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ankalararas› Kart Merkezi olarak, 2003 y›l›ndan bu yana,
periyodik olarak gerçekleﬂtirdi¤imiz Kart Monitör araﬂt›rmas›n›n, 2008 y›l› sonuçlar›n› sizlerin de¤erlendirmesine
sunuyoruz.

Kartl› ödeme sistemlerinde, kart kullan›c›lar› ve iﬂyerlerinin kullan›m
al›ﬂkanl›klar›n› ve beklentilerini belirleyerek, daha etkin hizmet ve
tatmin edici projeler geliﬂtirmemize imkan sa¤layan Kart Monitör
2008 araﬂt›rmas›n›n sonuçlar›n› ilgiyle karﬂ›layaca¤›n›z› düﬂünüyorum.
28 Ocak 10 Mart 2008 tarihleri aras›nda, 12 farkl› ilde gerçekleﬂtirdi¤imiz araﬂt›rmada, banka ve kredi kart› kullan›c›lar›na, en s›k kulland›klar› kredi kart›n›n en be¤endikleri özellikleri, kredi kart› kullan›m s›kl›¤›, ayl›k ortalama al›ﬂveriﬂ tutar›, puan toplama tercihleri ve
chip&PIN bilinirli¤ine kadar çok say›da soru sorduk.
Kart kullan›c›lar›na yönelik yeni projelerimize ›ﬂ›k tutacak bir çok veriye sahip oldu¤umuz bölümün yan› s›ra, kart kabul eden iﬂyerleri ile
yapt›¤›m›z araﬂt›rmada, kredi kart› ile sat›ﬂ yapmay› tercih etmelerinin nedenleri, chip&PIN uygulamas› ve iﬂ yerinde mobil POS cihaz›
kullan›m›na kadar bir çok konuda davran›ﬂ ve beklentilerini anlama
imkan›na sahip olduk.
Bu y›l gerçekleﬂtirdi¤imiz Kart Monitör 2008 araﬂt›rmas›n›n bizleri
en çok gururland›ran bölümü de, Türk perakende sektörünün önde
gelen temsilcilerinin kartl› ödeme sistemleri ile ilgili görüﬂleriyle
araﬂt›rmam›za verdikleri destek oldu.
Türk perakende sektörünün sayg›n temsilcilerine, 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 sistemi içinde, bankalararas› otorizasyon ve takas› gerçekleﬂtirmek, ortak sorunlara çözüm bulmak, kartl› ödeme sistemleri konusunda 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
artarak devam edecektir.

“
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”
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Tüketici kart› sevdi

nakit yerine

kredi kartını
Al›ﬂveriﬂ dünyas›n›n vazgeçilmezlerinin
baﬂ›na yerleﬂen kredi kartlar›, her y›l
daha çok kullan›c›n›n cüzdan›na
girerken, giderek daha fazla iﬂyerinde
kabul görüyor. Bunun sonucunda bugün
ayl›k al›ﬂveriﬂ tutar›n›n yüzde 39'u nakit
para ile, buna karﬂ›l›k yüzde 57'si kredi
kart› ile yap›l›yor.

Y

seçti

aklaﬂ›k 40 y›l önce ilk olarak Diners Club, ard›ndan American
Express ile tan›ﬂt›¤›m›z kredi kartlar›, bugün günlük hayat›m›z›n
vazgeçilmezleri aras›nda yer al›yor. Bir süre s›n›rl› say›da insan›n
kulland›¤› bu kartlara 80'li y›llarda Visa ve MasterCard logolu kartlar›n eklenmesi, bireysel bankac›l›¤›n geliﬂmesiyle birlikte peﬂ peﬂe
kredi kartlar›n›n kullan›ma sunulmas› bu sistemin daha geniﬂ kitlelere
ulaﬂmas›n› sa¤lad›. Bugün kredi kartlar›, en yayg›n olarak kullan›lan
bankac›l›k hizmetlerinin baﬂ›nda geliyor. Ekonominin kay›t alt›na al›nmas›nda en etkili yollardan biri olan kredi kartlar›n›n özellikle son 10 y›ld›r gösterdi¤i geliﬂim, Türk halk› taraf›ndan kabul gördü¤ünü gösteriyor. Bankalar›n sundu¤u ekstra özelliklerle geliﬂimini sürdüren kredi
kartlar›, her y›l daha çok say›da insan›n cüzdan›na giriyor ve her y›l çok daha fazla üye iﬂyerinde kabul ediliyor.
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KRED‹ KARTI ADETLERI

Kart sayısında on yılda,
yüzde 800 büyüdük
Kredi kart› ile yap›lan iﬂlem say›s› ve cironun her
gün daha da artmas›, kartl› ödeme sektörünü tamamlayan kredi kart›, POS, ATM gibi enstrümanlar›n say›lar›nda da ciddi bir art›ﬂ yaﬂand›¤›n› gösteriyor.
Son 10 y›la ait verilere bak›ld›¤›nda, kredi kart› adetlerinde, bundan 10 y›l önceye göre yüzde 800'e yak›n bir art›ﬂ gözleniyor. POS adetlerindeki art›ﬂ yüzde 2500'ün üzerinde, ATM say›lar›ndaki art›ﬂ ise
yüzde 300 seviyesinde. Son 10 y›ll›k veriler gösteriyor ki art›k al›ﬂveriﬂlerimizi nakit yerine ço¤unlukla
kredi kart› ile gerçekleﬂtiriyoruz. Bunun en iyi kan›t›
ise 1997 y›l›nda bir milyon YTL'ye yak›n olan kredi
kart› cirosunun 2007 y›l› itibar› ile 142 milyar YTL’yi
aﬂm›ﬂ olmas›…

Y›llar
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Ortalama nakit kullan›m›: %39

“

Günümüzde
ayl›k al›ﬂveriﬂ
tutar›n›n
ortalama
yüzde 57'sinde
kredi kart›,
yüzde 4’ünde
banka kart›
kullan›l›yor

”

%3

%91-100

%6

%0-10

Mart 2008 itibariyle say›s› 38.5 milyon
adeti aﬂan kredi kartlar›, g›dadan tekstile, beyaz eﬂyadan mobilyaya, benzinden tatile kadar pek çok alanda yap›lan
harcamalarda önemli bir rol oynuyor.
Günümüzde ayl›k al›ﬂveriﬂ tutar›n›n ortalama yüzde 57'sinde kredi kart› kullan›l›yor. Banka kartlar› ile birlikte, plastik para kullan›m› yüzde 61'i buluyor.
Ayl›k al›ﬂveriﬂlerde ortalama nakit kullan›m› ise yüzde 39'lara gerilemiﬂ durumda. Bu de¤iﬂimde kredi kartlar›yla
al›ﬂveriﬂ yaparken puan toplanabilmesi,
taksit imkan›n›n bulunmas› gibi, kredi
kart›n›n kendine has özelliklerinin de
önemli bir etkisi oldu¤u biliniyor.
Yap›lan araﬂt›rmada; ayl›k al›ﬂveriﬂ tutar›n›n yüzde 41'i ile yüzde 50'si aras›nda bir tutar›n, yüzde 20’lik bir kesim
taraf›ndan nakit, yüzde 21’lik kesim
taraf›ndan ise kredi kart› ile ödendi¤i
görülüyor.

AYLIK ALIﬁVER‹ﬁ TUTARININ NAK‹TTE DA⁄ILIMI

NAK‹T KULLANIM ORANI

ALIŞVERİŞLERİN
YÜZDE 61’İ KARTLA
YAPILIYOR

AYLIK ALIﬁVER‹ﬁ TUTARININ
KRED‹ KARTINDA DA⁄ILIMI

“

KRED‹ KARTI
%21

Ayl›k harcamalar›n›n
tamam›n› ya da tamam›na
yak›n›n› nakit para
kullanarak yapan
tüketicilerin oran› yüzde
3'te kal›yor

”

%10
%8

%9

%8

%7

%10

%9

AYLIK ALIﬁVER‹ﬁ TUTARININ
BANKA KARTINDA DA⁄ILIMI
BANKA KARTI

%3

%91-100

%81-90

%71-80

%61-70

%51-60

%41-50

%31-40

%21-30

%11-20

%88
%0-10
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%21-30

%11-20

%4

%1

%0
%41+

%7

%0-10

Bu verilerden önemli bir kesimin, nakit ile kredi
kart› aras›nda bir denge gözetti¤i yorumuna
ulaﬂmak mümkün olsa da, ayl›k al›ﬂveriﬂ tutar›n›n ne kadar›nda nakit, ne kadar›nda kredi kart›
kullan›ld›¤›na bak›l›nca tablodaki farkl›l›k ortaya
ç›k›yor. Ayl›k harcamalar›n›n tamam›n› ya da tamam›na yak›n›n› nakit para kullanarak yapan tüketicilerin oran› yüzde 3'te kal›rken, ayl›k harcamalar›n›n tamam›n› ya da tamam›na yak›n›n›
kredi kart› ile yapanlar›n oran›n›n yüzde 15'e ç›kmas›, ödeme tercihlerinde dengenin nas›l de¤iﬂmekte oldu¤unu gösteriyor.

%31-40

Ortalama kredi kart› kullan›m›: %57
BANKA KARTI KULLANIM ORANI

KRED‹ KARTI KULLANIM ORANI

%15

TÜKET‹C‹LER

Ortalama banka kart›
kullan›m›: %4
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KRED‹ KARTI KULLANIM SIKLI⁄I VE KRED‹ KARTI KULLANARAK YAPILAN
AYLIK ORTALAMA ALIﬁVER‹ﬁ TUTARI

YÜZDE 11 KARTINI
HER GÜN KULLANIYOR

KRED‹ KARTI KULLANIM SIKLI⁄I
%21

Al›ﬂveriﬂlerde, kredi kart›n›n kullan›m s›kl›¤› ise ayda ortalama 7 kezle s›n›rl› kal›yor. Elbette bu oran tüketicinin
al›ﬂveriﬂ al›ﬂkanl›klar›na göre de¤iﬂiklik gösteriyor. Yüzde
9'luk bir kesim ayda bir kez cüzdan›ndan kart›n› ç›kar›yor. Yüzde 10'luk kesim ayda 3 kere kredi kart›n› kullan›rken, yüzde 21'lik bir kesim ayda 10-15 kez kredi kart› ile
al›ﬂveriﬂ yap›yor. Yüzde 11'lik bir kesim ise hemen hemen
her gün al›ﬂveriﬂ yap›yor ve kredi kart›n› kullan›yor.

%19

Hemen hemen
hergün

Ayda
on-onbeﬂ

Ayda
alt›-yedi

Ortalama ayda 7 kez
%12 %12

ORTALAMA HARCAMA
KREDİ KARTI İLE
AYLIK 791 YTL
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%2

%2

5000 YTL ve üstü

Ortalama 2007: 791 YTL
2006: 788 YTL
2005: 521 YTL
2003: 610 YTL

1001-3000 YTL

751-1000 YTL

HARCAMA ARALIKLARI

501-750 YTL

301-500 YTL

101-300 YTL

51-100 YTL

%2

3001-5000 YTL

%9

50Y TL’den
az

KRED‹ KARTI KULLANIM ORANI

Ayda
dört-beﬂ

TÜKET‹C‹LER‹N KRED‹ KARTI KULLANIM SIKLI⁄I

%14

8

Ayda üç

%22

%11
%10

%5

Ayda birden
seyrek

%23

%9

Ayda iki
15 günde bir

KRED‹ KARTI ‹LE AYLIK ORTALAMA
ALIﬁVER‹ﬁ TUTARI

%11

Ayda bir kez

KRED‹ KARTI KULLANIM ORANI

%14

Ayl›k harcamalar içinde kredi kart› ile ödenen tutar, bütçeden bütçeye farkl›l›k gösterse de ortalama 791 YTL düzeyinde. Önceki
y›llara göre 2005 y›l›nda bir miktar gerileyen
bu tutar, son iki y›ld›r art›ﬂ gösteriyor. 2005
y›l›ndaki 521 YTL'ye göre yüzde
50'nin üzerinde bir art›ﬂ
da söz konusu.

EN SIK KULLANILAN KRED‹ KARTI L‹M‹T‹ VE BU L‹M‹T‹N KULLANILAN YÜZDES‹
EN SIK KULLANILAN
KRED‹ KARTININ L‹M‹T‹

LİMİT SONUNA KADAR
ZORLANMIYOR

%28

Türkiye'de 2007 y›l› itibariyle kredi kartlar›n›n ortalama limiti 2.650 YTL düzeyinde. 2003 y›l›nda bu tutar›n
1.000 YTL, 2005 y›l›nda 1.528 YTL oldu¤u hat›rlan›nca,
ortalama limitlerde bir art›ﬂ oldu¤u görülüyor. Ancak limitin yükselmiﬂ olmas›, tamam›n›n kullan›ld›¤› anlam›na gelmiyor. Limitinin tamam›n› ya da tamam›na yak›n›n› kullananlar›n yüzdesi 7'de kal›rken, yüzde 50'lik
kesim sahip oldu¤u limitin yüzde 21'i ile yüzde 50'si kadar›n› kullanmay› tercih ediyor. En s›k kullan›lan kredi
kart›nda limitin kullan›lan yüzdesi ise ortalamada
yüzde 45'te kal›yor.

Ortalama
2007: 2650 YTL
2006: 2395 YTL
2005: 1528 YTL
2003: 1000 YTL

Limitinin tamam›n›
ya da tamam›na yak›n›n›
kullananlar
yüzde 7 oran›nda

%2

”

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

%13
%11

%7

%7
%4

%91-100

%81-90

%71-80

%61-70

%51-60

%41-50

%31-40

%21-30

%3

%11-20

20.001 YTL+

Limiti 5.000 YTL'nin üzerindeki
kartlar pek s›k kullan›lm›yor

%6

KULLANIM ORANI

10.001-20.000 YTL

%15

5001-10.000 YTL

%17

2001-5000 YTL

%1
1001-2000 YTL

%18

%8

501-1000 YTL

L‹M‹T‹N KULLANILAN YÜZDES‹

%0-10

%24

%11

250-500 YTL

“

%25

Cüzdanlardaki kart say›s› birden fazla olsa da
kullan›c›lar›n bir kart› di¤erlerine göre daha s›k
kulland›¤› biliniyor. Elbette bir kart›n tercih edilirli¤ini
art›ran pek çok faktör var. Araﬂt›rma gösteriyor ki,
limitin tutar› da kredi kart›n›n kullan›m s›kl›¤›n› etkiliyor.
Limiti 500 YTL'nin alt›ndaki kartlarda kullan›m yüzdesi
11'de kal›yor. En s›k kullan›lan kredi kartlar›n›n ise
501 YTL ile 5.000 YTL aras›nda limiti olan kartlar
oldu¤u görülüyor. Limitin 501 YTL'den fazla, 1.000'den
az oldu¤u kartlarda bu tutar›n yüzde 25'i kullan›l›yor.
Limitin 1.001 YTL'den fazla 2.000 YTL'den az oldu¤u
kartlarda ise bu oran yüzde 28'e ç›k›yor. Ancak bu
rakamlara bakarak limiti yükselen kart›n daha s›k
kullan›ld›¤›n› söylemek mümkün de¤il. Çünkü limiti
10 bin YTL'nin üzerindeki kredi kartlar›n›n
kullan›m s›kl›¤› oldukça düﬂük.

TÜKET‹C‹LER
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SAH‹P OLUNAN KRED‹ KARTI VE EK KART SAYISI

CÜZDANLARDA
ORTALAMA
2.1 KART VAR

KRED‹ KARTI SAYISI
‹ki: %26

Bir: %45

Kredi kart› say›s›ndaki art›ﬂla birlikte Türkiye'de,
kiﬂi baﬂ›na düﬂen kart say›s› da y›llar itibariyle
art›ﬂ göstermiﬂ durumda. Bankac›l›k hizmetlerinden nüfusun ancak yüzde 28'inin yararland›¤›,
her bir müﬂterinin de birden fazla bankadan hizmet ald›¤› düﬂünüldü¤ünde, baz› kiﬂilerin çok say›da kredi kart› taﬂ›yor olmas› do¤al bir sonuç.
Ancak baz› cüzdanlarda 7-8 kart bulundu¤undan
söz edilse de, ço¤unluk daha s›n›rl› say›da kredi
kart›n› tercih ediyor. 2003 y›l›nda kiﬂi baﬂ›na 1.8
olan ortalama kart say›s›, geçen y›l 2.1 adete ç›kt›. Buna karﬂ›n araﬂt›rmaya kat›lan kredi kart›
kullan›c›lar›n›n yüzde 45'i sadece tek bir karta
sahip. Kredi kart› sahipli¤inde bu ortalamay› yükselten kesimler ise yüksek S.E.S gruplar›. Ortalama kredi kart› say›s› B gelir grubunda 2.2 iken,
A gelir grubunda 2.5'i buluyor.

Üç veya daha fazla: %29

Ortalama kart say›s›: 2007: 2.1
2006: 1.9
2005: 1.7
2003: 1.8

“

Kredi kart› kullan›c›lar›n›n
yüzde 45'i sadece tek bir
karta sahip

”

Kullan›c›lar›n ço¤u kart limitini
bir baﬂkas›yla paylaﬂmak istemiyor
Türkiye'de kredi kart› sahiplerinin ço¤unlu¤u, bir
yak›n›n›n kart limitinden yararlanmak yerine kendi
kredi kart›n› almay› tercih ediyor. Bir baﬂka deyiﬂle
de, kredi kart› sahiplerinin ço¤unlu¤u, limitini bir
baﬂkas›na kulland›rtmak istemiyor. Kullan›c›lar›n
yüzde 73'ünün ek kart›n›n bulunmamas› bu iki sav›
da hakl› ç›karan bir oran. Kullan›c›lar›n ancak yüzde
27'si kendi kredi kart› limitini yak›nlar›yla paylaﬂ›yor.
Bunun da yüzde 20'si sadece bir ek karta izin veriyor.
Y›llar itibariyle bak›nca da ortalama ek kart say›s›n›n
ayn› düzeyde kald›¤› görülüyor. Hatta 2003 y›l›ndaki
ortalama 1.5 olan ek kart say›s›n›n 0.1 puan
gerilemesi ile kredi kart› kullan›c›s› artt›kça, ek kart
say›s›n›n azald›¤›n› gösteriyor.

10
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EK KART SAYISI
Ek kart yok %73

Üç veya
daha fazla:
%2
‹ki:
%5

Bir: %20

Ortalama ek kart say›s›: 2007: 1.4
2006: 1.4
2005: 1.4
2003: 1.5

NAK‹T AVANS ÇEKME SIKLI⁄I VE ÇEK‹LEN NAK‹T AVANS M‹KTARI

NAK‹T AVANS ÇEKME SIKLI⁄I

Nakit avans çekmek tercih
edilen bir yöntem de¤il

%69

Geçen y›l sonu itibariyle kredi kartlar›yla yap›lan toplam
1.37 milyar› aﬂk›n al›ﬂveriﬂ iﬂlemiyle 128 milyar YTL
al›ﬂveriﬂ cirosuna ulaﬂ›ld›. Buna karﬂ›l›k yaklaﬂ›k 74
milyon nakit avans iﬂlemiyle 13.5 milyar YTL'lik nakit
cirosu gerçekleﬂti. Bu rakamlara bakarak, Türkiye'de
kullan›c›lar›n ço¤unun kredi kartlar›n› bir ödeme arac›
olarak gördü¤ünü söylemek mümkün. Kullan›c›lar›n
nakit avans çekme s›kl›¤› konusunda verdi¤i yan›tlar da
bu saptamay› destekliyor. Kredi kart› kullan›c›lar›n›n
yüzde 69'u hiç nakit avans çekmezken, yüzde 14'lük
kesim de bu yönteme ayda birden daha seyrek
baﬂvuruyor. Bu kesimin tavr›, genel ortalamaya da
yans›yor. Çekilen nakit avans›n miktar› ise 20 YTL ile 250
YTL aras›nda yo¤unlaﬂ›yor. Ancak ortalama her y›l biraz
daha düﬂüyor. 2005 y›l›nda 172 YTL seviyesinde olan
ortalama nakit çekim miktar›, 2006 y›l›nda 162 YTL'ye
2007 y›l›nda da 140 YTL'ye gerilemiﬂ durumda.

Ortalama:
Ayda birden
seyrek

%14

%0
Hemen hemen
hergün

%1
Ayda on-onbeﬂ

%1
Ayda alt›-yedi

%2
Ayda dört-beﬂ

ÇEK‹LEN NAK‹T AVANS M‹KTARI
%24
%22
%20

Ortalama
2007: 140 YTL
2006: 162 YTL
2005: 172 YTL
%10
%6

101-250 YTL

51-100 YTL

21-50 YTL

%1
11-20 YTL

”

%11

10 Y TL’den
az

“

Çekilen nakit avans›n
miktar› 20 YTL ile
250 YTL aras›nda
yo¤unlaﬂ›yor. Ancak
ortalama her y›l biraz
daha düﬂüyor

NAK‹T AVANS ÇEKME ORANI

NAK‹T AVANS ÇEKME SIKLI⁄I

501 YTL
ve üstü

%2
Ayda üç

%4
Ayda iki
15 günde bir

Ayda bir kez

Ayda birden
seyrek

Hiç NAK‹T AVANS
çekmiyorum

%6

251-500 YTL

NAK‹T AVANS ÇEKME ORANI

Nakit avans
çekenler:
2007: %30
2006: %23
2005: %43
2003: %36
2001: %49

NAK‹T AVANS ÇEKME ARALIKLARI
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Al›ﬂveriﬂ Merkezleri ve Perakendeciler
Derne¤i (AMPD) Baﬂkan› ve YKM
Yönetim Kurulu Üyesi Nuﬂin Oral

Ekonomideki
daralma

kredi kartı
ile aﬂ›l›yor
12
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Perakende sektöründe kredi kartlar›n›n rolü hakk›nda bilgi
verir misiniz?
2007 tahmini cirosu 150 milyar dolar olan perakende sektörü, toplam GSMH'n›n dörtte birini oluﬂturma özelli¤iyle
Türk ekonomisinde lokomotif konumunda. Bu denli ciddi ciroya sahip bir sektörde kredi kart› kullan›m oran› sektör
içinde farkl›l›klar göstermekle birlikte yüzde 70 civar›nda.
Kredi kartlar›, özellikle de müﬂteriye taksit imkan› sa¤layan sadakat programlar›, perakende sektörüne ciddi bir ivme kazand›r›yor. Non-food'da (g›da d›ﬂ›) tek ödeme iﬂlemler öne ç›karken, haz›r giyim ve beyaz eﬂyada taksitli sat›ﬂlar›n oran› a¤›r bas›yor.
Kredi kartlar›n›n sat›ﬂlara olan etkisi nedir?
Mevcut durumda 179 adet al›ﬂveriﬂ merkezi ve cadde ma¤a-

“

Kredi kartlar›, yap›lan
iﬂlemlerin kay›t alt›na
al›nmas›n› sa¤layarak
organize perakende
sektörünü destekliyor

”

devam etmesinin ekonomiye katk›s› yüksek. Bu gibi dönemlerde elbette kredi kart› harcamalar› da bir miktar düﬂüﬂ gösteriyor. Ancak bu düﬂüﬂ, kredi kartlar›n›n bahsetti¤imiz avantajlar› sayesinde minimum düzeylerde kal›yor.

zalarla birlikte 190 bin civar›nda sat›ﬂ noktas› bulunuyor.
32 milyon civar›nda kredi kart› ile Avrupa'da adet baz›nda
3'üncü, ciro olarak da 4'üncü ülke olan Türkiye'de kiﬂi baﬂ›na düﬂen ortalama kart adeti 2.5 civar›nda. Bu rakamlardan da görülece¤i gibi yo¤un bir kart kullan›m› mevcut. Bu
kullan›m perakende sektörünün sat›ﬂlar›n› olumlu olarak
etkiliyor.
Bir iç talep daralmas›ndan söz edildi¤i bugünlerde kredi
kartlar›n›n ekonomiye katk›s› var m›?
Özellikle iç talepte 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

Kredi kartlar›n›n sahip oldu¤u özelliklerle (taksit, puan,
kampanya gibi) tüketici davran›ﬂlar›na etkisi bulunuyor
mu?
Tüketiciler kazand›klar› paray› bir kere de harcamay›p al›ﬂveriﬂlerini taksitlendirebildikleri için, bütçelerini dengelerken al›ﬂveriﬂlerini de ertelemiyor. Bu anlamda taksit özelli¤i çok büyük bir avantaj. Beyaz eﬂya, mobilya gibi sektörlerde yüksek taksit adedi öne ç›karken, non-food harici perakende sektörü 10 taksit ve alt›nda sat›ﬂ yap›yor. Kartlardaki puan özelli¤i al›ﬂveriﬂi özellikle teﬂvik edici bir avantaj
olmamakla birlikte tüketiciye ilave bir imkan sunarak fayda yarat›yor. Bankalar›n sektör genelinde ya da perakendeci özelinde yapt›¤› kampanyalar perakendecilerin cirolar›n›n artmas›na katk› sa¤l›yor. Ancak ayn› dönemlerde
benzer kampanyalar tüketicide mesaj yorgunlu¤una neden olabiliyor. Kampanyalarda farkl›laﬂ›lmas› perakendecilere, bankalara ve tüketicilere daha fazla fayda sa¤layabilir.
Sektörünüz ile kartl› ödeme sektörü aras›ndaki ba¤lant›y›
de¤erlendirir misiniz?
Türk perakende sektörünün yaklaﬂ›k yüzde 70'i geleneksel
perakende ve dolay›s›yla büyük oranda kay›t d›ﬂ›. Kay›t d›ﬂ› ekonomi, ülkenin gelirlerinin azalmas›na yol açarken ayn› zamanda da çal›ﬂan haklar›n› kötüye kullan›lmas›na ve
tüketici haklar›nda sorunlar yaﬂanmas›na yol aç›yor. Bu
anlamda kredi kartlar›, yap›lan iﬂlemlerin kay›t alt›na al›nmas›n› sa¤layarak organize perakende sektörünü destekliyor. Organize perakende yabanc› oyuncular›n Türk pazar›na girmesini teﬂvik ederek, ekonomiye dinamizm getiriyor.
Özetle, perakende sektörü kredi kart› kullan›mlar›ndan
olumlu yönde yararlan›yor.

KART MON‹TÖR 2008 ARAﬁTIRMASI
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Kredi kart›nda
kart›nda en
en be¤enilen
be¤enilen özellik
özellik
Kredi

TAKSİT
Geçmiﬂten bu yana taksitli
al›ﬂveriﬂ al›ﬂkanl›¤›na sahip olan
Türk toplumu, kulland›¤› kredi
kart›n›n da bu özelli¤i
taﬂ›mas›ndan dolay› çok memnun
görülüyor. Bugün, kredi kartlar›n›n
en be¤enilen özelli¤i denilince
akla ilk gelen taksit oluyor.

K

redi kartlar› pek çok nedenden dolay›, zaman içinde daha
çok say›da kullan›c›n›n tercih etti¤i ödeme arac› olurken,
harcamalar› taksitlendirme imkan› en be¤enilen özellik olarak öne ç›k›yor. Yüksek enflasyonun do¤al bir sonucu olarak
geçmiﬂten bu yana veresiye ve taksitli al›ﬂveriﬂ al›ﬂkanl›¤›na sahip olan Türk toplumu, düﬂük enflasyon ortam›nda da ihtiyaçlar›n›n ertelenmeden karﬂ›lamas›n› sa¤layan bu uygulamaya
ilgi gösteriyor.
Ödeme sistemleri konusunda Türk bankalar›n›n uluslararas› alanda dikkatleri çekmesini sa¤layan kredi kart›na taksit uygulamas›, bugün tüketicinin de en çok be¤endi¤i
özelliklerin baﬂ›nda geliyor. Kredi kartlar›nda 2000'lerin baﬂ›ndan itibaren yayg›n
olarak kullan›lmaya baﬂlayan bu özellik, bugün neredeyse kartl› ödeme sisteminin
olmazsa olmazlar›ndan biri olarak görülüyor. Taksit f›rsat›, al›ﬂveriﬂlerde kredi
kart›n›n tercih edilmesinde etkili oluyor.

14
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“

Kredi kartlar›nda
2000'lerin baﬂ›ndan
itibaren yayg›n olarak
kullan›lmaya baﬂlayan
taksit özelli¤i, bugün
neredeyse kartl›
ödeme sisteminin
olmazsa olmazlar›ndan
biri olarak görülüyor

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

KREDİ KARTININ EN BEĞENİLEN VE
EN ÇOK KULLANILAN ÖZELLİĞİ: TAKSİT

%61

Nakit para taﬂ›ma gereksinimini ortadan kald›rmas›, belirli bir dönem faizsiz
kredi kullanma olana¤› sa¤lamas›, küsuratlarla u¤raﬂma derdi olmamas› gibi
pek çok nedenden dolay› kredi kart›n› tercih eden tüketici, taksit f›rsat›n› da
de¤erlendiriyor. Kredi kartlar›n›n en çok kullan›lan özelliklerinin baﬂ›nda yüzde 54 ile taksitlendirme geliyor. Taksit imkan› tüketici aç›s›ndan, cüzdan›ndaki hangi kart› kullanaca¤› konusunda da belirleyici olabiliyor. “En s›k kulland›¤›n›z kredi kart›n›z›n en çok hangi özelli¤ini be¤eniyorsunuz” sorusuna kullan›c›lar›n yüzde 61'i “daha çok yerde taksit olana¤› sa¤l›yor” yan›t›n› veriyor.
Bu oran›n geçen y›l yüzde 49 oldu¤u dikkate al›n›rsa, taksitli al›ﬂveriﬂin kullan›c› aç›s›ndan giderek önem kazand›¤› ortaya ç›k›yor.

%34

%20

%2

%3

%2
Çal›ﬂt›¤›m banka

%3

Nakit çekme faiz oran›
düﬂük

%3

Limiti yüksek

%3

‹nternet bankac›l›¤›

%4

Müﬂteri memmuniyetine
önem vermesi

Yayg›n ﬂube a¤›

%6

Güvenilir banka

%8

Faiz oranlar›n›n
düﬂüklü¤ü

%9

Kampanya/promosyon

‹ndirim

Nakit param olmad›¤›nda
kullanabiliyorum

Her yerde
kullan›labilmesi

Puan toplama

Daha çok yerde
taksit olana¤›

%11

Eski ve köklü banka

%14

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

%54

Taksitlendirme
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%35

%35

‹ndirim

16

%35

%49

Puan Biriktirme

Promosyon

%35

%7

%11

%11

%14

%5

%5

%1

%3
%2

%22

%22

%19

Sürekli kullan›r›m

Zaman zaman kullan›r›m

Pek kullanmam

Hiç kullanmam

KK bu özelli¤i yok

Cevap yok

%25

%8

%4

Teknosa Genel Müdürü Mehmet Nane

Kredi kart›yla

alışverişler

ertelenmiyor
erakende sektöründe ödeme tipi tercihlerinde yüzde
90'a varan oranlarda kredi kart›n›n kullan›ld›¤›n› dile
getiren Teknosa Genel Müdürü Mehmet Nane, perakendeciler aç›s›ndan kredi kartlar›n›n özel programlar›yla rekabette farkl›laﬂma alanlar›ndan biri oldu¤unu söyledi. Nane'nin bu konudaki de¤erlendirmesi ﬂöyle: “Kredi
kartlar›n›n pazar paylar›na paralel olarak sat›ﬂlara etki etti¤ini görüyoruz. Kredi kartlar› ile yap›lan farkl› indirim kampanyalar› da sat›ﬂ› art›r›c› yönde etki yarat›yor. Tüketicilerin cebinde ortalama 1-2 farkl› kredi kart› oldu¤unu biliyoruz. Dolay›s›yla sat›nalma karar›n› veren tüketici için ödeme aﬂamas›na geldi¤inde, cebindeki kartlardan birine ait cazip bir taksit
say›s›, öteleme veya kart›yla iliﬂkili bir promosyonun olmas›
bu al›ﬂveriﬂinde ilgili kart›n› kullanmas›n› ve sat›ﬂ›n gerçekleﬂmesini güçlendiriyor. Kredi kartlar› özellikle destekledikleri
farkl› kampanyalar ile tüketicilere ödemede kolayl›klar sa¤layarak tüketicilerin al›ﬂveriﬂ kararlar›n›n ertelenmemesine
katk›da bulunabiliyor. Tüketicilerin farkl› al›ﬂveriﬂler ile biriktirdikleri puanlar› kullanabilmeleri gibi çok say›da tüketici
dostu uygulama sözkonusu. Bu uygulamalar daralan iç talebe ra¤men al›ﬂveriﬂ kararlar›n›n al›nmaya devam etmesine
yard›mc› oluyor. Elektronik perakende sektöründe kredi
kartlar› ile yak›n ve sinerjik birliktelikler sözkonusu. Teknosa
olarak sat›ﬂa olumlu katk›s› olabilecek ana kartlar ile sene boyu sinerjik birliktelikler, kampanyalar düzenliyoruz. Bu birlikteliklerimizde önemli olan süreklilik. Kredi kartlar› ile düzenli
kampanyalar›n yan› s›ra k›sa süreli çarp›c› kampanyalar da
yaparak sektörümüzde hep müﬂterimizin lehine ancak süreklili¤i olabilecek iﬂbirliklerinin peﬂindeyiz.”

P
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M‹N‹MUM TAKS‹TLEND‹RME VE TEK ÖDEME M‹KTARI
M‹N‹MUM TAKS‹TLEND‹RME M‹KTARI

EN YAYGIN TAKSİT
51-100 YTL ARASI

%32

%6

M‹N‹MUM TEK
%26 ÖDEME M‹KTARI

%20

%20

%11

51-100 YTL

21-50 YTL

11-20 YTL

%4

10 Y TL’den
az

TEK ÖDEME ORANI

%10

TEK ÖDEME TUTAR ARALIKLARI

18
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Ortalama
2007: 83 YTL
2006: 76 YTL
2005: 36 YTL
2003: 31 YTL

%3

%3

Her zaman nakit
kullanmay› tercih
eder
Her zaman kredi
kart› kullanmay›
tercih eder

TAKS‹TLEND‹R‹LEN TUTAR ARALIKLARI

Hiçbir zaman
taksitlendirmez /
tek ödeme yapar

Her zaman
taksitlerdirir

501 YTL
ve üstü

251-500 YTL

101-250 YTL

51-100 YTL

21-50 YTL

11-20 YTL

%2

501 YTL
ve üstü

%2

251-500 YTL

%7

%4

10 Y TL’den
az

TAKS‹TLEND‹RME ORANI

%7

101-250 YTL

%20

%19

Kullan›c›lar daha çok 51 YTL ile 100 YTL aras›ndaki harcamalar›n› taksitlendirme imkan›ndan
yararlan›yor. Yüzde 32'lik bir kesim kredi kart›n›, bu tutarlardaki al›ﬂveriﬂlerde taksitlendirme
yapmak için kullan›yor. 101 YTL'den 250 YTL'ye
kadar olan al›ﬂveriﬂlerde taksitlendirmeyi seçen
tüketicilerin oran› yüzde 20 olurken, yüzde 2'lik
bir kesim de her zaman taksit yapt›r›yor. Ancak
yüzde 4'lük bir kesim de hiçbir zaman taksitlendirmeden, tek ödeme yapmay› tercih ediyor.
Taksit ortalamalar›na bak›l›nca y›llar itibariyle
bir art›ﬂ söz konusu. 2003 y›l›nda 100 YTL olan
taksitlendirilen ortalama tutar, 2007 y›l›nda
160 YTL'ye ç›km›ﬂ durumda.

Ortalama
2007: 160 YTL
2006: 156 YTL
2005: 114 YTL
2003: 100 YTL

%2

Kredi kart› ile yapt›¤›n›z al›ﬂveriﬂlerde
nakit puan toplamaya çal›ﬂ›yor musunuz?
Evet %74

C. yok %3

Hay›r %23

C&A Türkiye CFO’su Berna Kural Okandan

Her 4 kredi kart› kullan›c›s›ndan
3’ü al›ﬂveriﬂlerinde nakit puan
toplamaya çal›ﬂmaktad›r.

“Taksit, Türkiye

4 kullan›c›dan 3'ü nakit puan topluyor
Kredi kartlar›n›n en çok kullan›lan özelliklerinden biri de harcama
yapt›kça bir yandan da nakit puan kaz›nd›rmas›. Eskiden sadece
kataloglardan belli ürünleri seçip almaya yarayan puanlar›n, zaman
içinde tüm al›ﬂveriﬂlerde geçerli puanlara dönüﬂmesi, bu özelli¤in
tüketici nezdindeki önemini art›rd›. Öyle ki baz› kart kullan›c›lar›
yapt›klar› her al›ﬂveriﬂte ne kadar puan kazanaca¤›n› hesap eder hale
geldi. Araﬂt›rma da gösteriyor ki, kullan›c›lar›n yüzde 74'ü
al›ﬂveriﬂlerinde nakit puan toplamaya çal›ﬂ›yor. Bu da 4 kredi kart›
kullan›c›s›ndan 3'ünün harcama yaparken nakit puan toplad›¤›
anlam›na geliyor. Kullan›c›lar›n yüzde 76's› nakit puanlar›n› baﬂka bir
al›ﬂveriﬂte kullanmay› da ihmal etmiyor. Puan avantaj› kredi kart›
tercihlerinde de etkili oluyor. Bir kredi kart›n›n di¤erlerinden daha s›k
kullan›lmas›nda puan toplama, taksitten sonraki en be¤enilen özellik
olarak öne ç›k›yor.

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

Evet %76
C. yok
%3

Hay›r %21

pazarının
gerçe¤i”
redi kart› kullan›m› bulundu¤umuz sektörde
müﬂterilerimiz taraf›ndan yo¤un ﬂekilde tercih ediliyor. Bankalar›n bu alanda verdi¤i
önem sayesinde de teknik aç›dan ileri noktalara gelindi. Kullan›mdaki pratiklik, taksit seçenekleri
kullan›c›lara esneklik sa¤l›yor.
Taksitli ödemeler sektörde bir standart haline gelmiﬂtir.
Müﬂterilerimiz fiyat ile birlikte taksit seçeneklerini de
al›ﬂveriﬂ an›nda de¤erlendiriyor.
Biz C&A olarak giyim ve aksesuar alan›nda geniﬂ bir seçenek sunuyoruz. Bu alanda taksit say›s›ndan çok ürün
kalite ve fiyat› öncelik kazan›yor.
Biz özellikle moda ve kaliteli ürünü uygun fiyat ile satmay› ön planda tutmaya hedefliyoruz. Amac›m›z her zaman ulaﬂ›labilen fiyat ile müﬂterimize destek verebilmek. Dolay›s›yla çok fazla taksit seçenekleri ile de¤iﬂiklik yapmak yerine, uygun fiyat ile kaliteli, moda ürünü
müﬂterimize ulaﬂt›r›yoruz. Ancak Türkiye pazar›n›n gerçeklerini de göz önünde bulundurarak taksit seçene¤imizi de mevcut tutuyoruz. Bir y›ll›k tecrübemizde kredi
kart› ile sat›ﬂlar›n Avrupa'daki di¤er ﬂubelerimizden -ki
burada 1220 ma¤azadan bahsediyorum- çok daha fazla
oldu¤unu gördük. Dolay›s›yla, Türkiye pazar›ndaki uygulamalar›m›zda kredi kart›n›n yo¤un kullan›m›n› dikkate al›yoruz.

K
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“

Nakit kullan›m›n›n
giderek azalmas› semt
pazarlar›n›n da ça¤›n
gereklerine ayak
uydurmas› gerekti¤ini
gösteriyor

”
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Kullan›c›

pazar
pazarc›
taksit
istiyor
Yayg›nl›¤› y›llar itibariyle artsa da kullan›c› çok daha farkl› alanlarda
kredi kart› ile ödeme yapmak istiyor. Bu sektörlerden biri de
pazarlar. Günümüzde baz› pazarlarda kredi kart› ile ödeme yapma
olana¤› bulunurken, kullan›c›lar bunun yayg›nlaﬂmas›n›, ‹stanbul
Umum Pazarc›lar Odas› Baﬂkan› Mesut ﬁengün de pazarlarda taksit
uygulamas›na geçilmesini talep ediyor.
redi kart› bugün hemen her yerde bir ödeme arac› olarak
kullan›l›yor gibi kabul edilse de kullan›c›lara “kart›n›z ile
nerelerde ödeme yapmak istersiniz” sorusuna verilen yan›tlar, önümüzdeki dönemde farkl› alanlar›n da gündeme gelece¤ini gösteriyor.
Araﬂt›rma gösteriyor ki, kredi kart› kullan›c›lar›n ço¤u kart›n›n
istedi¤i yerlerde geçerli olmas›ndan oldukça memnun. Kullan›c›lar›n yüzde 18'i “Kredi kart›m her yerde geçiyor zaten” diyerek, farkl› bir sektör ad› vermeye gerek görmüyor. Verilecek
bir otomatik ödeme talimat›yla yapmak mümkün olsa da,
yüzde 9'luk bir kesim ise elektrik/telefon ve su faturalar›n› da kredi kart›yla ödemek istiyor. Yüzde 9'luk bir baﬂka kesim ise pazarlarda kredi kart›n› kullanmak istiyor.

K
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ÇAĞA AYAK
UYDURACAĞIZ
Kullan›c›lar›n kredi kart› ile pazarlarda
al›ﬂveriﬂ yapma iste¤i karﬂ›l›ks›z kalm›yor. Kredi kart› kullan›c›lar›n›n bu talebini iletti¤imiz ‹stanbul Umum Pazarc›lar Odas› Baﬂkan› Mesut ﬁengün, bu
konuda zaten bir haz›rl›klar› oldu¤unu
aç›klad›. Kredi kart› kullan›m›n›n al›ﬂveriﬂlerde en önemli ödeme biçimi haline geldi¤ini vurgulayan ﬁengün, bu
konuda ﬂu de¤erlendirmeyi yapt›:
"Tüketiciler art›k pek çok nedenle nakit para taﬂ›mak istemiyor. Onun yerine al›ﬂveriﬂlerini kredi kart› ile yapmay› tercih ediyor. Günümüzde art›k kredi kart› kullan›m› çok yayg›n, tüketicide böyle bir al›ﬂkanl›k yerleﬂti. Nakit
para kullan›m›n›n giderek azalmas› ise
semt pazarlar›n›n da ça¤›n gereklerine ayak uydurmas› gerekti¤ini gösteriyor. Zaten bugün semt pazarlar› da

Mesut ﬁengün

bu anlamda bir de¤iﬂim ve dönüﬂüm
içerisinde. Pazarlarda kredi kart› kullan›m› baﬂlad›. Bankalar da pazar esnaf›na POS cihaz› vermek için anlaﬂmalar
yap›yor. Önümüzdeki dönemde pazar
yerlerinde kredi kart› kullan›m› yayg›nlaﬂacak.”
Ancak ﬁengün'ün bu konuda dikkat
çekti¤i konulardan biri ise taksit uygulamalar›. ﬁu anda g›da d›ﬂ› ürünlerde
pek çok üye iﬂyerinin, kredi kart› kullan›c›lar›na taksit imkan› vermesi, pazar-

c›lar için rekabet aç›s›ndan bir dezavantaj olarak görülüyor. “Kredi kart›
kullan›m›na h›zl› bir geçiﬂ yapamad›¤›m›z için pazar yerlerindeki iﬂlerde bir
miktar olumsuz etkilenme söz konusu.
Çünkü tüketiciler kredi kart›n›n kullan›ld›¤› yerleri tercih ediyor” diyen ﬁengün, taksit konusunu gündeme ald›klar›n› belirterek, yapt›klar› çal›ﬂmalar
hakk›nda ﬂu bilgileri verdi: “Bankalarla
yap›lacak anlaﬂmalarla bu geçiﬂi h›zland›raca¤›z. Hedefimiz semt pazarlar›ndaki kredi kart›n›n yayg›n bir ﬂekilde
kullan›l›r hale gelmesi. Hatta pazarlarda da taksitli al›ﬂveriﬂlerin baﬂlamas›.
‹stanbul pazarlar›na bu konuda bu hizmeti getirmeyi hedefliyoruz. Çünkü
dar gelirli vatandaﬂ kredi kart› ile ay
sonunu getiriyor. Bilinçli kullan›ld›¤›
sürece kredi kart› çok önemli bir ödeme arac›. Biz de bu yöntemle, kullan›c›ya daha ucuz ve taksitli al›ﬂveriﬂ olana¤› sa¤lamak istiyoruz.”

KRED‹ KARTI ‹LE ÖDEME YAPILMASI ‹STENEN SEKTÖRLER

%18

Ev kiras›n› da vergi borcunu da
kartla ödemek isteyen var

%9
%7

%3

%3
%2
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Devlet
dairelerinde

Üniversite
harçlar›

Ev kiras›

Otomotiv

Ticari taksiler

Ulaﬂ›m

Devlet Hastaneleri/
Sa¤l›k Ocaklar›nda

Pazar

Elektrik/ telefon
ve su faturalar›

%2

SEKTÖRLER
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%4
%3

Her yerde
geçiyor zaten

TALEP ORANI

%5

Vergi
borçlar›nda

%9

Kullan›c›n›n kart› ile ödeme yapmak istedi¤i sektörler
aras›nda, devlet hastaneleri/sa¤l›k ocaklar›
(yüzde 7), ulaﬂ›m (yüzde 5), ticari taksiler (yüzde 4)
ve otomotiv (yüzde 3) olarak yer al›yor. Gelen
talepler aras›nda üniversite harçlar› (yüzde 3) ve ev
kiras› (yüzde 2) gibi alanlar da yer al›rken, devlet
daireleri (yüzde 3), vergi borçlar› (yüzde 2) gibi farkl›
alanlar da dikkat çekiyor.

Boydak Holding Yönetim
Kurulu Üyesi Bekir Boydak

“Taksit
sat›ﬂlar›
art›r›rken

ekonomi
kay›t alt›na
giriyor”
eçmiﬂte daha çok senetle al›ﬂveriﬂin yap›ld›¤›
mobilya, beyaz eﬂya, elektronik cihaz gibi sektörlerde, art›k yayg›n olarak kredi kart› kullan›l›yor.
Kredi kartlar› sahip oldu¤u özelliklerle al›c›ya oldu¤u kadar sat›c›ya da kolayl›k sa¤l›yor. Bankalarla yapt›klar› anlaﬂmalarla uygulad›klar› kampanyalarla kredi kart›n›n avantajlar›n› en iyi de¤erlendiren kuruluﬂlardan biri
olan ‹stikbal Mobilya'n›n bünyesinde yer ald›¤› Boydak Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak, kredi kart› ile
yap›lan sat›ﬂlar hakk›nda ﬂunlar› söyledi:
"Kredi kart› ile ödeme ﬂekli öncelikle hayat› kolaylaﬂt›r›yor.
Bunun yan› s›ra kay›t d›ﬂ› ekonomiyi kay›t içine al›yor. ‹stikbal Mobilya olarak kredi kart› ile al›ﬂveriﬂlerde pek çok kampanyan›n içinde yer alan firmay›z. Geçen y›l sonunda kredi
kart› ile sat›ﬂlar›n pay› toplam ciromuzun içinde yüzde 40
civar›ndayd›, bu oran y›llar itibariyle art›ﬂ gösteriyor. Bugün ‹stikbal olarak neredeyse bütün bankalarla çal›ﬂ›r durumday›z. Ma¤azalar›m›zda 10 adet POS cihaz› görmeniz

G

“

Kredi kart› ile taksit
imkan›nda vadenin
uzun olmas›
tüketiciye ödeme
kolayl›¤› sa¤l›yor

”

mümkün. Öte yandan bankalar ile çeﬂitli kampanyalar gerçekleﬂtiriyoruz. Bankalar taksit say›s› ile biz de ödül ile bu
kampanyalar› çeﬂitlendiriyoruz.”

DAHA UZUN VADE GEREKL‹
Taksit uygulamalar›ndan oldukça memnun olduklar›n› belirtmekle birlikte, bu konudaki baz› beklentilerini de dile getiren Bekir Boydak, sözlerine ﬂöyle devam etti:
“‹stikbal Mobilya olarak sat›ﬂlar›m›z büyük montanl›. Bu nedenle kredi kart›na taksit uygulamalar› bizim için önemli.
Taksit uygulamalar›n›n yayg›nlaﬂmaya baﬂlad›¤› 2001 y›l›ndan bu yana biz de kredi kart› kullan›c›lar›na bu hizmeti veriyoruz. Kredi kart› ile taksit imkan›nda vadenin uzun olmas› tüketiciye ödeme kolayl›¤› sa¤larken, ﬂirketin de sat›ﬂlar›n› art›ran en önemli unsur. Bizde ortalama kiﬂi baﬂ› al›ﬂveriﬂ tutar› 1.000 YTL civar›nda. Birkaç parça birden al›nd›¤›nda tutar yükseliyor. Biz de istiyoruz ki yap›lan al›ﬂveriﬂin tutar› artt›kça, kredi kart› müﬂterimize 12 aydan daha uzun
vadelerde taksit imkan› sunabilelim."
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Herﬂey

kayıt
alt›nda...
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Aralar›nda Türkiye'nin de oldu¤u
pek çok ülkenin bugün en büyük
sorunlar›ndan biri ekonomideki
kay›td›ﬂ›l›k. Ülke maliyeleri kay›t içine
al›namad›¤› için vergilendirilemeyen
gelirlerin de bir ﬂekilde sisteme girmesi
isteniyor. Kredi kartlar› da, kay›td›ﬂ› ile
mücadelede baﬂvurulacak en etkili
yöntemlerden biri olarak karﬂ›m›za ç›k›yor.
ay›t d›ﬂ› ekonomi bugün geliﬂmiﬂ
ve geliﬂmekte olan birçok ülkenin
baﬂl›ca sorunlar›ndan biri olarak karﬂ›m›za ç›k›yor. Kay›t d›ﬂ› ekonomi devletten gizlenen, kayda geçirilemeyen ve
bu nedenle denetlenemeyen faaliyetler
diye nitelendiriliyor. Genel olarak kay›t
d›ﬂ› ekonominin, mal ve hizmet üretimine konu olmas›na karﬂ›l›k ekonominin geleneksel ölçüm yöntemleriyle bütünüyle tespit edilemeyen
ve Gayri Safi Milli Has›la (GSMH)
hesaplamalar›na yans›mayan alanlar› kapsad›¤› kabul ediliyor. Geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan birçok ülkenin mücadele
etti¤i kay›t d›ﬂ› ekonomi ise Türkiye'de oldukça yüksek seviyede seyrediyor. Türkiye ekonomisinin yar›s›na yak›n›n›n
kay›t d›ﬂ› oldu¤u belirtilirken, bu konunun vergi toplanma-

K

s›nda s›k›nt›lara neden oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, kay›t d›ﬂ›
ekonomi iktidardaki hükümetlerin en büyük problemleri
aras›nda gösteriliyor. Özellikle kartl› harcamalar›n hayat›n
her alan›na girmesinin kay›td›ﬂ›l›¤›n kay›t alt›na al›nmas›nda önemli rolü oldu¤u belirtiliyor. Çünkü harcamalar›n
kartlarla yap›ld›¤› al›ﬂveriﬂlerde sat›c›n›n fiﬂ ya da fatura
vermesi kaç›n›lmaz oluyor.
VERG‹ GEL‹R‹N‹ ARTIRIYOR
Kartlar ile yap›lan al›ﬂveriﬂlerin ekonomiyi kay›t alt›na almas›n›n yan› s›ra vergi gelirlerini de art›r›c› özelli¤i bulunuyor. Kart kullan›m›ndaki art›ﬂ, özellikle baz› ülkelerde
kay›t d›ﬂ› ekonominin önlenmesinde araç olarak kullan›l›yor. Hatta geçmiﬂ y›llarda kay›t d›ﬂ› ekonomiyle mücadele
etmek için Güney Kore'de kart kullan›m›na vergi indirimi
getirilerek kay›t d›ﬂ› ekonominin kay›t alt›na alma giriﬂimleri gündeme geldi.
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Gazi Üniversitesi ‹‹BF; Maliye Bölüm Baﬂkan›,
Prof. Dr. ﬁükrü K›z›lot

Kredi kart› kullan›m›n›n

kayıt dışı
ekonomiye
etkisi

ürkiye ekonomisinin en önemli sorunlar›ndan biri de
yüksek oranl› kay›td›ﬂ›l›kla ilgilidir. Kay›td›ﬂ›l›k,
yaln›zca Türkiye'nin de¤il, geliﬂmiﬂ ülkeler de dahil dünyadaki ülkelerin tamam›na yak›n k›sm›n›n
sorunu. Ancak, oran yönüyle bakt›¤›m›zda, Türkiye'deki kay›td›ﬂ›l›k oran›n›n, geliﬂmiﬂ ülkelere k›yasla, çok
yüksek oldu¤u göze çarpmaktad›r. Banka kartlar› ile ödemelerin yayg›nlaﬂmas› durumunda, kay›td›ﬂ›l›kta da ciddi
bir gerileme kaç›n›lmaz gözükmektedir. Özellikle vergi gelirleri yönünden “banka kart› ile ödeme” büyük önem taﬂ›maktad›r.
Mal ve hizmet al›mlar› s›ras›nda, banka kart› ile yap›lan
ödemelerin, vergi kayb›n› önleme boyutu, baﬂta Katma De¤er
Vergisi olmak üzere; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve
Özel Tüketim Vergisi yönünden son derece önemli.
Günlük al›ﬂ veriﬂlerde, fiﬂ ya da fatura al›nmas› halinde, bunu düzenleyen firma da gelirlerini defterlerine kaydetmekte ve belgede yer alan KDV'sini ilgili vergi dairesine bildirip, ödemektedir.
Ödemelerin, banka kart› ile yap›ld›¤› durumlarda, sat›c›n›n
fiﬂ ya da fatura vermesi kaç›n›lmaz olmaktad›r. Nedenine
gelince, mal satan ya da hizmeti ifa eden ﬂirketin ya da
ﬂahs›n, banka kart› ile sat›ﬂ yap›p belge düzenlemedi¤i durumlarda, banka kay›tlar› üzerinde yap›lacak inceleme ile
fiil kolayca ortaya ç›kart›labilmektedir.
Maliye'nin denetim elemanlar›, banka kay›tlar›n› incelediklerinde, banka hesaplar›na giren para karﬂ›l›¤›nda; o tarihte belge düzenlenip düzenlenmedi¤ini araﬂt›rmakta, belge
düzenlenmeyen sat›ﬂlar› tespit ederek, “matrah fark›” bulmaktad›r.
Bulunan matrah fark› üzerinden tarh olunan KDV ile Gelir
ya da Kurumlar Vergisinin yan› s›ra, verginin bir kat› kadar
da “vergi ziya› cezas›” istenilmektedir. Tarh olunan vergi,

T
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tahsilat aﬂamas›na geldi¤inde de o verginin normal vadesinden, ödendi¤i tarihe kadar ayr›ca “gecikme faizi” hesaplanmaktad›r.
Sat›ﬂlar›n› belgesiz yapanlar›n, belgesiz gelirleri nedeniyle
aç›ktan ödeme yapabilme olanaklar› do¤maktad›r. Böyle
olunca, bu kiﬂiler, mal al›ﬂlar› ve yapt›rd›klar› hizmetler nedeniyle hiç de¤ilse k›smen, fatura almayabilmektedir.
Sat›ﬂlarda banka kart› ile yap›lacak tahsilatlar, tüm sat›ﬂlar›n belgeli olmas› nedeniyle al›ﬂlar›n da belgeli olmas›n› zorunlu k›lacak ve bu alandaki vergi kayb›n› da önleyebilecektir.
Kay›td›ﬂ› iﬂlemler, banka kart› ile yap›lan ödemelerle önlendi¤i ölçüde, daha fazla vergi toplanacak bu da borçlanmay› ve buna ba¤l› faiz giderlerini de azaltacakt›r.
Y›llard›r, Türkiye bütçesinin en önemli giderleri faiz ödemelerinden oluﬂmaktad›r. Kay›td›ﬂ›l›¤›n önlendi¤i ve banka
kart› kullanman›n da etkisiyle, vergi gelirlerinin artt›¤› ölçüde, Türkiye daha az borçlanacak, buna ba¤l› olarak da faiz
ödemeleri düﬂecektir.
Banka kartlar› ile yap›lan ödemelerin bir baﬂka avantaj› da
naylon fatura suçlamalar›ndan kurtulmaya ve KDV indiriminin kabulüne yöneliktir.
Maliye Bakanl›¤›'n›n 84 No.lu KDV Genel Tebli¤i ile yapt›¤›
aç›klamaya göre, ödemenin, banka veya özel finans kurumlar› arac›l›¤›yla yap›lmas› halinde, faturay› alan ﬂah›s
ya da kurum ad›na, müteselsilen sorumluluk hükümlerine
göre, “üç kat para cezas›” ve naylon fatura iddias›yla “hapis cezas›” uygulanam›yor.
Önce emeklilere, ard›ndan da ücretlilere vergi iadesinin
kald›r›lmas›, belge al›ﬂ veriﬂini olumsuz yönde etkilemiﬂ,
baﬂta KDV olmak üzere, gelir ve kurumlar vergisi gelirlerinde, ciddi gerilemeler olmuﬂtur. Banka kart› ile yap›lacak
ödemelerin teﬂviki ve hediye, puan vs. ile desteklenmesi,

vergi iadesinin kald›r›lmas›ndan kaynaklanan sorunlara
önemli ölçüde çözüm getirebilir.
Kay›td›ﬂ› istihdam›n özellikle 2004 sonras› dönemde kredi
kart› iﬂlem hacminde yakalanan yüksek art›ﬂa karﬂ›l›k azalma e¤ilimi içerisinde oldu¤u söylenebilir. Bu ters yönlü iliﬂki çerçevesinde ödemelerin kredi kartlar› ile yap›lmas› ve
firmalar›n kay›tl›l›k seviyelerini artt›rarak uyar›lm›ﬂ yat›r›m
etkisinin bu yönüyle ortaya ç›kt›¤› belirtilebilir.
Kay›td›ﬂ› istihdam kadar önemli olan, ancak bir anlamda
do¤rudan görülemeyen “kay›t içinde kay›td›ﬂ›l›k” konusudur. Kay›tl› istihdam içerisinde olup, ancak ücret geliri oldu¤undan daha düﬂük gösterilenlerin içinde bulundu¤u durum kay›t içinde kay›td›ﬂ›l›k olarak ifade edilmektedir. Kay›t içinde kay›td›ﬂ›l›k olgusu en az görülebilir kay›td›ﬂ›l›k kadar olumsuz sonuçlar› olan bir gerçektir. Bu ﬂekilde ortaya
ç›kan kay›td›ﬂ›l›k hem vergi gelirlerinde bir kay›p yaﬂanmas›na neden olmakta hem de aktüeryal denge aray›ﬂ› içinde
olan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelir kayb›na neden ol-

maktad›r. Sosyal Güvenlik Reformu ba¤lam›nda yeni Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununda bu konuya çözüm getirme amaçl› bir düzenleme bulunmaktad›r.
Bu düzenlemeye göre, ücret ödemelerinin bankalar arac›l›¤›yla ve kartl› sistemler kullan›larak yap›lmas› ve bu konuda düzenleme yapma yetkisinin ilgili bakanl›klara verilmesi son derece önemlidir. Bu ﬂekilde, yani banka kartlar›n›n
kullan›lmas› ve kay›tlar›n sistematik ﬂekilde ﬂeffaflaﬂmas›
kay›t içinde kay›td›ﬂ›l›¤› ortadan kald›racak bir hamle olacakt›r.
Banka kartlar› yoluyla yap›lacak ödemelerin sosyal güvenlik sisteminin gelir gider dengesine yans›yacak olumlu katk›s›n›n d›ﬂ›nda genel bütçeye vergi gelirleri yoluyla faydas› da
olacakt›r. Di¤er yandan bugüne kadar kay›t içinde kay›td›ﬂ›l›k yoluyla haks›z gelir elde edenlerin ilgili mevzuatlar
uyar›nca para cezalar› ve devam›nda hapis cezalar›ndan
korunmas› da bu ﬂekilde banka kartlar›n›n kullan›m› yoluyla mümkün olacakt›r.

KRED‹ KARTLARI TÜRK‹YE EKONOM‹S‹ ‹Ç‹N ÖNEML‹ M‹?

Hay›r %9

KREDİ KARTI VERGİ
GELİRLERİNİ ARTIRIR

Evet %91

Kay›td›ﬂ› ekonomiyi kay›t alt›na alarak
vergi gelirlerini yükseltiyor %64

Ekonomiyi
canland›r›yor
%22

Kredi kartlar›n›n kullan›m›na yönelik yap›lan araﬂt›rma da, tüketici alg›lar›ndan
yola ç›karak kay›td›ﬂ›l›k konusunda kartlar›n ne kadar önemli bir rolü oldu¤unu
gösteriyor. Elde edilen sonuçlara göre,
yüzde 91 oran›nda yüksek ço¤unluk kredi
kartlar›n›n Türkiye ekonomisi için önemli
oldu¤unu düﬂünüyor. Kredi kartlar›n›n
Türkiye ekonomisi için neden önemli oldu¤u konusunda ise kay›td›ﬂ› ile mücadele ön plana ç›k›yor. Kullan›c›lar›n yüzde
64'ü, kredi kartlar›n›n kay›td›ﬂ› ekonomiyi kay›t alt›na alarak vergi gelirlerini yükseltti¤i görüﬂünde. Yüzde 22'sine göre de
kredi kartlar› ekonomiyi canland›r›rken,
yüzde 14'ü ise istihdam yaratt›¤› görüﬂünü dile getirdi.

‹stihdam yarat›yor %14
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Birleﬂmiﬂ Markalar Derne¤i
(BMD) Baﬂkan› ve Collezione'nun
CEO'su Ekrem Akyi¤it:

Kredi kartlar›

kayıt dışıyla
mücadelede
en önemli
silah›m›z
ürkiye'nin en tan›nm›ﬂ, marka de¤eri
en yüksek kurumlar›n› bünyesinde
bar›nd›ran Birleﬂmiﬂ Markalar Derne¤i
(BMD) Baﬂkan› Ekrem Akyi¤it, kartl›
ödeme sistemlerini yak›ndan tan›yan isimlerden biri. Baﬂta haz›rgiyim olmak üzere mobilyadan ayakkab›ya, kozmetikten çok katl› ma¤azac›l›¤a kadar pekçok sektördeki 125 markay› baﬂkan olarak temsil eden Akyi¤it, ayn›
zamanda Collezione'nun sahibi ve CEO'su.
Perakende sektörü ile kredi kartlar› aras›ndaki iliﬂkiyi de¤erlendiren Ekrem Akyi¤it,
sektörün büyümesi aç›s›ndan elde edilen kazan›mlar›n üzerinde durdu. Ancak Akyi¤it'in
dikkat çekti¤i bir önemli nokta da kay›t d›ﬂ›
ile olan mücadele oldu. Türkiye'de ekonominin neredeyse yar›s›n›n kay›t d›ﬂ› oldu¤una
dikkat çeken Akyi¤it, buna karﬂ› verilen mücadelede kredi kartlar›n›n önemli bir faktör
oldu¤unu vurgulad›. Akyi¤it, sorular›m›z›
ﬂöyle yan›tlad›:

T

Perakende sektöründe kredi kartlar›n›n nas›l bir rolü var?
Perakende 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 sektör. Perakende sektöründe,
hedef kitlesi 18 yaﬂ ve üzerinde olan marka-
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larda sat›ﬂ›n yüzde 70 ve üzeri kredi kartlar›yla
gerçekleﬂiyor. Bu da sektörün büyümesine direkt olarak
etki yap›yor. Son y›llarda al›ﬂveriﬂlerde nakit harcamadan
çok kredi kartlar› kullan›lmas› perakende sektörünü hareketlendirdi. Bu sayede insanlar art›k daha fazla tüketme ve
gelecekteki sat›n alma gücünü bu günden kullanma imkân›
buldular. 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. Ayr›ca e-ticarette 2007 rakamlar›na bak›ld›¤›nda 5.5 milyar YTL sanal POS iﬂlemleriyle yap›lm›ﬂt›r.
Yine sektörün kay›t d›ﬂ›yla mücadelede en önemli silah›
kredi kartlar› olmaya devam ediyor. Türkiye ekonomisinin
neredeyse yüzde 50'si kay›t d›ﬂ›. Uygulanan ﬂifre kullan›m›yla, giderek artan kredi kart› kullan›m›n›n daha da yayg›nlaﬂt›r›lmas› önem kazan›yor.

“PERAKENDEN‹N MARKALAﬁMA
SÜREC‹NE KATKI SA⁄LIYOR”
Kredi kartlar› sektörü hareketlendirdi diyorsunuz. Bu
sat›ﬂlara nas›l yans›yor?
Kredi kart› ile al›ﬂveriﬂlerde ortalama sepet büyüklü¤ü nakit sat›ﬂlara göre daha da art›yor. Tüketicinin fiyata karﬂ›
direnmesi an›nda ödeme yapmad›¤› için azal›yor. Kaliteli
mallar daha kolay sat›l›yor. Müﬂteri sadakati sa¤lan›yor.
Kredi kart› kullan›m› yoluyla yap›lan al›ﬂveriﬂlerde daha
fazla sat›n alma e¤ilimi oluﬂuyor. Ayl›k sat›ﬂlar›n da¤›l›m›
daha dengeli oluyor. Özel günlerde ve hediye al›mlar›nda
kredi kartlar› öne ç›k›yor. Bankalar kredi kartlar›yla ilgili

“

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

”

detayl› al›ﬂveriﬂ verileri ve müﬂteri demografik bilgilerini
firmalarla paylaﬂarak, firmalar›n kendi müﬂterilerini tan›mas›n› ve onlara özel kampanyalar uygulayarak sat›ﬂlara
pozitif etki yapmas›n› sa¤l›yor. Ayr›ca firmalar›n, güncel
bir veri taban› elde etmesini 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.
Kredi kartlar›n›n ekonomiye sizce nas›l bir katk›s› oluyor?
Kredi kartlar›n›n, sat›ﬂa olan katk›lar›na ilave olarak, bu gibi daralmalarda toplam perakende cirolar›nda yaﬂanan düﬂüﬂleri giderek artan pay› ile yavaﬂlatarak, tüketicinin al›ﬂveriﬂ oran›n›n artmas›n› sa¤layarak ekonomideki yaﬂanacak daha büyük s›k›nt›lar›n önüne geçiyor. Sat›ﬂlar›n sadece nakit olarak yap›labildi¤i bir zaman ve ortamda olsayd›k
ayn› daralmalar ekonomiye çok daha negatif yönde etki
edebilirdi. Bu geçiﬂlerin daha yumuﬂak olmas›nda en
önemli etken olarak kredi kartlar› ortaya ç›k›yor. Ayr›ca
BDDK (Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu) verilerine göre geriye dönmeyen kredi kart› oran›n›n yüzde 6
oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, sistemde bir t›kanma olmad›¤› teyit edilmektedir

“KAMPANYALAR KARARSIZLARIN
‹ﬁ‹N‹ KOLAYLAﬁTIRIYOR”
Taksit, puan, kampanya gibi özellikler tüketici davran›ﬂlar›nda nas›l bir etki yarat›yor?
Kredi kartlar›n›n taksit özelli¤i, tüketicilerin miktar› yüksek
al›ﬂveriﬂlerde kulland›¤› bir enstrüman haline geldi. Özellikle haz›r giyimde 6 taksite kadar bir yo¤unlaﬂma var. Daha
yüksek taksitler tüketici taraf›ndan tercih edilmemeye baﬂland›. Puan uygulamalar›, e¤er kazan›ld›¤› sektörde kullan›l›r ve bankalar belirli sektörlere (tatil ve seyahat gibi) yönlendirme yerine kazan›ld›¤› sektörlere yönlendirme yaparlar ise mevcut faydan›n katlanarak büyümesi söz konusu
olacakt›r. Yap›lan kampanyalar karars›z müﬂterilerin al›ﬂveriﬂ karar›n› kolaylaﬂt›rarak art› de¤erler yaratmaya devam ediyor.
Önümüzdeki dönemde sektörünüzün, kartl› ödeme sektörüne yönelik bir beklentisi var m›?
Kredi kartlar›n›n kay›t d›ﬂ›n› engellemeye yapt›¤› katk›lar›n
yan› s›ra yap›lan kampanyalarla hem sat›ﬂlar›n artmas›na
yapt›¤› art›lar, hem sektörümüzdeki firmalar›n markalaﬂma
süreçlerine sa¤lad›klar› katk›lar›n daha s›k› bir ﬂekilde devam etmesi ve sektörümüzle kartlar aras›nda ortak çal›ﬂmalar yap›lmas›n›n sektör geliﬂimimize de önemli bir ivme
kazand›raca¤›n› düﬂünüyoruz.
KART MON‹TÖR 2008 ARAﬁTIRMASI
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Türk
halk›

borcunun
tamamını
ödemekten yana
30
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Kredi kart› bir ödeme sistemi olarak nakdin yerini
al›rken, zaman zaman biriken borçlar da gündeme
geliyor. Ancak Türk halk›, kredilendirdi¤i
harcamalar›n “ödünç para” oldu¤unun, bunun da
bir maliyeti oldu¤unun son derece bilincinde.
Kredi kart› kullan›c›lar›n›n ço¤unlu¤u hesap kesim
tarihi geldi¤inde borcunu ödemeyi tercih ediyor.

B

u y›l›n ilk 3 ay›nda kredi kart› kullan›m›nda yüzde 36.3’lük art›ﬂ yaﬂanmas› kredi kartlar›n›n alternatif bir ödeme arac› olarak yayg›nlaﬂmaya devam etti¤ini gösterirken, eldeki veriler kullan›c›lar›n bu konuda oldukça bilinçli oldu¤unu gösteriyor. Dönmeyen krediler oran›n›n yüzde 6 ile dünya ortalamas›n›n oldukça alt›nda kalmas›
Türk halk›n›n borcuna sad›k oldu¤unun da bir göstergesi. Zaman
zaman ödenmeyen ya da ödenemeyen borçlardan dolay› yaﬂanan
s›k›nt›lar gündeme gelse de, Türkiye'de kredi kart› kullan›c›lar›
borcunun tamam›n› ödemeyi tercih ediyor.

KART MON‹TÖR 2008 ARAﬁTIRMASI
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YÜZDE 78’İ
TAMAMINI ÖDÜYOR

BORCUN NE KADARI ÖDEN‹YOR?

KRED‹ KARTI BORCUNU ÖDEME M‹KTARI
Tamam›n› ödüyorum
%78

C. yok
%2

“

Bir k›sm›n› ödüyorum %20

“Bir k›sm›n› ödüyorum”: 2007: %20
2006: %25
2005: %22
2003: %40

KRED‹LEND‹R‹LEN BORCUN
ÖDENEN YÜZDES‹
Yüzde 20 (Asgari)
%52

C. yok
%3
Yüzde 80
%10

Yüzde 60
%14

Yüzde 40
%21

Ortalama %30
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Kullan›c›lar›n kredi kart› borçlar›n› ödeme
konusundaki tutumlar›na bak›ld›¤›nda, yüzde 78'le büyük ço¤unluk, hesap kesim tarihinde borcunu ödüyor. Bu oran kredi kart›
kullan›c›lar›n›n ço¤unun, kredilendirdi¤i
harcamalar›n bankadaki hesab›ndan ödünç
para kulland›¤›n›n ve bunun da bir maliyetinin oldu¤unun bilinciyle hareket etti¤ini ortaya koyuyor.

Kullan›lan kredi
kart› say›s›
artt›kça
borcunun
tamam›n›
ödeyenlerin
oran› azal›yor

”

YÜZDE 20'Sİ
KREDİLENDİRİYOR
Kullan›c›lar›n yüzde 20'si bir k›sm›n› ödeyerek, borcunu kredilendiriyor. Bu kesimin
yüzde 52'si asgari ödeme miktar› olan yüzde 20'sini ödeyebiliyor. Yüzde 21'lik bir kesim borcunun yüzde 40'›n› öderken, kullan›c›lar›n yüzde 14'ü borcunun yüzde 60'›n›
ödeyerek kalan›n› kredilendiriyor. Yüzde 10'luk
bir kesim de borcunun yüzde 80'ini ödüyor.
Borcunu kredilendirenlerin yapt›¤› ödemelerin ortalamas› ise yüzde 30'a geliyor.
Araﬂt›rmadan ortaya ç›kan bir tespit de;
kullan›lan kredi kart› say›s› artt›kça borcunun tamam›n› ödeyenlerin oran›n azald›¤›.

Tescilli Markalar Derne¤i Baﬂkan›
Selçuk Güzenge

“Kredi kartlar›

sektörümüze
ivme

kazand›rd›”
ürk perakende sektörünün son 10 y›lda kat etti¤i yolu hepimiz biliyoruz. Sektörümüzdeki bu geliﬂmenin
ard›nda elbette birçok sebep var. Aç›k pazar ekonomisi, ekonomideki pozitif büyüme, milli gelirin artmas›, tüketici al›ﬂkanl›klar›n›n de¤iﬂmesi ve bana göre en
önemlisi bugün hayat›m›z›n de¤iﬂmez bir parças› haline gelen kredi kartlar›. Kredi kartlar› hayat›m›za girdi¤i ilk y›llardan itibaren, al›ﬂ›lagelmiﬂ sat›n alma ﬂeklimizi tamamen ve
bir daha geri dönülmeksizin de¤iﬂtirdi. Hayat›m›za katt›¤›
taksitlendirme olgusuna hepimiz o kadar ihtiyaç duyuyormuﬂuz ki, çok çabuk uyum sa¤lad›k. Ekonomik ve sosyal aç›-

T

142.786,75
109.159,13

86.494,03

65.688,12

2007

2006

2005

On y›lda yüzde 142 büyüme...

2004

40.335,67

2003

25.661,17

2002

15.192,68

2001

10.498,18

2000

5.315,50

2.569,93

1998

1999

1.014,07

1997

KRED‹ KARTLARI ‹ﬁLEM TUTARLARI
(Milyon YTL)

dan günden güne geliﬂme gösteren günümüz dünyas›nda,
toplumlar› oluﬂturan bireyler hayat› kolaylaﬂt›rabilmek
amac›yla çeﬂitli aray›ﬂlar içinde bulunuyor. Bu aray›ﬂlar sonucunda elden ele dolaﬂan paran›n kullan›m› azalmakta ve
yeni bir ödeme arac› olarak ç›kan kredi kartlar›n›n kullan›lmas› yayg›nlaﬂmakta.
Perakende sektörüne gelince, bugün art›k kredi kartlar› olmaks›z›n ayakta kalmas› imkâns›z hale geldi. Ayr›ca çeﬂitli
bankalar›n kendi kredi kartlar›yla düzenledikleri puan ve
ekstra taksit kampanyalar›, tüketicinin fiyatlara karﬂ› olan
direncini ve sat›n alma e¤ilimini besledi¤i ise yads›namaz
bir gerçek. Bu da sektörümüze pozitif bir ivme kazand›rd›.
Kredi kartlar›n›n Türk tüketicisini olumsuz etkiledi¤i görüﬂlerine ise kat›lm›yorum. Bugün Avrupa ülkelerinin perakende sektörleri büyük s›k›nt› içindeler. Büyük bir durgunluk
hâkim. Onlar da bu sorunu aﬂmak için Türkiye'deki sistemi
kendilerine uyarlaman›n peﬂine düﬂtüler. Bugün Yunanistan, Romanya, Ukrayna ve Rusya gibi birçok ülke bizde varolan sistemi incelmekte ve kendi ülkelerine uyarlaman›n
çal›ﬂmalar›n› yapmakta.

Kredi kartlar›n›n al›ﬂveriﬂlerdeki kullan›m oran› her geçen gün
art›yor. Bugün ayl›k al›ﬂveriﬂlerde banka kartlar› da dahil olmak
üzere yüzde 61’i bulan kartl› ödemeler y›llar içerisinde de
katlanarak büyüyor. 1997 y›l›nda 1.014,07 milyon YTL olan iﬂlem
hacmi 2007 y›l›nda yüzde 142’lik büyüme oran›yla
142.786,75 milyon YTL’ye ulaﬂm›ﬂ durumda.
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BORÇLAR HANG‹ YÖNTEMLE ÖDEN‹YOR?

EN SIK KULLANILAN KRED‹ KARTININ
BORCUNU ÖDEME YÖNTEMLER‹

‹nternet
%5

Otomatik
ödeme
%17

2007: %28
2006: %15
ATM %28 2005: %12

PTT
%2

Banka
ﬂubeleri
%48

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

YÜZDE 17
OTOMATİK ÖDÜYOR
Kredi kart› ödemelerinde internetin pay› ﬂimdilik yüzde 5'te kal›rken, kullan›c›lar›n yüzde 17'si
ödemeyi otomatik ödeme talimat› vererek
yap›yor. Yüzde 2'lik bir kesim ise PTT kanal›yla
kredi kart›n›n borcunu ödüyor. Kredi kart› borcunu internet, wap gibi yöntemlerle ödememe
nedenlerine bak›l›nca, ﬂube d›ﬂ› kanallara olan
güvensizlik ilk s›ray› al›yor. ﬁubeden ödeme
yapman›n daha kolay bir yöntem olarak görülmesi de burada etkili oluyor.

YÜZDE 28 ATM'Yİ
KULLANIYOR
En s›k kullan›lan kredi kart›n›n borcunu ödemek için ﬂubeye gidenlerin oran› azald›kça,
ATM'leri tercih edenlerin oran› art›yor. Bu
kanal› kullananlar›n oran› 2005 y›l›nda yüzde 12 iken, 2006 y›l›nda yüzde 15'e, 2007 y›l›nda da yüzde 28'e yükselmiﬂ durumda. Bu
durum da ATM'lerden nakit para yat›r›lmas›na imkan tan›nd›kça, kart kullan›c›lar›n›n
borç ödemelerinde bu kanal› de¤erlendirdi¤i gösteriyor.
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Yüzde 48 ﬂubeye gitse de
ATM'nin pay› art›yor
Teknolojiden en çok yararlanan sektörlerin baﬂ›nda
gelen bankac›l›k, günümüzde hizmetlere eriﬂim
konusunda pek çok alternatif sunuyor. Buna karﬂ›n
ﬂubeler, halen di¤er alternatiflerine karﬂ›l›k ezici
üstünlü¤ünü sürdürüyor. Bu durum kredi kart›
borçlar›n›n ödenmesinde de geçerli. En s›k kullan›lan
kredi kart›n› ödeme yöntemleri olarak bak›ld›¤›nda,
kullan›c›lar›n yüzde 48'inin bunu ﬂubeler kanal›yla
yapt›¤› görülüyor. Ancak 2005 y›l›nda yüzde 85 olan
bu oran›n, 2006 y›l›nda yüzde 61’e geriledi¤ini
hat›rlay›p, son olarak da 13 puan geriledi¤ini dikkate
al›rsak, her y›l dikkat çekici bir düﬂüﬂ yaﬂand›¤›n›
görebiliriz.

KRED‹ KARTLARININ KULLANIMI KONUSUNDA B‹LG‹ ALMAK ‹STEN‹LEN KANALLAR

Televizyon
reklamlar›

%35

Banka ﬂubeleri

%29

Posta

%20

E-Posta

%20

‹nternet

%18

Gazete ilanlar›

%16

Al›ﬂveriﬂ yap›lan
yerler

%11

Televizyon
programlar›

%10

Radyo reklamlar›
Gazete
köﬂe yaz›lar›
Radyo
programlar›

%6
%4
%2

“

2006 y›l›na göre
2007 y›l›nda
internetin pay›
yüzde 200
oran›nda
artarken, e-posta
ise yüzde 280'in
üzerinde bir art›ﬂ
gösterdi

”

BİLGİYİ YENİ MEDYADAN
ALMAK İSTİYORUZ
Kullan›c›lar›n, kredi kartlar›n›n kullan›m› konusunda
bilgi almak istedi¤i kanallar aras›nda, e-posta ve interneti kapsayan yeni medya, toplamda yüzde 38'lik bir
oran ile ilk s›ray› al›yor. 2006 y›l›na göre internetin pay› yüzde 200 oran›nda artarken, e-posta ise yüzde
280'in üzerinde bir art›ﬂ gösterdi. Konvansiyonel olarak daha önceki y›llarda ilk s›ralarda olan televizyon
reklamlar› ise yüzde 35'lik bir oranla ikinci s›rada yer
al›yor. Kredi kartlar›n›n kullan›m› konusunda kullan›c›n›n bilgi almak istedi¤i kanallar aras›nda yüzde 29 oran› ile banka ﬂubeleri, yüzde 20 oran› ile posta ve yüzde 16 ile gazete ilanlar› yer al›yor.
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KRED‹ KARTLARININ KULLANIMI KONUSUNDA
B‹LG‹LEND‹R‹LMEK ‹STEN‹LEN KONULAR
%26

Faiz oranlar›, promosyonlar ve taksitli kampanyalar
merak ediliyor
Bankalar›n kredi kart› müﬂterilerinin, kullan›m konusunda bilgilendirilmek istedikleri
konunun baﬂ›nda yüzde 26 ile faiz oranlar› geliyor. Bunu kampanyalar-promosyonlar
izlerken, bilgilendirilmek istenen konular taksitlendirme, ekstre bilgileri ﬂeklinde
devam ediyor. Faiz en çok merak edilen konu olmakla birlikte, “kredi kart› faizlerindeki
de¤iﬂim kullan›m›n›z› etkiler mi” sorusuna yüzde 41'le en çok verilen yan›t “harcamam
de¤iﬂmez” ﬂeklinde. Gerçi bu oran›n 2006 y›l›nda yüzde 50 olmas›, faiz konusunun
son zamanlarda daha çok dikkate al›nd›¤›n›n da bir göstergesi. Araﬂt›rmadan ortaya
ç›kan bir di¤er sonuç ise, kredi kart› kullan›m s›kl›¤› ve ayl›k harcama tutar› artt›kça,
faizlerdeki de¤iﬂimin kredi kart› kullan›m›na etkisinin azald›¤› yönünde.

%16

%11

“

%4

%3

Yeterli bilgiye
sahibim

%4

Komisyon oranlar›

%4

Anlaﬂmal› oldu¤u
ma¤azalar

%5

Limiti hakk›nda

%5

Y›ll›k ücreti
hakk›nda

%5

Puanlar hakk›nda

%6

Ödeme tarihlerinin
bir gün önceden
SMS yollanmas›

Kart›n kullan›m›
konusunda

Ekstre bilgileri

Taksitlendirme

Kampanyalar/
Promosyonlar

Faiz oranlar›

%6

‹ndirimler
hakk›nda

%8

Kredi kart›
faizlerindeki
de¤iﬂim
kullan›m›n›z›
etkiler mi
sorusuna yüzde
41'le en çok
verilen yan›t
harcamam
de¤iﬂmez

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

%41

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

%25

VF Ege CEO’su Alp Tiryaki

“Kredi kartlar›

Anadolu’ya

%18

yay›lacak”
%2
Nakit çekmem

%3
Daha fazla nakit çekerim

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

Faizlerin düﬂmesi halinde
kart kullan›m›m artar

Kredi kart› kullan›m›m›
azalt›r›m

Harcamam de¤iﬂmez

%4

Al›ﬂveriﬂ faiz oran›n önüne geçiyor
Kart faizleri kartl› ödeme sistemlerinin de¤iﬂmeyen gündem
konusu. Kart kullan›c›lar› kartlar›yla ilgili yap›lan
de¤iﬂikliklerde öncelikle faiz oranlar› konusunda bilgi sahibi
olmak istiyorlar. Bu sonuca karﬂ›n yap›lan araﬂt›rmada kart
kullan›c›lar› öncelikle faiz oran›ndaki de¤iﬂikli¤in
harcamalar›na yans›mayaca¤›n› söylüyorlar. Araﬂt›rma
sonuçlar›nda dikkat çeken bir baﬂka bulgu da faizlerin
düﬂmesi durumunda kart kullan›m›n›n artaca¤› yönünde.

K

redi kart› iﬂinin, Türkiye de son derece yarat›c› ve verimli yönetildi¤ini düﬂünüyorum. Bugün bakt›¤›m›zda
nüfusun yaklaﬂ›k yüzde 35'i aktif kredi kart› kullan›c›s›. Avrupa'da, hem kart cirosu hem de adet bak›m›ndan ilk 4 içinde yer al›yoruz. Bu baﬂar›da, bankalar›n, perakende
takvimine göre belirledikleri kampanyalar›n büyük rolü oldu¤una
inan›yorum. Perakende sektörünün geliﬂmesine katk›da bulunan
bu tür kampanyalar ve sektörün büyümesiyle, kredi kart› pazar›
zaman içinde geniﬂleyecek; buna ba¤l› olarak da ﬂu an büyük ﬂehirlerde a¤›rl›kl› olarak kullan›lan kredi kartlar› Anadolu'nun di¤er
ﬂehirlerine de yay›lacakt›r.
Kredi kart› ile al›ﬂveriﬂ yapan müﬂterilerimizin say›s› art›yor. Ma¤azalar›m›zda kullan›m oran› yüzde 50-yüzde 60'lar› aﬂt› diyebiliriz. Yeni aç›lan al›ﬂveriﬂ merkezleri ve di¤er ma¤azalar ile bu
oran daha da yükselecektir.
Bir di¤er önemli konu ise kredi kartlar›n›n, kay›t d›ﬂ› ile mücadele eden güçlü bir sistem olmas›d›r. Özellikle VF gibi dünyan›n en
büyük halka aç›k konfeksiyon haz›r giyim ﬂirketinin ve de sektördeki di¤er markalar›n bu kay›td›ﬂ›l›ktan çok daha fazla etkilenmesini bertaraf edecek bir sistem olmas› kartlar›n önemini bir kat
daha artmaktad›r.
Tüm bunlar›n yan›nda kredi kart› kullan›c›lar›n›n bilinçlendirilmesi hepimizin sosyal sorumlulu¤u olmal› ki müﬂterilerimiz gelirleri
oran›nda harcama yaps›nlar ve ma¤azalar›m›za tekrar tekrar gelebilsinler. Bunun da, kredi kart› kullan›c› datalar›n›n çok iyi analiz edilerek gerek ma¤azalar›n gerekse bankalar›n ortak bir yol
izlemesi ile gerçekleﬂebilecek bir proje oldu¤una inan›yorum.
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Müﬂteri
art›rman›n yolu

KREDİ KARTI
Tüketici kadar iﬂyerlerinin de iﬂleyiﬂinin
vazgeçilmez bir parças› haline gelen kredi
kartlar›, günden güne daha çok sektörde
nakdin yerini al›yor. ‹ﬂyerleri kredi kart›n›n
kendilerine sa¤lad›¤› olanaklar› keﬂfettikçe,
kredi kart› ile al›ﬂveriﬂe olanak tan›yor.
‹ﬂyerlerinin kredi kart›yla sat›ﬂ yapma
nedenlerinin baﬂ›nda ise müﬂteri say›s›n›
art›rmak geliyor.

redi kartlar› tüketici aç›s›ndan sa¤lad›¤› pek
çok avantaj kadar, üye iﬂyerleri aç›s›ndan da
önemli faydalar sa¤l›yor. Müﬂteriler nakit yerine
kredi kart› ile al›ﬂveriﬂ yapmay› tercih etti¤i için,
iﬂyerleri de bankalar ile kredi kart› anlaﬂmas› yapma
ihtiyac› duyuyor. Fiﬂ kesildi¤i için mali sorumluluklar›
kolaylaﬂt›rmas›, “veresiye sat›ﬂ›m›z yoktur” diyerek
müﬂteri kayb›na yol açmamas›, bozuk para derdini de ortadan kald›rmas› gibi pek çok nedenle
iﬂyerlerine avantaj sa¤layan kredi kartlar›,
bugün toplam 928 bin 731 iﬂyeri taraf›ndan
tercih ediliyor.
Kredi kart› ile sat›ﬂ yapmay› tercih eden iﬂyerlerinin en önemli nedeni
ise; müﬂteri say›s›n› art›rmak. Üye iﬂyerlerinin yüzde 40'› ilk s›rada bu
faktörü dikkate al›rken, “müﬂterinin yan›nda paras› olmasa bile kredi
kart› ile al›ﬂveriﬂ yapabilir” düﬂüncesi de yüzde 22'lik bir kitle taraf›ndan
önemseniyor.

K
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KRED‹ KARTI ‹LE SATIﬁ YAPMAYI TERC‹H ETMEN‹N EN ÖNEML‹ NEDEN‹

Müﬂteri say›s›n› art›rmas›

%40

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

%22
%8

Taksitli sat›ﬂ yap›lmas›
Nakit para riskinin kalkmas›

%7

Güvenli al›ﬂveriﬂ sa¤lamas›

%7

Bozuk para derdi kalkmas›

KREDİ KARTLARI KASA
GÜVENLİĞİ SAĞLIYOR
Kredi kartlar›nda taksit olana¤›n›n bulunmas› sadece kullan›c›lar aç›s›ndan de¤il, iﬂyerleri aç›s›ndan da önemli bir
özellik olarak görülüyor. ‹ﬂyerlerinin yüzde 8'i kredi kart›
sayesinde taksitli sat›ﬂ yap›labilmesini önemli bir tercih
nedeni olarak görüyor. Çünkü bu bir yandan al›ﬂveriﬂleri
art›r›rken, bir yandan da olas› bir ödeme sorunu riskini ortadan kald›r›yor. ‹ﬂyerlerinin müﬂterisi ile böyle bir nedenden dolay› karﬂ› karﬂ›ya gelmesini engelledi¤i için taksit
üye iﬂyerleri aç›s›ndan da önemli bir avantaj olarak kabul
ediliyor. Bu tür bir güvenli¤in yan› s›ra kasada nakit miktar›n› s›n›rlad›¤› için de kredi kart› ayr›ca güvenli bulunuyor. ‹ﬂyerlerinin kredi kart›n› tercih etme nedenleri aras›nda bu faktör de 4. s›rada yer al›yor.

%6

Veresiye olmamas›

%5

Fiﬂ kesildi¤i için mali
sorumluluklar› kolaylaﬂmas›

%4

KRED‹ KARTI ‹LE YAPILAN SATIﬁLARIN TOPLAM SATIﬁLAR ‹Ç‹NDEK‹ YÜZDES‹
%19
Genel Ortalama
%43

%17

SATIŞLARIN
YÜZDE 43'Ü
KREDİ KARTIYLA
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Market,
Al›ﬂveriﬂ Merkezleri,
Çeﬂitli G›da
Ortalama %35

%12
%10
%9

Araba/Araç Kiralama,
Sat›ﬂ, Servis,
Yedek Parça,
Benzin ‹stasyonlar›
Ortalama %46

%9

%2

%2

%81-90

%91-100

%71-80

%61-70

%51-60

%41-50

%31-40

%21-30

%11-20

%6

%0-10

‹ﬂyerlerinin ortalama sat›ﬂlar›n›n
yüzde 43'ü kredi kart›yla gerçekleﬂiyor. Market, al›ﬂveriﬂ merkezleri,
çeﬂitli g›da sat›ﬂ› yapan iﬂyerlerinde
ise kredi kart›n›n kullan›m oran›
yüzde 35'i buluyor. Araba-araç kiralama, servis, yedek parça ve benzin istasyonlar› ise, aç›k arayla, kredi kart›yla sat›ﬂ yapma konusunda
di¤er iﬂyerlerini geride b›rak›yor.
Bu tip yerlerde kredi kart› ile yap›lan sat›ﬂlar›n toplam sat›ﬂlar içindeki pay› yüzde 46'ya ulaﬂ›yor.

%15

Boyner Büyük Ma¤azac›l›k
Genel Müdürü Asl› Karadeniz

KRED‹ KARTI ‹LE YAPILAN ‹ﬁLEM SAYISI

“Farkl›

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

kart

programları
düzenliyoruz”

‹ﬁLEM ADET ARALIKLARI

1-10 iﬂlem

%37

11-20 iﬂlem

%21

21-50 iﬂlem

%21

K

%9

51-100 iﬂlem

%10

100’den
fazla iﬂlem

‹ﬁLEM ORANI

Ortalama 31 iﬂlem

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

‹ﬁLEM ADET ARALIKLARI

1-10 iﬂlem

%43

11-20 iﬂlem

%21

%15

21-50 iﬂlem
51-100 iﬂlem

%9

100’den fazla
iﬂlem

%9

artl› ödeme sistemlerinin perakende sektörünün geliﬂimine etkileri oldukça olumlu.
Gerek anneler günü, babalar günü, y›lbaﬂ› gibi perakendenin özel dönemlerinde gerekse di¤er dönemlerde düzenlenen kart
bazl› kampanyalar, müﬂteri ödül programlar›, üye iﬂyeri kampanyalar› müﬂterilerin al›ﬂveriﬂlerini olumlu
etkilemektedir. Ma¤azalar›m›zda farkl› dönemlerde
farkl› kart programlar› düzenleyerek müﬂterilerimizin
ilgisini canl› tutuyoruz ve müﬂterilerimizden bu konuda olumlu geri dönüﬂler al›yoruz.
Bir ödeme sistemi olmamakla birlikte ma¤azalar›m›zda sürdürdü¤ümüz sadakat program›m›z “Boyner
Anahtar” ile uygulad›¤›m›z programlar›n da müﬂteri
sadakatini kazanma ve sürdürmedeki olumlu etkilerini
izliyoruz.
Taksitli ödeme kampanyalar› ilk uyguland›¤› dönemlerde perakendede oldukça etkili oldu. Son dönemlerde
ise “uzun vadeli taksit kampanyalar›” kredili ev ve araba sat›ﬂlar› nedeni ile dayan›kl› tüketim gruplar›nda
daha çok tercih edilirken özellikle giyimde daha az tercih edilmeye baﬂland›.
Kart ödeme sistemlerinin düzenledi¤i di¤er kampanyalarda ise puan, indirim ve al›ﬂveriﬂ karﬂ›l›¤› çek kampanyalar›n›n da olumlu etkilerini dönem dönem birlikte düzenledi¤imiz kampanyalar ile takip ediyoruz. Dönemin ve kart program›n›n yap›s›na göre belirli
kampanyalar›n geri dönüﬂleri çok daha olumlu
gerçekleﬂebiliyor. Y›lbaﬂ›nda al›ﬂveriﬂ karﬂ›l›¤› çek kampanyas› etkili olurken, sezonda taksit veya
puan kampanyas›
etkili sonuç verebiliyor.

‹ﬁLEM ORANI

Ortalama 28 iﬂlem

KREDİ KARTI İLE HAFTADA
ORTALAMA 59 İŞLEM YAPILIYOR
Üye iﬂyerleri kredi kart› ile hafta içi ortalama 31 iﬂlem gerçekleﬂtiriyor. Cumartesi ve Pazar günlerinde ise ortalama 28 kredi kart› iﬂlemi yap›l›yor. Bu veriler haftan›n tamam› olarak de¤erlendirildi¤inde ise ortalama iﬂlem adedi 59'a ç›k›yor.
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B‹R POS C‹HAZINDA OLMASI ‹STENEN ÖZELL‹KLER

H›zl› onay
otorizasyon

%53

‹ﬂlemlerin kolay yap›labilmesi
menülerin anlaﬂ›l›r olmas›

%48

Boyutunun ufak
olmas›

%31

Ar›za yapmamas›

%30

ORTAKPOS olmas›

%29

PINPAD’inin olmas›

%18

Yaz›c›s›n›n h›zl›
olmas›
Ekrandaki yaz›lar›n
rahatça okunmas›
Sessiz çal›ﬂmas›
‹ﬂlemler s›ras›nda
ﬂehirleraras› telefon
aramas› yapmas›

%11
%7
%6
%6

POS CİHAZINDA EN ÖNEMLİ
ÖZELLİK HIZLI ONAY
POS cihaz› kullan›c›lar›n›n bir POS cihaz›nda arad›klar›
özelliklerin baﬂ›nda, yüzde 53'lük ciddi bir oranla, h›zl›
onay/otorizasyon geliyor. Yap›lan araﬂt›rma, market ve
al›ﬂveriﬂ merkezlerinde bu özelli¤in öneminin yüzde 33
oran›nda artt›¤›n› gösteriyor. POS cihaz› kullan›c›lar›n›n
yüzde 48'i ise iﬂlemlerin kolay yap›labilmesi, menülerin
anlaﬂ›l›r olmas› özelliklerinin bir POS cihaz›nda olmas›
gereken en önemli özellik oldu¤unu düﬂünüyor. POS cihaz›n›n boyutunun ufak olmas› yüzde 31, ar›za yapmamas› yüzde 30’luk bir oranla üçüncü ve dördüncü s›ralarda yer al›yor.
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Marketler ve al›ﬂveriﬂ
merkezlerinde bu
özelli¤in önemi
artmaktad›r (%33)

Ki¤›l› Giyim Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Abdullah Ki¤›l›:

Kredi kartlar›
olmadan

nasıl
al›ﬂveriﬂ
yap›yorduk?

“

Hayat›m›za yerleﬂen cep telefonu, internet gibi, eskiden onlars›z nas›l iletiﬂim kuruyor, nas›l bilgi ediniyorduk gibi sorular akl›m›za geldi¤inde cevaplamakta güçlük çekti¤imiz bir konu da kredi kartlar› konusu" diyen Ki¤›l› Giyim
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Abdullah Ki¤›l›, konuya farkl› bir bak›ﬂ aç›s› getiriyor. Kredi kartlar›n›n hayat› kolaylaﬂt›rd›¤›n› anlatan Ki¤›l›'n›n bu konuda ilginç yaklaﬂ›mlar› var. "Tüm yaﬂ
aral›klar›na hitap eden, ö¤rencisinden, iﬂ adam›na hemen herkesin en az bir adet sahip oldu¤u kredi kartlar› olmadan çok
yoruluyor, vakit kaybediyor ve bazen daha pahal› ürün sat›n
alabiliyoruz" diyen Ki¤›l›'n›n kredi kartlar›na iliﬂkin de¤erlendirmeleri ﬂöyle:

Kurum davran›ﬂlar›na yön veriyor
"Bu kadar hayat›m›za yerleﬂmiﬂ bir olgu olan kredi kartlar›n›n,
harcamay› teﬂvik edici puan para, taksitlendirme, taksit erteleme gibi müﬂteriyi cezpedici yanlar›n› ekledi¤imizde al›ﬂveriﬂe ivme kazand›rd›¤› bir gerçek. Ayr›ca yaﬂ aral›¤›, cinsiyet,
al›ﬂveriﬂ al›ﬂkanl›klar› gibi müﬂteri segmentasyon bilgileri sayesinde müﬂteri mutlulu¤unu sa¤lay›c› kurum davran›ﬂlar›na
yön veriyor."

AVM'ler ve kredi kart› kullan›m›
"Uzun çal›ﬂma saatleri ve yo¤un ﬂehir hayat› insanlar› al›ﬂveriﬂ merkezlerine (AVM) yönlendiriyor. Mutfak, giyim, teknoloji al›ﬂveriﬂinin yap›labildi¤i gibi sinema ve restoranlarla e¤lence ve sosyal etkinlikleri sa¤layan AVM'lerde kredi kart› kullan›m›, rahat ve al›ﬂveriﬂi teﬂvik eder niteliktedir. Tüm ailenin
güvenli bir ﬂekilde al›ﬂveriﬂ ve e¤lence ihtiyac›n› art›k
neredeyse AVM'ler gidermektedir."

4 haneli ﬂifre rahatl›k sa¤lad›
"Kendi güvenli¤i ad›na oldu¤unu bildi¤i halde, kimlik bilgilerini göstermekten haz etmeyen müﬂterilere uygun bir çözüm olan chip&PIN uygulamas› yani dört haneli bir ﬂifrenin
girimi ile tek bir kart tüm al›ﬂveriﬂin rahatça yap›lmas›n›
sa¤l›yor."

Al›ﬂveriﬂlerde taksit cazibesi
"Taksitlendirme seçene¤inin tüm ürünlere, herhangi bir limit olmadan yap›lmas› al›ﬂveriﬂi cazip hale getiriyor. Ayr›ca
kredi kartlar›n›n, sadakat kart› özellikleri taﬂ›maya baﬂlamas› yani para olarak kullanabildi¤i gibi anlaﬂmal› kurumlarda
o kart› kullanmak ﬂart› ile indirim, ayr›cal›k ve öncelik sunmas› da etken olmaya baﬂlad›."

Kampanya ve reklam›n gücü
"Tüketici do¤ru ﬂekilde bilgilendirildi¤i kampanyay› takip
ediyor. Yaz›l› ve görsel iletiﬂimde her daim yer almas› yani
reklâm›n gücünün kullan›lmas› tüketiciyi al›ﬂveriﬂe teﬂvik
ediyor ve ve baﬂar›l› da oluyor. Müﬂterisinin al›ﬂveriﬂ niteliklerini çok iyi bilen bankalar SMS, e-posta seçeneklerini de
kullanarak varl›klar›n› hat›rlat›yor."

Nakit para elde tutuluyor
"Ekonomimizdeki iç daralma kredi kart› al›ﬂveriﬂi ile asl›nda
besleniyor. Taksit ve faiz uygulanmadan aylar sonra baﬂlayan ödeme seçenekleri yani taksit atlatmalar ile tüketici nakit paras›n› elinde tutuyor ve kredi kart›n›n sa¤lad›klar›n›
kullan›yor."
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Ço¤unluk

şifresini biliyor
güvenlik

en önemli konu

T

ürkiye'de bireysel bankac›l›kta, özellikle kredi kartlar›nda ürün ve hizmet çeﬂitlili¤i, teknik alt yap›s›, güvenlik sistemleri, farkl› uygulamalar› ve
kampanyalar› ile dikkatleri üzerine
çeken bankac›l›k sektörü, son olarak iﬂlemlerden imzay› kald›rarak
önemli bir dönüﬂüme imzas›n› att›.
‹ngiltere ve Fransa'n›n ard›ndan
Türkiye, Avrupa'da chip&PIN'e geçen üçüncü ülke olmas›n›n yan› s›ra 15 ay gibi
k›sa bir sürede bu dönüﬂümü sa¤layarak da
baﬂar›s›na baﬂar› katt›. Öyle ki 31 Mart 2006
tarihinde baﬂlayan geçiﬂ sürecinin BKM ve
üyelerinin yo¤un çal›ﬂmalar›n›n ard›ndan 30
Haziran 2007'de tamamlanmas›, sisteme
geçmeye haz›rlanan pek çok ülkenin bu deneyimi paylaﬂmak istemesine yol açt›.
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KART KULLANICILARI ﬁ‹FRES‹N‹ B‹L‹YOR MU?

BANKA KARTI ﬁ‹FRES‹ B‹L‹N‹RL‹⁄‹

Evet %89
Hay›r
%5

Banka kart›m yok %6

“

Kredi kart› ﬂifresini
bilenlerin yüzde 52'si
ﬂifresini al›ﬂveriﬂlerde
ödeme yapmak için
kullan›yor

”

KRED‹ KARTI ﬁ‹FRES‹N‹N B‹L‹N‹RL‹⁄‹

Evet %95

YÜZDE 95
ŞİFRESİNİ BİLİYOR
chip&PIN baﬂar›s›n›n as›l göstergesi, kart
kullan›c›lar›n verdi¤i tepki oldu. Elde edilen sonuçlar gösteriyor ki, chip&PIN, kullan›c›lar ve üye iﬂyerleri taraf›ndan kabul
görerek bu dönüﬂümün baﬂar›s›n› perçinledi. Yap›lan araﬂt›rma da, bu baﬂar›y›
gözler önüne seriyor. Buna göre banka
kullan›c›lar›nda ﬂifre bilinirli¤i oran› yüzde 89. Kredi kart› ﬂifresinde bilinirlik oran› ise yüzde 95'e ulaﬂ›yor. Kredi kart› ﬂifresini bilenlerin yüzde 52'si ﬂifresini al›ﬂveriﬂlerde ödeme yapmak için kullan›yor.
Yüzde 8'lik bir bölüm de ﬂifresini kullanarak ATM'den para çekiyor. Yüzde
40'l›k bir kesim ise ﬂifresini kullanarak
hem al›ﬂveriﬂ yap›yor hem de ATM'den
para çekiyor.

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

Hay›r
%4

%95
C. Yok %1
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Her ikisi de %40

ATM’den para
çekmek %8

“ﬁifreli
Al›ﬂveriﬂe
Geçiﬂte
Dünyada
Üçüncüyüz”
Türkiye 1 Temmuz 2007
tarihinde, ‹ngiltere ve
Fransa'n›n ard›ndan dünyada
ﬂifreli ödeme sistemine geçen
üçüncü ülke oldu.
Bankalararas› Kart Merkezi ve üye kuruluﬂlar› taraf›ndan yürütülen Chip&PIN
geçiﬂ sürecinde, Okan Bayülgen'in
oyuncu ve yönetmen olarak görev ald›¤› ilgi çekici reklam kampanyalar›n›n
yans›ra, Türkiye çap›nda yaklaﬂ›k 40
al›ﬂveriﬂ merkezinde chip&PIN e¤itim
toplant›lar›, 40.000 iﬂyeri ile bire bir
chip&PIN saha e¤itimleri, BKM üyesi
tüm kuruluﬂlar›n çal›ﬂanlar› için
chip&PIN uygulama e¤itimlerini kapsayan, Türkiye'nin en büyük e¤itim organizasyonu da gerçekleﬂtirildi.
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KRED‹ KARTLARINDA CHIP&PIN DÖNEM‹
CHIP&PIN S‹ZE NE ‹FADE ED‹YOR?

CHIP&PIN B‹L‹N‹RL‹⁄‹
Evet %91

%63

Evet

%35

C. Yok
%3
Hay›r %6

Kart›n
üzerindeki
metalik parça

‹mzas›z
iﬂlem

ﬁifreli
iﬂlem

”

‹ﬁYER‹N‹N CHIP&PIN
UYGULAMASINDAN
MEMNUN‹YET DERECES‹

%12

Güvenlik
kodu

“

%16

Kart kullan›c›lar›n›n yüzde
91’lik oran› chip&PIN
uygulamas›n› biliyor

ﬁ‹FRE ‹LE KRED‹ KARTI ‹ﬁLEM‹ YAPMANIN DAHA
ÖNCE KULLANILAN YÖNTEMLE KIYASLANMASI

KULLANICI ‹Ç‹N ﬁ‹FRE ‹LE KRED‹ KARTI
‹ﬁLEM‹ YAPMAK
DAHA ÖNCEK‹ YÖNTEME GÖRE...
Pek memnun kalmad›m %1

F. Yok/C. Yok

%4

Hiç memnun kalmad›m

Biraz memnun kald›m

Çok memnun kald›m

Daha kolay
%93

%1
%12

%82

C. Yok %4
Daha zor
%3
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ﬁ‹FRE G‹RME SÜREC‹ ﬁ‹KAYET YARATTI MI?

NAK‹T KULLANIM ORANI

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

Çok memnun kald›m

%74

Pek memnun kalmad›m %5

MEMNUN OLMA NEDENLER‹
%67

%24

%6

Di¤er

‹mza atmakla
u¤raﬂm›yorum

Zamandan
tasarruf

Hiç memnun kalmad›m

%4

“

C. Yok

%3

ﬁifreden memnun
olanlar›n yüzde 24'ü
zamandan tasarrufu
önemli bir neden
olarak görüyor

KREDİ KARTI GÜVENLİK
ANLAMINA GELİYOR
%6

Güvenli
olmas›

%14

Biraz memnun kald›m

BKM, 2007
chip-PIN kampanyas›,
ﬁelale Han›m tiplemesi

”

Kredi kart› ﬂifresini bilenlerin yüzde 59'u chip&PIN denilince bunun ne oldu¤unu bilirken, iﬂyerlerinde bu oran yüzde 70'e yükseliyor. chip&PIN'in
ne oldu¤unu bilen kullan›c›lar›n yüzde 63'ü, üye iﬂyerlerinin de yüzde
42'si için chip&PIN “güvenlik kodu” anlam›na geliyor. Kullan›c›lar›n yüzde 35'i üye iﬂyerlerlerinin de yüzde 54'ü ise chip&PIN'i “ﬂifreli iﬂlem” olarak görüyor.
Güvenlik konusu ﬂifre girme sürecine iliﬂkin bir baﬂka ﬂ›kta da karﬂ›m›za
ç›k›yor. Dünya ortalamas› yüzde 0.07 iken Türkiye'de kredi kart›nda sahtekarl›k cirosu yüzde 0.04 olmas›na karﬂ›n, tehlikeyle erken mücadele anlam›na gelen chip&PIN bu konuda en etkili yöntem olarak kabul ediliyor.
ﬁifre girme sürecinden memnuniyet duyan yüzde 88'lik kesimin büyük bir
k›sm›, bunun ilk nedenini güvenlik olarak aç›kl›yor. Kullan›c›lar›n yüzde
67'si ﬂifre girmeyi “güvenli olmas›” nedeniyle memnuniyetle karﬂ›larken,
chip&PIN uygulamas›yla birlikte sahtekarl›k oran›n›n binde 1'lere kadar
gerilemiﬂ olmas› da kullan›c›lar›n bu yöndeki beklentilerini haks›z ç›karm›yor. ﬁifreden memnun olanlar›n yüzde 24'ü de “zamandan tasarruf”u
önemli bir neden olarak görüyor. “‹mza atmakla” u¤raﬂmamak da yüzde 6
ile memnuniyet nedenleri aras›nda say›l›yor.
chip&PIN uygulamas›ndan duyulan memnuniyet, iﬂyerlerinde daha yüksek bir orana ç›k›yor. Memnuniyetini “çok” ile anlatan yüzde 12'lik kesimle memnun olanlar›n oran› yüzde 94'ü buluyor. Burada da chip&PIN uygulamas›n›n güvenli olmas› yüzde 69'la ilk s›ray› al›rken, yüzde 10'luk bir kesim zamandan tasarruf edilmesinden memnuniyet duyuyor.
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KART KULLANICILARININ KRED‹ KARTI ‹LE GERÇEKLEﬁT‹RD‹⁄‹ ‹ﬁLEMLERDE YAﬁADI⁄I SORUNLAR
NE G‹B‹ SORUNLAR
YAﬁIYORSUNUZ?

SORUN YAﬁIYOR MUSUNUZ?
%48

Hay›r
%95

Evet
%3

Evet

C. Yok %2
%17

ŞİFRE İLE ALIŞVERİŞ SORUNSUZ

%12

Güvenilir
bulmuyorum

ﬁifre girerken tutar
gözükmüyor

‹ﬂyeri görevlisi
kendisi girmek amac›yla
ﬂifreyi soruyor

%8

ﬁifre giriﬂi rahat
yap›lam›yor

ﬁifresini al›ﬂveriﬂ yaparken kullananlar›n yüzde 95'si kredi kart› iﬂlemlerini sorunsuz bir ﬂekilde yapt›¤›n› ifade ediyor. Kredi kart›n› ﬂifre ile kullanmak daha önceki
yönteme göre k›yaslan›nca; yüzde 95'lük kesim daha kolay oldu¤unu düﬂünüyor.
Yüzde 3'lük bir kesim ise daha zor oldu¤u fikrinde. Yap›lan araﬂt›rma, ﬂifre ile iﬂlem yapman›n daha zor oldu¤unu düﬂünenlerin oran›n 55 yaﬂ ve üzeri yaﬂ grubunda di¤er gruplara göre daha fazla oldu¤unu gösteriyor.
ﬁifre ile iﬂlem yapman›n daha önceki yönteme göre kolay oldu¤unu düﬂünen üye
iﬂyerlerinin oran› yüzde 91. Ancak kolay bulunmas› hiç sorun yaﬂanmad›¤› anlam›na gelmiyor. Üye iﬂyerlerinde yüzde 80'le büyük bir kesim chip&PIN uygulamas›nda herhangi bir zorluk yaﬂamazken, yüzde 13'lük bir kesim baz› zorluklardan söz
ediyor. Burada yaﬂanan en büyük zorluk yüzde 38 ile ﬂifresini/çipli kart›n› henüz
almam›ﬂ müﬂterilerden kaynaklan›yor.

Şelale Hanım'ın yerini Marilyn Monroe aldı

BKM, 2007
Banka kart›
kampanyas›, Marilyn
Monroe tiplemesi

chip&PIN'e geçiﬂ denilince BKM ve üyelerinin
yürüttü¤ü bilgilendirme çal›ﬂmalar›
aras›nda ilk akla gelen, ﬂüphesiz reklam
kampanyas› oluyor. Usta oyuncu Okan
Bayülgen'in rol ald›¤› reklam
kampanyas›, chip&PIN'in bilinirli¤i
aç›s›ndan oldukça etkili oldu. TV,
gazete, dergi, outdoor, sinema,
radyo ve internet mecralar›nda eﬂ
zamanl› olarak yürütülen bu
kampanyada ak›llarda en çok kalan ise
ﬁelale Han›m tiplemesiydi.

ﬁelale Han›m'›n yan› s›na bakkaldan manava kadar
birçok tiplemeyle chip&PIN'i anlatan Okan Bayülgen,
bu kez yeni tiplemeleriyle "al›ﬂveriﬂlerde banka kart›
kullan›m›n› yayg›nlaﬂt›rma ve kullan›m avantajlar›n›”
tan›tmaya çal›ﬂ›yor.
Okan Bayülgen'in yeni karakterleri ise Bob Marley,
Marilyn Monroe, Einstein ve Yüzüklerin Efendisi
filminin Gandalf'›. Oyunculu¤un yan› s›ra bu yeni
seride yönetmenlik de yapan Okan Bayülgen, yeni
kampanyada küçük tutarl› al›ﬂveriﬂler için ATM'lerden
para çekmek yerine, banka kart›n›n kullan›labilece¤i
bilincini aﬂ›l›yor.

KRED‹ KARTI ﬁ‹FRES‹N‹N POS
MAK‹NES‹NE G‹R‹LMES‹

Reina E¤lence Grubu Baﬂkan›
Mehmet Koçarslan:

Hesaplar›n

Her zaman kendim
giriyorum %95

yüzde 95'i
kartla ödeniyor

Her zaman görevliye
girdiriyorum %1

Zaman zaman görevliye
girdiriyorum %4

ŞİFRE MAHREMİYETİ
ÖNEMLİ
Kredi kart› ﬂifresinin POS makinesine girilmesi konusuna gelince; “her zaman kendim giriyorum” diyenlerin oran› yüzde 95’i buluyor. ﬁifre iﬂlemini kolay bilenlerden bile daha fazla olan bu oran, kullan›c›lar›n
ço¤unlu¤unun bu konuda bilinçli davrand›¤›n›, ﬂifre
mahremiyetine özen gösterdi¤ini ortaya koyuyor.
ﬁifresini zaman zaman görevliye girdirmekten çekinmeyenlerin oran› yüzde 4 olurken, yüzde 1'lik bir kesim de ﬂifresini her zaman görevliye girdirmekte bir
sak›nca görmüyor. Bu yüzde 1'lik kesimi daha çok 45
yaﬂ ve üzeri yaﬂ grup oluﬂturuyor. Üye iﬂyerlerinde
ise zaman zaman kendisinin girdi¤ini söyleyenlerin
oran› ise yüzde 9'a ç›k›yor.

“

ﬁifremi her
zaman kendim
giriyorum
diyenlerin
oran› yüzde
95’i buluyor

”

stanbul'un ünlü e¤lence mekanlar›ndan Reina'n›n Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Mehmet Koçarslan, kredi kart› kullan›m›n›n en yayg›n oldu¤u sektörlerden birinin de yemeiçme-e¤lence sektörü oldu¤unu söylerken, ﬂu de¤erlendirmeyi yapt›: "Bizim müﬂterilerimiz bankalar taraf›ndan kartlar› kullanmaya teﬂvik ediliyor, onlara yönelik pek çok kampanya ve promosyon çal›ﬂmas› var. Bankalar aras›ndaki rekabet, müﬂteriye
de bize de olumlu yans›yor. Kredi kartlar›n›n bizim sektörün cirosunda önemli bir pay› var. ‹nsanlar cebinde nakit
paras› yokken bile d›ﬂarda yeme¤ini yiyip, e¤lenebiliyor,
harcamalar›n› cebindeki parayla s›n›rlamas› gerekmiyor.
Bizim sektörde kredi kart› kullan›m› yüzde 95'lere ulaﬂm›ﬂ
durumda, 50 YTL'nin üzerindeki harcamalar›n ço¤u kartla
ödeniyor. Baz› banka kartlar› ile bahﬂiﬂ bile ödenebiliyor
ama çok yayg›n de¤il. O nedenle sadece küçük miktarl› harcamalar ve bahﬂiﬂlerde para kullan›l›yor diyebilirim. Bizler
için nakit kullan›m› ne kadar az olursa o kadar iyi. Reina'ya
yüzlerce insan geliyor, ayn› anda 30 masadan birden hesap
isteniyor. Bu trafi¤i kartla kontrol edebilmek daha kolay.
Reina mobil POS'u ilk uygulayan mekanlardan biri. ﬁifre ve
mobil POS uygulamas› büyük bir kolayl›k. Bizim gibi kalabal›k mekanlarda, nakit paran›n ortada olmas› bir güvenlik s›k›nt›s› yarat›yordu. ﬁimdi ﬂifre ve mobil POS ile bu güvenlik
sorunu aﬂ›ld›. Bütün iﬂlemler müﬂterinin gözünün önünde
yap›l›yor. Bu arada 15 yaﬂ›ndaki k›z›m geçenlerde benden
ek kart ç›kartmam› istedi, 'biz sana harçl›¤›n› veriyoruz,
kart› ne yapacaks›n' diye sordum, 'Para kaybolabilir ama
kart›m kaybolsa bile ﬂifresi bende' yan›t›n› verdi. Kart kullan›m› nakite göre daha güvenli, ayr›ca anneler-babalar aç›s›ndan da çocuklar›n›n harcamalar›n› nas›l yapt›¤›n› görme
imkan› veriyor."

‹
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Kredi kart›

internetten
alışverişi
sevdirdi

52
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Türkiye'de internetin k›sa geçmiﬂine
karﬂ›n kullan›c› say›s›nda çok büyük
bir art›ﬂ yaﬂan›rken, sanal al›ﬂveriﬂ
cirosunda da h›zl› bir yükseliﬂ
görülüyor. Ancak internet kullan›c›s›
say›s›n›n 16 milyona ulaﬂt›¤›
Türkiye'de kullan›c›lar›n ancak
yüzde 11'i al›ﬂveriﬂlerinde internet
ya da telefonu kullan›yor. Oran çok
düﬂük gibi görünse de, bunu
geliﬂim potansiyeli olarak görmek
de gerekiyor. Artan güvenlik
yöntemleri de daha çok kullan›c›y›
internete yönlendiriyor.

P

ek çok konuda oldu¤u gibi
al›ﬂveriﬂlerde de zaman ve
mekan k›s›tlamas›n› ortadan
kald›ran internet, bugün
özellikle gençlerin hayat›n›n
en önemli olgular›ndan biri
say›lsa da Türkiye için henüz
çok yeni bir mecra. Türkiye'de
internet ile tan›ﬂ›kl›¤›m›z, 13 y›ll›k bir geçmiﬂe dayan›yor. ‹statistiklere göre Türkiye nüfusunun yüzde 21'i interneti kullan›yor. Avrupa ülkelerinde ise nüfusun yüzde
50'sinden fazla internet kullan›c›s› var. Ancak Türkiye'de 2000-2007 y›llar› aras›nda yüzde 700 gibi
yüksek bir art›ﬂ söz konusu. Haliyle internet üzerinden ya da yayg›n deyimle sanal al›ﬂveriﬂ de Türkiye'de henüz yeni yeni ö¤renilen bir yöntem.
Bankalararas› Kart Merkezi (BKM) verilerine göre
2007 y›l›ndaki e-ticaret iﬂlemlerinde Türkiye'de
yerli ve yabanc› kartlar›n yurtiçi kullan›m›na bak›ld›¤›nda, toplam 54 milyon 145 bin 804 adet iﬂlem
gerçekleﬂti¤i görülüyor. Ayr›ca 2007'de toplam iﬂlem miktar›n›n ise 5 milyar 537 milyon 170 bin
YTL'ye ulaﬂt›¤› dikkat çekiyor. 2008’in ilk 3 ayl›k
döneminde ulaﬂ›lan rakamlar ise geçen y›l›n ayn›
dönemine göre yaklaﬂ›k 2 kat art›ﬂ oldu¤unu gösteriyor.
Bunda, bankalar›n yapt›klar› altyap› çal›ﬂmalar›yla
bu iﬂe güçlü bir teknoloji ile girmelerinin güvenlik
konusundaki endiﬂeleri gidermesi kadar, sanal iﬂyerlerinde de al›ﬂveriﬂlerin taksitlendirilmesi imkan› bulunmas›n›n etkili oldu¤u biliniyor. BKM'nin
chip&PIN ile fiziki ortamda sahtecilik ve doland›r›c›l›k için al›nan güvenlik önlemlerinden sonra, e-ticaret güvenli¤ini de art›r›c› bir unsur olarak 3-D uygulamas› çal›ﬂmalar›na baﬂlamas› da, bir di¤er faktör olarak internet üzerinden al›ﬂveriﬂlerin artmas›nda etkili oluyor.
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‹NTERNET YA DA TELEFONLA ALIﬁVER‹ﬁ YAPILAN SEKTÖRLER

%41

ORTALAMA HARCAMA 157 YTL

%38

‹nternet ya da telefon üzerinden kredi kart› veya sanal kart ile yap›lan al›ﬂveriﬂlerin ortalama miktar› ise 157 YTL tutar›nda bulunuyor. ‹nternet üzerinden kredi kart› tercih edilerek yap›lan al›ﬂveriﬂlerin kolayl›¤› ile birlikte önümüzdeki dönemde bu oranlar›n artmas› bekleniyor. Özelikle internet üzerinden sat›ﬂ yapan iﬂyerlerinin
say›s›n›n da az›msanmayacak düzeye ulaﬂmas› ve internet kullan›c› say›s›n›n Avrupa ülkelerini yakalamas›yla birlikte do¤rudan pazarlama, konaklama, sigorta gibi alanlarda da internet üzerinden
kredi kart› ile al›ﬂveriﬂ hacminin artmas› öngörülüyor.

%26
%22

%15
%13

%11
%8
%5

İNTERNETTEN EN ÇOK ELEKTRONİK
EŞYA SİPARİŞİ VERİLİYOR
‹nternet ya da telefonla yap›lan al›ﬂveriﬂlerde yüzde 41 ile ilk s›ray› elektronik
eﬂya sektörü al›yor. ‹kinci s›rada yer alan sektör ise, giyim ve aksesuar. Kullan›c›lar›n yüzde 38'i harcamalar›n› bu sektörde yap›yor. Kredi kartlar›n›n bilet
ve tatil rezervasyonlar›nda önemli bir araç olmas› nedeniyle, bu sektörü yüzde 26’l›k bir oranla havayollar› ve seyahat acenteleri izliyor. Çal›ﬂan kesimin
ve ö¤rencilerin tercih etti¤i netten yemek sipariﬂi de giderek art›ﬂ kaydediyor.
‹nternet üzerinden yemek sipariﬂi yüzde 22 gibi az›msanmayacak bir düzeye
ulaﬂm›ﬂ durumda. Bunu yüzde 15 ile sa¤l›k ve sa¤l›k ürünleri, yüzde 13 ile market g›da al›ﬂveriﬂleri takip ediyor. ‹nternet ya da telefonla al›ﬂveriﬂ yap›lan
sektörler aras›nda kuyumcular›n da bulunmas›, bu yöntemin yayg›nl›¤› aç›s›ndan özel bir önem taﬂ›yor. Bu kullan›c›lar henüz yüzde 3'lük gibi küçük bir kesim olsa da, bu oran sanal al›ﬂveriﬂin Türkiye'de giderek daha çok sektörde
yap›ld›¤›n›n önemli bir göstergesi.
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Kuyumcular

Sigortac›l›k

Mobilya ve Dekorasyon

Konaklama

Do¤rudan pazarlama

Market/G›da al›ﬂveriﬂi

Sagl›k/Sa¤l›k ürünleri/
Kozmetik

Yemek Sipariﬂi

Havayollar›/
Seyahat Acenteleri

Giyim ve Aksesuar›

Elektrik/ElektronikEﬂya/
Bilgisayar

%3

“

%3
Yap› Malz./H›rdavat/
Nalburiye

%5

Çal›ﬂan kesimin
ve ö¤rencilerin
tercih etti¤i
netten yemek
sipariﬂi de
giderek art›ﬂ
kaydediyor

”

KRED‹ KARTI KULLANICILARI TEKNOLOJ‹DEN NE KADAR YARARLANIYOR?

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

Internet üzerinden ya da telefonla
al›ﬂveriﬂ yapanlar ayda ortalama
2 defa al›ﬂveriﬂ yapmaktad›r.

Hay›r %87
Internet üzerinden ya da telefonla
al›ﬂveriﬂ yapanlarda A
sosyo-ekonomik grubunun oran›
di¤er gruplara göre daha
yüksektir.
En çok tercih edilen ödeme
yöntemi Kredi Kart›’d›r.

Evet %11

C. yok
%2

İNTERNET VE TELEFONLA
ALIŞVERİŞ YÜZDE 11
Türkiye'de internet ya da telefon üzerinden yap›lan al›ﬂveriﬂlere
yönelik yap›lan ankette ise al›nacak çok yol oldu¤u dikkat çekiyor.
100 kiﬂiden sadece yüzde 11'i internet ya da telefon üzerinden al›ﬂveriﬂ gerçekleﬂtirirken, yüzde 87 gibi bir ço¤unluk bu iﬂlemi gerçekleﬂtirmedi¤ini belirtiyor. Yüzde 2'lik bir kesim ise bu iﬂlemler
hakk›nda yorum yapmamay› tercih ediyor.

TERCİH KREDİ KARTINDAN YANA
‹nternet üzerinden ya da telefonla al›ﬂveriﬂ yapan tüketiciler ise ayda
yaklaﬂ›k iki kez bu iﬂlemi gerçekleﬂtiriyor. Bu kiﬂiler A sosyo ekonomik
grupta yer al›rken, bu al›ﬂveriﬂlerinde de en çok kredi kart› ile ödemeyi tercih ediyor. Netten sipariﬂ vermenin kolayl›¤›n› yakalayanlar›n
yüzde 41'i ise al›ﬂveriﬂini yine teknoloji alan›nda gerçekleﬂtiriyor. Bu
tüketiciler elektronik eﬂya ve bilgisayar al›mlar›nda, öncelikle internetten al›ﬂveriﬂ yapmay› uygun buluyor.

“

Kart›n› internette
kullananlar›n
yüzde 41’i
teknolojik
ürünler sat›n
al›yor

”
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GELECEKTE ‹NTERNETTEN SATIﬁ YAPMAYI DÜﬁÜNÜYOR MUSUNUZ?

Zaten yap›yoruz
%6

Gelecekte
internetten sat›ﬂ
yapmay› düﬂünen
sektörler
aras›nda
mobilya/yap›
malzemeleri
sektörünün oran›
di¤er sektörlere
göre daha
yüksek (%29).

Cevap
yok
%3
Evet
%11

‹nternetten sat›ﬂ
yapan iﬂyeri artmal›
Tüketiciler için büyük kolayl›k olan tek bir tuﬂ
ile sipariﬂin, istenilen zamanda, istenilen adrese ulaﬂmas› bu iﬂlemleri gerçekleﬂtiren iﬂyerlerinin say›s› ile de art›ﬂ gösterecek. Ancak yap›lan anket 100 iﬂyerinden 80'inin bu
iﬂlemi yapmay› düﬂünmedi¤ini gösteriyor.
Yüzde 6 gibi düﬂük bir kesim ise zaten internet ya da telefon üzerinden sat›ﬂ gerçekleﬂtiriyor. 100 iﬂyerinden 11’inin ise önümüzdeki dönemde internet ya da telefon üzerinden
sipariﬂ alabilece¤ini belirtiyor. Bunlar›n içinde de mobilya ve yap› malzemeleri sektörü
yüzde 29 gibi oldukça yüksek bir orana denk
geliyor.
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Hay›r
%80

hepsiburada.com Genel
Müdürü Kaan Dönmez:

Güvenlik korkusu
aﬂ›ld›, kart›n
sat›ﬂlardaki pay›

yüzde 90’a ulaştı
nternet üzerinden al›ﬂveriﬂ imkan› veren, en popüler e-ticaret ﬂirketlerinden biri olan hepsiburada.com, bu alandaki geliﬂmelerden oldukça memnun. Kredi kart› ile yap›lan al›ﬂveriﬂlerin, toplam cirolar› içinde yüzde 90'a ulaﬂt›¤›n› belirten hepsiburada.com Genel Müdürü Kaan Dönmez, ﬂirketlerindeki iﬂleyiﬂi ve elde ettikleri sonuçlar› ﬂöyle aç›klad›: "hepsiburada.com olarak yola ç›k›ﬂ amac›m›z, tüketicin mal ve
hizmete kolay ulaﬂ›m›n› sa¤lamak ve ürünleri k›yaslayarak do¤ru fiyat üzerinden sat›n almas›n› sa¤lamakt›.
Baﬂlang›çta tüketicinin bu konuda 'kredi kart› ile al›ﬂveriﬂ güvenli mi' ﬂeklinde yayg›n bir endiﬂesi vard›. Fakat
bugün görüyoruz ki, internet
üzerinden yap›lan al›ﬂveriﬂlerde
en çok kullan›lan ödeme yöntemi kredi kart›. Bunun en büyük
nedeni de kredi kartlar›n›n
taksit imkan› sunmas›. Ayr›ca
internette baz› standartlar›n
getirilmiﬂ olmas› da önemli
bir faktör.
Visa ve MasterCard
taraf›ndan yetkili k›l›nan denetleme ﬂirketi
taraf›ndan 3 ayda bir
denetleniyoruz. Ancak biz 3 ayda bir denetlenmenin yan› s›ra
her gün denetlenmeyi
tercih eden bir firmay›z.
Böylece bir aç›k varsa bunu an›nda tespit ediyoruz.
Böylece hepsiburada.com'dan yap›lan al›ﬂveriﬂleri, ma¤azadan yap›lan al›ﬂveriﬂler kadar güvenli bir hale getirdik."

‹

“

‹nternet
üzerinden
yap›lan
al›ﬂveriﬂlerde
en çok
kullan›lan
ödeme
yöntemi
kredi
kart›

”
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Sanal korsanlara karﬂ› en güçlü silah:

3D SECURE
Bankalararas› Kart Merkezi (BKM), kredi kart› ile internet üzerinden yap›lacak al›ﬂveriﬂlerde,
hem ticari sitelere, hem de kart kullan›c›lar›na güvenli bir al›ﬂveriﬂ ortam› sa¤layacak 3D SECURE
uygulamas› için gerekli platformu hayata geçirdi.

c

hip&PIN uygulamas› ile kredi kart› sahtekarl›¤›n›n önüne geçen
Bankalararas› Kart Merkezi (BKM), ﬂimdi sanal korsanlara da savaﬂ
açt›. Sahtekarl›k çetelerinin internet ortam›na kaymas› üzerine 3D
Secure uygulamas›n› devreye sokan BKM, e-ticarette güvenli al›ﬂveriﬂ için
çok önemli bir platform yaratt›. Bugün 1.100'den fazla e-ticaret sitesi 3D
Secure kullan›yor.
‹nternet ile al›ﬂveriﬂlerde en önemli konu, bu iﬂin güvenli¤inin nas›l
sa¤land›¤›. Di¤er ülkelerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda Türkiye'de sanal al›ﬂveriﬂin
boyutu çok düﬂük olsa da, y›llar itibariyle görülen art›ﬂ sanal korsanlar›n
iﬂtah›n› kabart›yor. Bir de chip&PIN uygulamas› ile kredi kart›
sahtekarl›¤›n›n önüne geçilmiﬂ olmas›, internette al›ﬂveriﬂ sitelerini
sahtekarl›k çetelerinin yeni hedefi haline getirdi. Ancak Bankalararas› Kart
Merkezi (BKM), bu tespiti çok daha önceden yaparak, uluslararas› kart
sahtekarlar›na karﬂ› ciddi bir güvenlik duvar› oluﬂturdu. Türkiye'de eticaretin geliﬂimine olanak sa¤layacak bir ﬂekilde 3D Secure (3 Boyutlu
Güvenlik) uygulamas›n› devreye sokan BKM, sahtekarlarla mücadelede
önemli bir ad›m att›.

1.100 iﬂyerini aﬂt›
3D Secure uygumas›n›n hayata geçmiﬂ olmas›, internette al›ﬂveriﬂin güvenilirli¤ini art›r›rken, BKM kart sahiplerine "Güvenli¤inden emin olmad›¤›n›z
sitelerden al›ﬂveriﬂ yapmay›n" uyar›s› yap›yor. Bu noktadan sonra kart kullan›c›lar›n›n mutlaka 3D Secure uygulamas›n› bulunduran siteleri tercih
etmeleri önemli bir unsur. 3D Secure uygulamas› halen Türkiye'nin önde
gelen 1.100'ü aﬂk›n e-ticaret sitesi taraf›ndan kullan›l›yor. Uygulama
giderek de yayg›nlaﬂ›yor. Visa ve MasterCard'›n geliﬂtirdi¤i bu "güvenli
sanal al›ﬂveriﬂ" yöntemi, hem kart sahipleri hem de üye iﬂyerlerini
sahtekarl›klara karﬂ› güvence alt›na al›yor.

3D Secure nedir
Uluslararas› kart sahtekarlar›n›n Türkiye'ye giriﬂine engel olan bu sistemin
nas›l iﬂledi¤ine bakarsak, iﬂin temelinde "kart sahibinin onay› olmadan bir
iﬂlemin gerçekleﬂemeyece¤i" kural› var. 3D Secure, kart sahibi ile e-ticaret
iﬂyerinin iﬂlem s›ras›nda birbirlerine do¤rulayabilmeleri üzerine kurulmuﬂ
bir güvenlik uygulamas›. 3D Secure sisteminde, sanal ödeme iﬂlemi gerçekleﬂirken, banka taraf›ndan kart sahibine sadece kendisinin bildi¤i ödeme
ﬂifresi soruluyor ve kart sahibinin kimli¤i do¤rulan›yor. Böylece yetkisiz
kiﬂilerin kartlar›n› internet ortam›nda kullanmas› engelleniyor.
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Sistem Nas›l ‹ﬂliyor?
 Kart sahibi, kart›n› internet bankac›l›¤›
kanal›yla bankas›na kaydettirir. Kart›na
ba¤l› bir ﬂifre ve bir güvenlik soru-cevab›
tan›mlar.
 Kart sahibi, sisteme uyumlu sanal
iﬂyerinde al›ﬂveriﬂini yapar ve ödeme
bölümüne geçer.
 Kart sahibinin karﬂ›s›na, bankas›
taraf›ndan, iﬂlem ﬂifresini ve kiﬂisel
güvenlik mesaj›n› soran bir pop-up
ekran aç›l›r.
 Kart sahibi ﬂifresini girerek iﬂleme
devam eder. ﬁifre, banka taraf›ndan
do¤rulan›nca iﬂlem tamamlan›r.

Turkcell Genel Müdür Yard›mc›s› Cenk Serdar:

Kartl› ödeme sistemleri
ve bankac›l›kta

mobil çözümler
Teknolojideki geliﬂmelerle birlikte kartl› ödeme sistemlerindeki
geliﬂimi nas›l de¤erlendiriyorsunuz? (Internet, vb,) Kredi ve banka kart› kullan›m› sektörünüzü nas›l etkiledi?
Biliﬂim ve iletiﬂim teknolojilerindeki geliﬂmeye paralel olarak cep
telefonu baﬂta olmak üzere mobil cihazlar farkl› iﬂlevler kazan›yor.
Uygun altyap›yla desteklendi¤inde art›k her türlü veri transferi cep
telefonlar›yla yap›labiliyor. Multimedya uygulamalar› ve internet
eriﬂiminin cep telefonlar›n›n standart iﬂlevleri haline geldi¤i günümüzde, ödemeler ve birçok bankac›l›k iﬂlemi de art›k cep telefonlar› arac›l›¤›yla yap›labiliyor. Turkcell olarak vizyonumuz; iletiﬂim ve
teknoloji çözümleriyle hayat› kolaylaﬂt›rmak ve zenginleﬂtirmek.
‹novasyona yapt›¤›m›z yat›r›m sayesinde, çal›ﬂanlar›m›z ve iﬂ ortaklar›m›zdan oluﬂan ekosistemimiz, en yeni ürün ve servisleri hayata geçirmemizi sa¤l›yor. Turkcell olarak finans ve bankac›l›k alan›nda da dünyada öncü uygulamalara imza att›k.
Bunlardan ilki, kanunen ›slak imza gerektiren iﬂlemlerin cep telefonuyla yap›lmas›n› sa¤layan “Turkcell Mobil ‹mza”. SIM kart üzerin-

deki ek güvenlik özellikleriyle ATM'lerden nakit
çekme, elektronik iﬂlemlerde tek bir ﬂifreyle
kimlik onay›, e-Belediye ve e-Devlet hizmetlerinden yararlanma, bankalar›n internet ﬂubelerinde nakit kredi baﬂvurusu yapma ve iﬂlemleri
uzaktan sonuçland›rma gibi olanaklar sunan bu
uygulama ayn› zamanda dünyada bir ilk olma
özelli¤ini taﬂ›yor. Turkcell ve Bankalararas› Kart
Merkezi (BKM) iﬂbirli¤iyle “Turkcell Mobil ‹mza”
bankac›l›k ve kamu iﬂlemlerinden sonra dünyada ilk kez, kredi kart›yla yap›lacak internet al›ﬂveriﬂlerine de kolayl›k ve güvenlik katt›. BKM'yle
uyumlu çal›ﬂarak dünyadaki öncü bir uygulamay› hayata geçirmekten dolay› çok mutluyuz.
Turkcell Mobil ‹mza müﬂterileri bu sayede, baﬂka bir ﬂifre almaya gerek olmadan, kredi kartlar› ve Turkcell Mobil ‹mza'lar› ile internetten al›ﬂveriﬂ yapabiliyorlar.
Finansal alanda yapt›¤›m›z di¤er bir öncü uygulama da Turkcell Mobil Cüzdan. Tüketicinin her
an, herhangi bir yerde, para ya da kart kullanmadan, cep telefonuyla en güvenli biçimde
ödeme yapmas›n› sa¤layan “Turkcell Mobil
Cüzdan” servisini baﬂlatarak bu alanda bir ilke
imza att›k. Mobil ödeme ve temass›z bankac›l›kta yeni bir devrin baﬂlang›c› olmas› beklenen
projenin yap›lmas› için Dünya GSM Birli¤i
(GSMA) taraf›ndan bu projede Türkiye'yi Turkcell temsil ediyor. Pilot uygulaman›n sonuçlar›n›n, birli¤in dünya çap›nda gerçekleﬂtirdi¤i Mobil Ödeme çal›ﬂmas›na da katk›da bulunarak, bu
konudaki standartlar› belirlemesine katk›da bulunaca¤›z.
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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 bankalarararas› 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.

