›ﬂveriﬂlerde

%1

Her dört al›ﬂveriﬂin
birinde ya da daha
az›nda

%3

%22

Müﬂterilerin ﬂifre ile
al›ﬂveriﬂ yapmamay›
tercih etmesi

Çipli kartlarda şifre
kullanımı arttı

Müﬂterilerin çipli kart›
olmamas›

%94

Kredi kart› ile al›ﬂveriﬂ yapanlar›n
ﬂifre kullanmamas›n›n sebebi
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CHIP&PIN UYGULAMASINDAN MEMNUN‹YET DERECES‹ VE NEDENLER‹
CHIP&PIN UYGULAMASINDAN MEMNUN‹YET DERECES‹
%18

%80

Çok memnun kald›m

%80

Biraz memnun kald›m

%18

%2

Pek memnun kalmad›m %2

İşyerlerinin yüzde
98’i chip&PIN’den
çok memnun

MEMNUN OLMA NEDENLER‹
Güvenli
olmas›

%59

Zamandan
tasarruf

%19

‹mza atmakla
u¤raﬂm›yorum
Di¤er

%13
%6

‹ﬂyerleri chip&PIN uygulamas›ndan
memnuniyetini belirterek, bu alandaki uygulamalar›n geniﬂletilmesini
istiyor. Yap›lan araﬂt›rmada banka
üye iﬂyerlerinin yüzde 98’inin
chip&PIN uygulamas›ndan çok memnun ve memnun olduklar› dikkat çekiyor. ‹ﬂyerleri memnun olma nedenlerini yüzde 59 ile ‘güvenli olmas›’,
yüzde 19 ile ‘zamandan tasarruf’ ve
yüzde 13 ile de ‘imza atmakla u¤raﬂmamak’ olarak s›ral›yor.

Pegasus Genel Müdürü Sertaç Haybat

Kredi kart›

sektörlere dinamizm getiriyor
›ll›k kredi kart› cirosu, taksitli kredi kart›n›n ilk ç›kt›¤›
2000 y›l›ndan bu yana yüzde 1200 oran›nda artm›ﬂt›r.
Bu sadece nakit harcamalar›n kredi kart›na aktar›lmas›
ile de¤il; kredi kart›n›n perakende, turizm, beyaz eﬂya vb.
sektörlere dinamizm getirmesi ile de sa¤lanm›ﬂt›r. Bugün kredi kart› e¤itimden sa¤l›¤a, mobilyaya kadar tüm zorunlu ihtiyaçlarda da önemli görev üstleniyor. ‹lave olarak kullan›c›lar›na
milyonlarca TL de¤erinde uçak bileti, tatil, indirim ve birçok ücretsiz hizmet sunuyor. Tüm bu faydalar›n yan›s›ra kredi kart›, kay›t d›ﬂ›n› kay›t alt›na al›yor. Bu ﬂekilde devletin vergi gelirlerini artt›rarak ekonomiye katk›, sektöre istihdam ve sektörel büyümeyi sa¤l›yor. Kredi kartlar› ayn› zamanda bireysel bankac›l›¤›n lokomotif
ürünüdür. Kredi kart› birçok sektörün geliﬂmesine yard›mc› olmuﬂtur. Baﬂta perakende olmak üzere, turizm ve beyaz eﬂya sektörü
bunun örne¤idir.”

Y
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Al›ﬂveriﬂ Merkezleri Perakendecileri Derne¤i (AMPD) Baﬂkan› Mehmet Nane

Ekonomiye sağladığı katkı
bizim için paha biçilemeyecek bir kazanç

A

MPD olarak organize al›ﬂveriﬂ merkezleri ve organize
perakende sektörlerini temsil etmekteyiz. Kredi kartlar›n›n kullan›m›yla sektörlerimizin temel olarak iki
düzeyde iliﬂkisi mevcuttur. Sektör olarak tüketiciyle
yak›n iliﬂki içindeyiz ve tüketici e¤ilimlerine hem yön veriyor
hem de onlarla ﬂekilleniyoruz. Öncelikle, kredi kartlar›n›n geleneksel perakendeye girmesiyle kay›tl› ekonominin geliﬂimi, haks›z rekabetin önlenmesi ve organize perakendenin yayg›nlaﬂmas› aç›s›ndan sektöre önemli bir deste¤i olmuﬂtur. Sektörün ça¤daﬂlaﬂmas› hedefimize paralel olarak, kredi kartlar›n›n kay›tl›
ekonomiye sa¤lad›¤› bu katk› bizim için paha biçilemeyecek bir
kazançt›r. Yap›lan harcamalarda fiﬂ kesilmesi ve kay›t d›ﬂ› kalan
ciro olmamas›, sektörde haks›z rekabeti önlemek aç›s›ndan da
büyük önem taﬂ›maktad›r. Ayr›ca AMPD olarak tüketici harcamalar›n›n ertelenmemesinin özellikle kriz döneminde çok önemli oldu¤unu düﬂünüyoruz. Kriz zamanlar›ndaki ertelemeler hem
tüketiciyi zora sokmakta, hem de sektörün ihtiyac› olan hareketi kesmektedir. Burada vurgulamam›z gereken, kredi kartlar›
arac›l›¤›yla yap›lan harcaman›n ihtiyaçlar› karﬂ›lama aç›s›ndan
aile bütçesine verdi¤i destektir. KDV-ÖTV indirimleriyle artan
sat›ﬂlar da tüketicinin güvensizlik ve istikrar aray›ﬂ› sebebiyle ihtiyac› olan tüketimi dahi erteledi¤ini ve bu indirimler sayesinde
tüketimini gerçekleﬂtirebilir hale geldi¤ini göstermiﬂtir. Organize perakendenin toplam perakende sektörü içindeki pay›n›n yüzde 38’e yükselmesinde kredi kart› kullan›m›n›n göz ard› edilemez
etkisi vard›r. Tüketici taraf›ndan POS cihaz› talebi geldikçe ve
firmalar da kredi kart› kullan›m›n›n etkisini hissettikçe mevcut
durum daha da geliﬂecektir. Kredi kartlar› kullan›m›yla hem haks›z rekabet hem de tüketici haklar› aç›s›ndan sektörün normlar›
oturmaya ve yayg›nlaﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Türk tüketicisinin hak
etti¤i standartlarda hizmet ve ürüne eriﬂimi sa¤lanm›ﬂt›r.

“

Kredi kartlar›n›n geleneksel
perakendeye girmesiyle
kay›tl› ekonominin geliﬂimi,
haks›z rekabetin önlenmesi
ve organize perakendenin
yayg›nlaﬂmas› aç›s›ndan
sektöre önemli bir deste¤i
olmuﬂtur

”

Ya kredi kartlar› olmasayd›…
“Öncelikle kay›t d›ﬂ› ekonomi ve haks›z rekabet daha bask›n
olurdu. Bilinçli ve sorumlu bir ﬂekilde kullan›ld›¤› takdirde, kredi
kartlar›n›n perakende sektörüne yapt›¤› katk›n›n tüm
ekonomiye yans›d›¤› kanaatindeyim. Ayr›ca, sektörümüz için
en önemli konulardan biri olan tüketim al›ﬂkanl›klar› ve tüketici
davran›ﬂ›na dair bugünkü seviyede veriye sahip olamazd›k.
Tüketici e¤ilim ve tercihlerini takip edebilme aç›s›ndan kredi
kart› kullan›m bilgileri sektörümüze önemli bir veri
oluﬂturmaktad›r. Kredi kart› kullan›m›nda farkl› tüketici
gruplar›n›n farkl› e¤ilimleri oldu¤u görülmektedir. Ayn› ﬂekilde,
farkl› tüketici gruplar›n›n perakende harcamalar› da
demografik veri, harcama kanal› gibi de¤iﬂkenlerle
ﬂekillenmektedir. Ayr›ca, tüketicinin harcama yelpazesinde
geniﬂleme imkan› sunan kredi kartlar›, tüketim çeﬂitlili¤i de
yaratm›ﬂt›r. Bugün, uçak biletinden mobilyaya kadar birçok
ürün kredi kart›yla al›nabilmektedir ve bu sayede bireylerin
yaﬂam tarz›ndaki de¤iﬂimde bir ivme yarat›lm›ﬂt›r. Ülkemizde
henüz yeni say›labilecek olan organize perakende sektörü
geliﬂmeye aç›kt›r ve desteklenmelidir. Kredi kartlar›n›n
yayg›nlaﬂmas› için yap›lacak çal›ﬂmalar›n sektöre de faydas›
olaca¤› muhakkakt›r.”
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Kredi kartlar›

vergi gelirini

art›r›yor kayıtdışını engelliyor
Kredi kartlar› ülke
ekonomisinin geliﬂiminde
büyük rol oynuyor. Üye
iﬂyerlerinin cirosunun
art›ﬂ›na da katk› sa¤layan
kredi kartlar›
ekonomideki
yavaﬂlaman›n önündeki
büyük engel oluyor. Kredi
kart› ile pek çok iﬂlem
kay›t alt›na al›n›rken vergi
gelirleri de art›r›l›yor.

K

redi kartlar› tüketicinin bütçesi kadar ülke ekonomisine de büyük
katk› sa¤l›yor. Son dönemde ﬂeffafl›¤› sa¤lamak ad›na kredi kart› kullan›m› teﬂvik ediliyor. Kredi kart› kullan›m› sayesinde pek çok iﬂlem kay›t alt›na al›nabiliyor. Bu da ülke ekonomisinde kay›t d›ﬂ›l›¤›n önlenmesinde büyük rol oynuyor. Ayr›ca kredi kart› kullan›m›, talep yetersizli¤ini giderirken, üretimi art›rarak arz talep dengesinin oluﬂumuna yard›mc›
oluyor. ‹stihdam art›ﬂ›n› h›zland›r›yor. Öte yandan vergi gelirlerindeki
art›ﬂta da büyük rol onuyor. Uzmanlar bugün 1000 liral›k nakit kullan›m› yerine 1000 liral›k kredi kart› kullan›m›n›n, vergi gelirlerini 20
TL art›rd›¤›na dikkat çekiyor.
Türkiye’de birçok sektörde kullan›lan kredi kart›n›n kullan›m alan›n›n geniﬂlemesiyle birlikte yüzde 50’ye varan kay›t d›ﬂ›l›¤›n da azalmas› öngörülüyor. Bu alanda çal›ﬂmalar yapan
kurumlar›n baﬂ›nda gelen Türkiye Vergi Konseyi Baﬂkan› Mustafa Uysal, bu çal›ﬂmalar› ﬂeffaflaﬂma yolunda önemli ad›mlar olarak de¤erlendiriyor. Uysal, önümüzdeki dönemde gayrimenkul al›m›nda da kredi kart› kullan›m›n› destekleyici birtak›m çal›ﬂmalar yapman›n
mümkün oldu¤unu belirtirken, “Kart kullan›m›, kay›tl› ekonominin geliﬂimine ciddi fayda
sa¤l›yor, ﬂeffafl›k getiriyor” diyor.
Kredi kart› üye iﬂyerleri aç›s›ndan da büyük önem arz ediyor. Kredi kartlar› taraf›ndan yap›lan puan, taksit ve kampanya uygulamalar› hem kredi kartlar›na hem de kampanyaya kat›lan firmalara art› ciro ve büyüme imkan› sa¤l›yor. Tüketicinin al›ﬂveriﬂi daha kolay ve
avantajl› yapmas›n› sa¤layan kredi kartlar›, ekonomide yaﬂanacak daha büyük s›k›nt›lar›n
önüne geçebiliyor.
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‹ﬁYERLER‹NE GÖRE KRED‹ KARTLARININ ÜLKE EKONOM‹S‹ ‹Ç‹N ÖNEM‹

%57

%46

%16

%38

Çok önemli

%16

Önemli de¤il

%14

%22

%38

Önemli

Hiç önemli de¤il

%14

Ne önemli ne önemli de¤il

%11

%22

%11

Kredi kartları kayıtdışılığın düşmanı
Kredi kartlar›n›n ülke ekonomisi için önemine bak›ld›¤›nda kay›td›ﬂ›l›kla mücadelenin önemine dikkat çekiliyor. Üye iﬂyerlerine kredi
kartlar›n›n ülke ekonomisi üzerindeki önemi soruldu¤unda yüzde 57
gibi yüksek bir oran, “Kredi kartlar› ekonominin kay›t alt›na al›nmas›n› kolaylaﬂt›r›yor ve kay›t d›ﬂ› ekonomiyi önlüyor” diyor. Yüzde 46’l›k
bir kesim ticari faaliyetleri art›rd›¤›n› söylerken, yüzde 10’luk kesim
ise harcamalar›n kontrolünü sa¤layarak ﬂeffafl›k getirdi¤ini ifade
ediyor. Kredi kart›n›n ülke ekonomisi için önemli oldu¤unu belirten
kesim ise yüzde 54’le büyük ço¤unlu¤u oluﬂturuyor.

%10

Sektörel büyüme sa¤lar,
istihdam yarat›r

%3

Genel ekonomi ka¤›t
yükünden kurtulur

Harcamalar›n kontrolünü
sa¤layarak ﬂeffafl›k getirir

Ticari faaliyetler canlan›r

Ekonominin kay›t alt›na
al›nmas›n› kolaylaﬂt›r›r,
kay›t d›ﬂ› ekonomiyi önler

%5

%78

KRED‹ KARTLARININ ‹ﬁYERLER‹ ‹Ç‹N ÖNEM‹

%17

%47

%17

%12

%8

%23

%12

%47

Hiç önemli de¤il

Ne önemli ne önemli de¤il

%17

%8

Kredi kartı işyerlerinin vazgeçilmezi oldu
Ciro üzerinde önemli katk›lar› bulunan kredi kartlar›, pek çok iﬂyeri için al›ﬂveriﬂin ‘olmazsa olmaz’› haline geldi. Araﬂt›rmam›z, banka üye iﬂyerlerinin yüzde 64 gibi büyük bir ço¤unlu¤un, kredi kartlar›n› önemli buldu¤unu gösteriyor. ‹ﬂyerlerinin yüzde 78’i kredi kart›n›n müﬂteri say›s›n› ve iﬂ hacmini art›rd›¤›na dikkat çekiyor. Yüzde 23’lük kesim ise kredi kartlar› ile iﬂletmelerin mal
hizmet karﬂ›l›¤›nda çok k›sa sürede nakit paraya kavuﬂtu¤unu kaydediyor.

%6
‹ﬂletmeler kasalar›nda at›l
para bulundurma külfet ve
riskinden kurtulur

Önemli de¤il

Önemli

‹ﬂletmeler mal/hizmet
karﬂ›l›¤›nda çok k›sa sürede
nakit paraya kavuﬂurlar

%17

Üye iﬂyerlerinin
müﬂterileri artar/
iﬂ hacmi geniﬂler

Çok önemli
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Gazi Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler fakültesi Ö¤retim Üyesi
ve Hürriyet Gazetesi köﬂe yazar› Prof. Dr. ﬁükrü K›z›lot

Kredi kart› ekonominin
on dönemlerde uzmanlar, kriz döneminde kredi
kart› kullan›mlar›n›n ekonomi için büyük yarar
sa¤lad›¤› konusunda hemfikir… Gazi Üniversitesi
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler fakültesi Ö¤retim Üyesi ve
Hürriyet Gazetesi köﬂe yazar› Prof. Dr. ﬁükrü K›z›lot da böyle düﬂünen uzmanlardan. Ona göre kredi kartlar›
kriz döneminde can simidi görevi görüyor. Kartla yap›lan
al›ﬂveriﬂ, tüketicilerin yan› s›ra ülke ekonomisine de büyük
yarar sa¤l›yor. Kartla sat›ﬂ›n faturas› kesildi¤i için KDV’nin
sat›c›n›n de¤il, devletin hazinesine girdi¤ine dikkat çeken K›z›lot, “Kredi kartlar› dolayl› olarak istihdama ve sektörlerin
büyümesine katk› sa¤l›yor” diye konuﬂtu.
Kredi kart› kullan›m›, uzun y›llard›r tart›ﬂ›l›yor. Faydalar› ve
zararlar› üzerine fikirler ortaya at›l›yor. Uzmanlara göre ise
kredi kartlar› do¤ru kullan›ld›¤› taktirde, tüketiciler için büyük avantaj sa¤l›yor. Nakit taﬂ›ma zorunlulu¤unu ortadan
kald›rmas›, al›ﬂveriﬂte taksit imkan› sunmas› cezbedici özelliklerinden sadece birkaç›. Bunun d›ﬂ›nda kredi kart› kullan›m›n›n ülke ekonomisi üzerine de olumlu etkileri var. Uzmanlar, özellikle kriz döneminde kredi kart› kullan›m›n›n ekonomi
için büyük yarar sa¤lad›¤› görüﬂünde.
Gazi Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Birimler Fakültesi Ö¤retim
Üyesi ve Hürriyet Gazetesi köﬂe yazar› Prof. Dr. ﬁükrü K›z›lot da böyle düﬂünen uzmanlardan. Kredi kartlar›n›n özellikle kriz dönemlerinde ekonomi için can simidi oldu¤unu söylüyor. Kartla yap›lan al›ﬂveriﬂin tüketicilerin yan› s›ra ülke
ekonomisine de büyük katk› sa¤lad›¤›n› belirten K›z›lot
“Kartla sat›ﬂ›n faturas› kesildi¤i için KDV sat›c›n›n de¤il, devletin hazinesine giriyor. Ayr›ca dolayl› olarak istihdama ve
sektörlerin büyümesine de katk› sa¤lanm›ﬂ oluyor” diye konuﬂuyor.
Kredi kart› kullan›m›n›n Türkiye’de tam olarak yerleﬂmedi¤ini belirten ﬁükrü K›z›lot’un kartl› ödeme sistemlerinin ülke
ekonomisine katk›lar› konusundaki görüﬂleri ﬂöyle:

can simidi

S

C‹DD‹ AVANTAJ SA⁄LIYOR
“Yurt d›ﬂ›nda çok sembolik harcamalar dahi kartla yap›l›yor.
Örne¤in ‹ngiltere’de 3-5 sterlin bile kartla ödeniyor. Bizim
ufak rakamlar› ödeme al›ﬂkanl›¤›m›z ise halen devam ediyor.
Kredi kartlar›yla ödeme yapmak bir kere ciddi bir avantaj.
Vadesi geldi¤inde borcunuzu zaman›nda kapat›rsan›z, bu
avantaj› daha iyi kullanabiliyorsunuz. Ayr›ca kampanya ve
taksit imkânlar› da var. Kredi kart› kullanmak, ülke ekonomisine de katk› sa¤l›yor. Harcamalar›n kay›t sistemine girmesine yar›yor. Devlete kaynak yaratmas› bak›m›ndan da önemli
bir uygulama.
Kredi kart›, kriz döneminde iyi bir can simidi asl›nda. Tabi
do¤ru kullanmak ﬂart›yla. Türkiye’de insanlar›n kredi kart›
kullanma al›ﬂkanl›¤› her zaman vard›. Ayl›k gelire göre harcama yap›l›rsa ödemeler sorun olmuyor. ‹statistiklere göre
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Türk tüketiciler, borcuna daha sad›k. Ama yine de borcunu
ödemeyenler de ç›kabiliyor. Ödeme imkan› olmadan rahatça
harcama yapan ve sonra ‘affedin’ diye isyan edenler de oluyor tabii.
Bugün en çok tart›ﬂ›lan konulardan biri, kredi kartlar›na yürütülen faiz oranlar› ile ilgili. Kredi kart› faiz oranlar›n›n çok
yüksek oldu¤u, mevduat ve tüketici kredilerinin faizlerinin
bile daha düﬂük oldu¤u iddia ediliyor. Ben bu konuda bir
araﬂt›rma yapt›m ve di¤er ülkelerdeki faiz oranlar›na bakt›m. Ancak orada da durumun farks›z oldu¤unu gördüm. Örne¤in, ülkedeki enflasyonla kredi kart› faiz oran›n›n k›yaslad›¤›n›zda veya tüketici kredisi faiz oranlar›n› ele ald›¤›n›zda
görüyorsunuz ki baz› ülkelerde faizler ayl›k enflasyonun 8
kat›. Hatta Brezilya gibi ülkelerde 30 kat› olarak görülüyor.
Dolay›s›yla, di¤er ülkelerle k›yaslad›¤›m›zda sadece Türkiye’de de¤il dünyada da sistemin böyle oldu¤u ortaya ç›k›yor.
Bu durumda çok itiraz edemiyorsunuz. Hesab›n› bilen, gelirine göre harcayan birisi için kredi kart› inan›lmaz bir avantaj.
KARTLI ÖDEMEN‹N AVANTAJLARI
Türkiye’de üç önemli sorun var; Kay›t d›ﬂ›l›k, cari aç›k ve iﬂsizlik. Y›llardan beri süren sorunlar bunlar. Türkiye, gelir

sa¤lamak için ya vergi topluyor ya da borç al›yor. Vergi karﬂ›l›ks›z olarak al›n›yor, iade edilmiyor ve vergi toplaman›n
maliyeti sadece yüzde 1. devlet borç ald›¤›nda ise ald›¤› ana
paran›n yan›nda bir de maliyetini ödüyor. Borcun maliyeti
bazen yüzde 18-20 oluyor. Bazen de özellikle ola¤anüstü dönemlerde yüzde 100’leri bulabiliyor. Yani devletin toplad›¤›
borcun faiz oran› yüksek. Bu durumda da vergi toplamak
devlet aç›s›ndan çok daha cazip. Devlet, imar, e¤itim, sa¤l›k
ve savunma gibi kamu hizmetleri yapabilmek için gereken
bütçenin yüzde 85’ini vergiden karﬂ›l›yor. Toplayamay›nca
borç al›yor ya da özelleﬂtirme ad› alt›nda baz› yerleri sat›yor.
Örne¤in Türk Telekom sat›ld› ve bütçeye gelir kaydedildi,
arada eridi gitti.
Al›ﬂveriﬂ kredi kart›yla yap›l›nca karﬂ› taraf mecburen fatura
düzenliyor. Dolay›s›yla ekonomi kay›t alt›na al›nm›ﬂ oluyor.
Kartl› ödemenin bir de zincirleme avantaj› var. Örne¤in,
ma¤azadan bir k›yafet ald›n›z, kartla ödediniz. Karﬂ› taraf
bunun faturas›n› mecburen veriyor. O ma¤azada toptanc›dan al›rken mal›n tamam›n› fatural› almak zorunda kal›yor
çünkü faturas›z sat›ﬂ yapam›yor. Orada da devletin bir geliri
oluyor, iﬂlemler de kay›tl› sisteme sokuluyor. Toptanc› da gidip fabrikadan fatural› mal al›yor. Fabrika hammaddeciden
fatura almak zorunda kal›yor. Zincir böyle devam ediyor ve
sistem kay›t alt›na al›n›yor. Dolay›s›yla kredi kart› kullan›m›,
Türkiye ekonomisinin kay›t d›ﬂ› sorununu önleyecek bir yarara sahip.
KAZI KAZAN S‹STEM‹
Benim kay›t d›ﬂ›l›¤› önlemek için geliﬂtirdi¤im bir proje var.
Eskiden vergi iadesi sistemi vard›. Herkes yapt›¤› al›ﬂveriﬂin
karﬂ›l›¤›nda fiﬂ al›yor ve belgeleniyordu. Bu uygulama
IMF’nin yanl›ﬂ yönlendirmesiyle kalkt›. Bir daha da geri gelmez art›k. Vergi iadesi kalk›nca devletin gelirlerinde ciddi
anlamda gerileme oldu.
Benim önerim kaz›-kazan sistemine benzeyen bir uygulama.
Ben bu uygulamay› Çin’de gördüm. Yemek yedi¤imiz yerde
verdikleri fiﬂ üzerinde gri bir kutucuk vard›. Bunu kaz›d›¤›n›zda 10-50-500 Yuan aras›nda rakamlar kazan›yorsunuz.
Kazanamazsan›z ‘Çin maliyesine katk›lar›n›zdan dolay› teﬂekkür ederiz’ diye bir yaz› görüyorsunuz. Türkiye’de de fatura ve fiﬂlerde kaz›-kazan benzeri bir sistem getirilirse, herkesin belge alaca¤›na inan›yorum. Bir anda vergi gelirlerinde
patlama olur. Hatta bir pilot bölge seçilerek bu uygulama denenebilir. Gelirlerde patlama olaca¤›na kesinlikle inan›yorum. Ancak siyasal iktidar bunu yapm›yor. Bence kumar gibi
alg›lan›r diye kayg› duyuluyor. Öbür taraftan devletin eli
eliyle iﬂletilen Milli Piyango gibi ﬂeyler de var.
Sistem dönüp dolaﬂ›p kartla yap›lan ödemelere geliyor. Kartl› ödemelerde 2-3 nakit puan verilmesi, insanlar›n belge olarak bir avantaj sa¤layaca¤›na inanmas› durumunda belge
al›m›nda yayg›nlaﬂma olur ve ekonomi kayda geçer. Böylece
devletin %18 KDV’yi ve kazanc›n vergisini almas›, zincirleme
olarak sektördeki vergi düzeninin oturmas›n› sa¤lar. Ayr›ca
kredi kart› borcunu ödemeyenlerin ﬂikayetlerine neden olan
faiz oranlar› sorunu da çözülmüﬂ olur. 3 puan› nakitten karﬂ›lay›nca, geriye kalan puan civar›nda faiz kal›r o da zaten

“

Türkiye ekonomisinin
içinde bulundu¤u kay›t
d›ﬂ›l›k ç›kmaz›ndan
kurtulabilmesinin en
etkili yollar›ndan biri,
banka kartlar›n›n
kullan›lmas› olacakt›r

”

tüketici kredisi faizinin alt›nda kalan bir olay olur. Bir taﬂla
birkaç kuﬂ birden vurulmuﬂ olur. Siyasilerin bunu düﬂünmeleri laz›m.
HERKES KAZANÇLI ÇIKIYOR
Türkiye ekonomisinin içinde bulundu¤u kay›t d›ﬂ›l›k ç›kmaz›ndan kurtulabilmesinin en etkili yollar›ndan biri, banka
kartlar›n›n kullan›lmas› olacakt›r. Kart kullan›m› teﬂvik edildi¤i ölçüde kazançl› ç›kar.
Kartl› ödeme sistemlerine nakit puan deste¤i ve fiﬂlere kaz›kazan gelse Türkiye ekonomisi düzelir diye iddia ediyorum.
Denensin. Çünkü herkes çok merakl› bu iﬂlere. Hatta bu iﬂin
devlete maliyeti de olmaz. Büyük inﬂaat ﬂirketlerinde promosyon daire al›n›r, bankalardan nakit para deste¤i sa¤lan›r. Gazetelerde ‘ Ev sahibinin evden ç›kartt›¤› adam ne yapaca¤›n› kara kara düﬂünürken, bakkaldan ald›¤› ekme¤in
karﬂ›l›¤›nda verilen fiﬂi kaz›y›nca ev kazand›’ diye bir haber
ç›ksa örne¤in, insanlar yeniden fiﬂ istemeye baﬂlamaz m›?
Maliye Bakanl›¤›’n›n düzenleyece¤i bu kampanyalara otomobil, beyaz eﬂya gibi ödüller de konabilir. Bu yap›l›rsa ben
herkesin fiﬂ alaca¤›na inan›yorum. Fiﬂ almay› unutanlara yan›ndaki arkadaﬂ›, eﬂi dostu hat›rlat›r. Bu olabilecek bir ﬂey.
Milli Piyango, at yar›ﬂ› gibi oyunlar devletin elindeyken bu da
yap›labilir. Bu, kumar say›lmaz çünkü para verip ﬂans› sat›n
alm›yorsunuz. Para verip ald›¤›n›z mal›n belgesi bu. Sonuçta
Türkiye ekonomisi kazanm›ﬂ olacak.
Harcamalar›n belgelendirilmesi dolayl› olarak istihdama da
yans›yacak. ‹ﬂletmeler belge düzenleyince, hem devletin geliri artacak hem de belgesiz gelir elde edemeyen kiﬂi, kay›ts›z ödeme yapamayacak. Örne¤in yan›ndaki kiﬂileri sigortas›z çal›ﬂt›ramayacak çünkü kay›t d›ﬂ› ödeme yapma imkan›
kalmayacak.
Yürürlükteki yasalar›m›za göre, al›nan belgeler aras›nda
naylon fatura ç›karsa alan kiﬂi aç›s›ndan hapis cezas› öngören bir uygulama var ki çok sevimsiz bir uygulama. Ama
ödemeler banka sisteminden geçerse, o zaman naylon faturadan dolay› hapis cezas› söz konusu olam›yor. Özellikle say›s› milyonlarla ifade edilen esnaf, tüccar ve ﬂirket çal›ﬂanlar› aç›s›ndan bir huzursuzluk nedeni olan bu konu, kredi kart› kullan›m› ile engellenebilir. Dolay›s›yla, banka kart› kullanarak hapis cezas› ile ilgili riskten kurtulmak mümkün.
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EKONOM‹K KR‹Z‹N KARTLI SATIﬁLARA ETK‹S‹

Ekonomik krize ba¤l› olarak müﬂterilerinizin
kart kullan›m› ne yönde etkilendi?
De¤iﬂmedi %19

Artt› %45

Azald› %36

Kredi kartı krizde de iş
hacmini artırıyor
Kredi kartlar› ekonomik krizde tüketiciler kadar iﬂyerlerinin de can simidi oldu. Naktini elinde tutarak kendini güvencede hissetmek isteyen ihtiyaçlar›n› daha çok kredi
kart›yla gidermeyi planl›yor. ‹ﬂyerlerinin, ekonomik krize
ba¤l› olarak kart kullan›m›n›n artt›¤›n› belirtmesi, bunun
en önemli göstergesi. ‹ﬂyerlerinin yüzde 45’i kart kullan›m›n›n artt›¤›n› belirtirken, yüzde 36’l›k kesim ise azal›ﬂtan söz ediyor. Yüzde 19’luk kesim ise bir de¤iﬂim gözlemedi. Kredi kart› kullan›m›n›n art›ﬂ gösterdi¤i sektörlerin
baﬂ›nda ise sigortac›l›k, do¤rudan pazarlama, havayollar›, seyahat acenteleri geliyor. Azal›ﬂtan söz eden sektörler aras›nda da mobilya ve dekorasyon, yap› malzemeleri, h›rdavat, nalburiye sektörleri dikkat çekiyor.

Hepsiburada.com Genel Müdürü Kaan Dönmez

Online al›ﬂveriﬂlerde

kredi kartı kullanımı
yüzde 85’i buldu
redi kart› internet al›ﬂveriﬂlerinde
en çok kullan›lan ödeme arac›, kart
programlar›n›n sa¤lad›¤› sigorta,
ödül, taksitlendirme ve güvenlik gibi birçok özellik kredi kartlar›n›n
müﬂteriler taraf›ndan yo¤un olarak kullan›lmas›n› sa¤l›yor. Online al›ﬂveriﬂlerde kredi
kart› kullan›m oran› yüzde 85 civar›nda.
Kartlar›n müﬂterilere sundu¤u finansman kolayl›klar› al›ﬂveriﬂte ödeme yöntemi olarak
kullan›lmas›n›n en önemli sebeplerinden. Ayr›ca kredi kartl› al›ﬂveriﬂler çok daha h›zl›.
EFT ve di¤er ödemelerde iﬂlemler daha yavaﬂ
ve zaman al›c›yken, kredi kart› ile çok h›zl› ve güvenli al›ﬂveriﬂ
yapmak mümkün.

K
52

KART MON‹TÖR 2009 ARAﬁTIRMASI

Kart kullan›m oranlar›n›n artmas› e-ticareti
mutlaka olumlu olarak etkilemeye devam edecektir. Kredi kart› kullan›m› ile ilgili mevcut yasal düzenlemeler ve bankalar›n yüksek müﬂteri
memnuniyeti politikalar› kart sahiplerini al›ﬂveriﬂ ve sonras› yaﬂanabilecek tüm kötü deneyimlere karﬂ› koruma alt›na almaktad›r. Bir baﬂka
deyiﬂle, bir ödeme arac› olarak kredi kart› müﬂteriye birçok katma de¤er sa¤layan bir araçt›r.
Tüm bu düzenleme ve hizmetler kart sahiplerinin sürekli korunmak ve memnuniyetini sa¤larken, kart sahiplerine hizmet veren üye iﬂyerlerini de belirli standartlar›n sa¤lanmas› konusunda teﬂvik edip denetleyerek ticaretin düzenlenmesine de
katk›da bulunmaktad›r.”

KRED‹ KARTLARININ B‹L‹NÇL‹ KULLANIMI KONUSUNDA YAPILAB‹LECEKLER
Bilinçlendirici
kampanyalar yap›lmal›

%48

Bas›n ve yay›n organlar›
arac›l›¤›yla reklam/
haber ile e¤itilmeli
Tüketiciler küçük yaﬂta
bilinçlendirilmeli

%40
%13

İşyerleri bilinçlendirme
kampanyalarında artış istiyor
‹ﬂyerleri bankac›l›k sektöründen tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik kampanyalar›n art›r›lmas›n› istiyor.
Üye iﬂyerleri aras›nda yap›lan araﬂt›rmada yüzde 48’lik
kesim ‘bilinçlendirme kampanyas› art›r›lmal›’ derken,
yüzde 40’› ise bas›n ve yay›n organlar› arac›l›¤› ile e¤itim yap›lmas› talebinde bulunuyor. Yüzde 13’lük kesim
ise bilinçli kullan›m›n küçük yaﬂta baﬂlat›lmas› gerekti¤ini savunuyor.

“

Bilinçlendirme
kampanyalar›
artmal›, e¤itim
için haber ve
reklam öne
ç›kmal›

”

Bankalararas› Kart Merkezi

Kart Bilinci Kampanyası
Bankalararas› Kart Merkezi (BKM) Türkiye’de kart bilincinin art›r›lmas› için
birçok çal›ﬂma gerçekleﬂtiriyor. Kartl› ödeme sistemleri konusunda çal›ﬂmalar
yaparak yurtiçi kredi kartlar› kural ve standartlar›n› geliﬂtiren Bankalararas› Kart
Merkezi (BKM), ard› ard›na hayata geçirdi¤i bilinçlendirme kampanyalar›nda,
kredi kartlar›n›n hem ülke ekonomisi, hem de kart kullan›c›lar› aç›s›ndan kazan›m
ve önemini anlat›yor
Bugüne de¤in, baﬂta chip&PIN kullan›m› ve al›ﬂveriﬂlerde banka kart› kullan›m›
olmak üzere birçok kampanya düzenleyen Bankalararas› Kart Merkezi (BKM),
“kart bilinci” kampanyas›nda kredi kartlar›n›n bilinçli kullan›ld›¤›nda hayata
katt›¤› art›lar› ve mobilyadan turizme, biliﬂimden tekstile kadar farkl› sektörlerde
büyüme, istihdam sa¤lamas› ve ekonominin kay›t alt›na al›nmas›ndaki önemli
rolü gibi, bilinmeyen yüzünü kamuoyu ile paylaﬂ›yor. Geçti¤imiz y›l www.kartbilinci.com sitesinin devreye girmesi ile baﬂlayan kampanya kapsam›nda kamuoyuna verilen mesajlarda, kartl› ödeme sistemlerinin, bir ülkenin geliﬂmesinde ki en
büyük engel olan kay›t d›ﬂ› ekonomiyle mücadelede en etkili araçlardan biri
oldu¤u öncelikle vurgulan›yor. Kampanya mesajlar›nda, bugün Türkiye
ekonomisinin yüzde 50’ye yak›n›n›n kay›t d›ﬂ› oldu¤unun tahmin edildi¤i, kartlarla harcanan her kuruﬂun otomatik olarak kay›t alt›na al›nd›¤› ve buna ba¤l›
olarak devletin vergi gelirlerinin yükseldi¤i yer al›yor.
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“BİR KREDİ KARTI ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRİR”
Bankalararas› Kart Merkezi (BKM)’nin geçti¤imiz y›l yapt›¤›
araﬂt›rma,kredi kartlar›n›n hayat›m›za katt›¤› de¤erleri daha net bir
ﬂekilde sunuyor.
Turizm, kredi kartlar› ile büyüyor…
Taksitli ödeme seçene¤inden, puan toplamaya kadar, kazand›rd›¤›
avantajlar ile bir çok sektörün büyümesine imkan sa¤layan kredi
kartlar›, turizm sektörünün de geliﬂimine ciddi katk›lar sa¤l›yor.
Biriken puanlar ile 2 milyon 660 bin 500 adet bedava uçak bileti…
Kredi kart› kullan›c›lar›, kartlar› ile taksitli al›ﬂveriﬂ yapma imkân›n›n
yans›ra, farkl› mil programlar› ile bedava uçak bileti de kazanma
ﬂans›na sahip oluyorlar.
Bankalararas› Kart Merkezi (BKM) taraf›ndan yap›lan araﬂt›rma,
kredi kart sahipleri taraf›ndan, bugüne kadar farkl› bankalar›n mil
programlar›ndan toplanan puanlar ile toplam 2.660.500 adet bedava uçak bileti al›nd›¤›n› gösteriyor.
Kredi kart›m›zla, 7 gün 24 saat asistanl›k hizmeti al›yoruz...
Kredi kart› kullan›c›lar›, taksitli al›ﬂveriﬂ yapma, puan ve uçuﬂ mili
kazanma gibi avantajlar›n yan› s›ra, asistanl›k hizmetleri ile de kredi
kart›n›n sundu¤u bir çok özel f›rsattan faydalanabiliyor.
7/24 destek veren “Asistanl›k Hizmetleri” hatlar›na ulaﬂan kredi
kart› sahipleri, araç, konut, seyahat, sürücü hizmetleri, VIP transfer
ve t›bbi hizmetler gibi, farkl› alanlarda bankalar›n›n sundu¤u de¤iﬂik
asistanl›k hizmetleri ile hayat›n› kolaylaﬂt›r›yor. Tek bir telefonla
gerek otomobillerinde, gerekse evlerinde ortaya ç›kan acil sorunlarda ya da sa¤l›kla ilgili acil durumlarda yard›m alabilen kart
kullan›c›lar›n›n en fazla tercih etti¤i acil hizmetlerin çilingir ve çekici hizmetleri oldu¤u görülüyor.
Konser, opera ve tiyatro rezervasyonlar›m›zda da
kredi kart›m›z› kullan›yoruz…
Asistanl›k Hizmetleri kapsam›nda ulaﬂmak istedikleri hastane, otel,
müze ve benzeri yerlerin telefonunu da ö¤renebilen kredi kart› kul-

lan›c›lar›, kültürel aktiviteler hakk›nda diledi¤i zaman asistanl›k
destek hatlar›ndan bilgi alabiliyor. Kredi kart› kullan›c›lar› sosyal
asistanl›k hizmetlerinden en çok konser, opera, tiyatro rezervasyonu ve kaset/CD/VCD/DVD ulaﬂt›rma konusunda faydalan›yor.
Kredi kartlar› ile sivil toplum kuruluﬂlar›na
160 milyon TL ba¤›ﬂ…
Bankalararas› Kart Merkezi (BKM) taraf›ndan yap›lan araﬂt›rmada,
gerek kart kullan›c›lar›, gerekse kart ç›kartan kuruluﬂlar taraf›ndan
sivil toplum kuruluﬂlar›na kredi kart› ile yap›lan ba¤›ﬂlar›n her sene,
ç›¤ gibi büyüdü¤ü belirlendi.
Geçti¤imiz y›l içinde, sivil toplum kuruluﬂlar›na kredi kartlar› ile
yap›lan küçüklü, büyüklü ba¤›ﬂlar›n toplam miktar› 160 milyon TL’yi
aﬂm›ﬂ durumda. Ba¤›ﬂlar›n büyük ço¤unlu¤u ise e¤itim alan›nda
yap›l›yor.
Futbol maç biletlerinin %75’i, basketbol maç biletlerinin %90’›n›
kredi kart›m›zla al›yoruz…
Bir çok sektöre dinamizm getiren ve sektörlerin büyümesinde etken
rol alan kredi kartlar›, spor alan›nda da yo¤un olarak kullan›l›yor.
Bankalararas› Kart Merkezi taraf›ndan yap›lan araﬂt›rmaya göre,
futbol maç biletlerinin %75’i kredi kartlar› ile al›n›yor. Basketbol
karﬂ›laﬂmalar›nda ise bu oran, %90’lar› buluyor. Kulüplerin kombine biletlerinde de, kredi kart› ile ödeme son derece yayg›n. Üç
büyüklerin maçlar›na ait biletlerinin hemen hemen büyük bir
ço¤unlu¤u, kredi kart› ile al›n›yor.
Festival ve konserlere kredi kart›m›zla kat›l›yoruz…
Kredi kartlar›, kültür, sanat ve e¤lence alan›nda da yo¤un olarak kullan›l›yor. Bankalararas› Kart Merkezi taraf›ndan yap›lan araﬂt›rma,
geçti¤imiz yaz ‹stanbul’da düzenlenen festivallerin ve yaz konserleri biletlerinin hemen hemen tamam›na yak›n›n›n kredi kart› ile
al›nd›¤›n› gösteriyor.
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1990 y›l›nda 13 kamu ve özel Türk bankas›n›n
ortakl›¤› ile kurulan Bankalararas› Kart Merkezi
(BKM), kartl› ödeme sistemi içerisinde
bankalararas› otorizasyon ve takas›
gerçekleﬂtirmek, ortak sorunlara çözüm bulmak,
kartl› ödeme sistemleri konusunda ülke çap›nda
stratejik çal›ﬂmalar yapmak, yurtiçi kredi
kartlar› kural ve standartlar›n› geliﬂtirmek
amac›n› taﬂ›maktad›r.
Türkiye'de alan›nda hizmet veren tek kuruluﬂ
olan BKM, güçlü teknik donan›m› ve insan
kaynaklar›yla, üyelerine kartl› ödeme sistemleri
konusunda hizmet sunmaktad›r.
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