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Gazi Üniversitesi, Maliye-Vergi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi 
tarafından yapılan araştırmada, kredi kartlarının enflasyon, istihdam,  

kayıt dışı ve üretim ile olan ilişkisi ilk kez ortaya koyuldu. 
Sadece Türkiye’de değil, uluslararası platformda da bir ilk olan araştırmanın 

sonuçlarını, Bankalararası Kart Merkezi, bir kampanya ile kamuoyuna duyuracak. 
 

Gazi Üniversitesi  
Maliye-Vergi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 

KREDİ KARTLARINI MASAYA YATIRDI 
 

Her 1.000TL’lik nakit kullanımı yerine  
1.000 TL’lik kredi kartı kullanımı, vergi gelirlerini 20 TL artırıyor. 

 

Kredi kartı harcamalarındaki 1 TL’lik artış, GSYİH’yı 1,42 TL artırıyor. 
 

Para arzındaki bir artış aynı dönemde enflasyonu 0,17 oranında artırırken,  
kredi kartı harcamaları enflasyonu 0,017 oranında düşürüyor. 

 

Kredi kartı kullanımı, üretimi ve istihdamı arttırıyor. 
2008-2009 yıllarında istihdamdaki 101 bin kişilik artışın yaklaşık 8.500’ü,  

nakit yerine kredi kartı kullanımı sonucu olarak oluşmuş. 
 

Gazi Üniversitesi Maliye-Vergi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Gazi Üniversitesi 
İİBF Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükrü Kızılot’un önderliğinde, Doç. Dr. İbrahim Tokatlıoğlu ve Prof. 
Dr. Cem Kılıç tarafından hazırlanan “Kartlı Ödeme Sistemleri Ekonomik Katkılar Raporu”  18 Ekim 2010 
Pazartesi günü Four Seasons The Bosphorus Oteli’nde gerçekleşen basın toplantısında açıklandı. 
Rapor, Türkiye’de kredi kartları ile ilgili bugüne kadar yapılmış en kapsamlı araştırma özelliğini taşıyor. 
 
Bankalararası Kart Merkezi ve Gazi Üniversitesi Maliye-Vergi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi 
tarafından organize edilen toplantıda, açılış konuşmasını BKM Genel Müdürü Sertaç Özinal yaptı. 
Konuşmasında, Gazi Üniversitesi Maliye-Vergi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi raporunun, 
akademik altyapısı ve içeriği ile ilk kez hazırlanan bir kaynak ve dünyaya örnek teşkil edebilecek bir 
rapor olduğunu belirten Özinal, araştırma sonucunda kartlı ödeme sistemlerinin üretimi arttırdığının, 
istihdamı genişlettiğinin, enflasyonu düşürdüğünün, kayıt dışı ekonomiyi azaltarak vergi gelirlerini 
artırdığının net olarak ortaya koyulduğunu söyledi. 
 
Bankalararası Kart Merkezi olarak, kartlı ödeme sistemlerinin yaygınlaşması ve kartların bilinçli 
kullanılması ile ilgili çeşitli araştırma ve kampanyalar düzenlediklerini söyleyen Sertaç Özinal, Gazi 



 
Üniversitesi Maliye-Vergi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin raporunun sonuçlarını 23 Ekim 
2010 tarihinde başlayacak etkili bir bilinçlendirme kampanyası ile kamuoyuna duyacaklarını söyledi.  
 
Sertaç Özinal, konuşmasında Türk Kartlı Ödeme Sistemleri Sektörü’nün güncel verilerini de katılımcılara 
aktardı. 2010 Eylül ayı sonu itibariyle kredi kartı sayısının 46 milyon 221 bin 53 adet, banka kartı 
sayısının 67 milyon 391 bin 63 adet, otomatik vezne makinesi (ATM) sayısının 26 bin 607 adet, satış 
noktası terminali (POS) sayısının ise 1 milyon 817 bin 177 adet olarak kaydedildiğini söyleyen Özinal, 
2010 Eylül ayı sonu itibarı yerli ve yabancı kredi kartları ile yurtiçinde yapılan işlemlerin adetinin 1 milyar 
518 milyon, toplam kredi kartı işlemleri cirosunun ise 173 milyar 676 milyon TL’ye ulaştığını, turistlerin 
ise aynı dönemde kartlarla ülkemize 5 milyar 108 milyon ABD doları döviz bıraktığını sözlerine ekledi. 
 
Toplantıda araştırmanın sunumunu yapan Gazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükrü 
Kızılot ise, Kartlı Ödeme Sistemleri Ekonomik Katkılar Raporu’ndan öne çıkan başlıkları katılımcılara 
aktardı. Kartlı ödeme sistemlerinin ekonomiye etkilerini raporda yer alan analizlerle açıklayan Kızılot, 
kredi kartlarının üretim, istihdam, kayıtdışı, GSYİH ve enflasyon üzerindeki etkisi ile ekonomiye katkı 
sağladığını ve kriz dönemlerinde bile krizin etkisini azaltıcı bir rol oynadığını belirtti.  
 
 
TOPLANTIDAN NOTLAR : 
 
Sertaç Özinal 
BKM Genel Müdürü 
 
“Kredi Kartı Bilinçli Kullanıldığında Hayata Değer Katar” 
 
BKM’nin uzun süredir “Kart Bilinci” ile ilgili iletişim faaliyetleri gerçekleştirdiğinin altını çizen Sertaç 
Özinal, bu araştırmanın sonuçların kamuoyuna duyurulması konusunda en büyük sorumluluğun BKM’ye 
düştüğünü söyledi. Özinal, “BKM olarak bu kampanyamızda kredi kartının, sektörel büyümedeki, 
istihdam yaratmadaki ve ekonominin kayıt altına alınmasındaki rolü gibi bilinmeyen özelliklerini, yeni 
kampanyamız ile kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.  
 
“Kredi Kartı Bilinçli Kullanıldığında Hayata Değer Katar” sloganı ile başlatılan yeni kampanyada, “kartlı 
ödeme sistemleri ekonomiye katkı sağlıyor”, “kayıt dışı ekonomi azalıyor, vergi gelirleri artıyor”, “yeni iş 
imkanları yaratılıyor, işsizlik azalıyor”, “nakit arzı azalıyor, enflasyon düşüyor” şeklinde 4 ana mesaj 
kullanılıyor.  
 
“Araştırma sonuçları kredi kartlarında ezber bozuyor” 
 
 
Rapordan öne çıkan bazı başlıkları da kısaca değerlendiren Sertaç Özinal, “Rapora göre; kredi kartı 
harcamalarındaki 1 TL’lik artış GSYİH’yı 1,42 TL artırıyor. Yani kartlarla yapılan harcama sonucu artan 
talep, üretime ve GSYİH’ya yansıyor. Bunun yanı sıra, para arzındaki bir artış aynı dönemde enflasyonu 
0,17 oranında artırırken, kredi kartı harcamaları aynı dönem enflasyonu 0,017 oranında düşürüyor. Kredi 
kartlarının nakit yerine kullanılması ekonomiyi kayıt altına alarak vergi gelirlerinin de artmasını sağlıyor. 
Rapora göre, her 1.000TL’lik nakit kullanımı yerine 1.000 TL’lik kredi kartı kullanımı, vergi gelirlerini 20 
TL artırıyor. Ayrıca kredi kartları ile harcama yapılması istihdamı da artırıyor. Rapora göre; 2008-2009 
yılları arasında krize rağmen istihdamdaki 101 bin kişilik artışın yaklaşık 8.500 kişilik kısmı nakit yerine 
kredi kartı kullanımı sonucu oluşmuştur” dedi.   
 
Kartlı Ödeme Sistemleri Ekonomik Katkılar Raporu’nun kredi kartları ile ilgili bu güne kadar kabul edilen 
gerçeklerde ezber bozduğunu sözlerine ekleyen Özinal, “Raporun, akademik dünyanın yanı sıra kartlı 
ödeme sektörü için dünyaya örnek bir kaynak teşkil edeceğine inanıyorum. Bilgi donanımları ve 



 
uzmanlıkları ile ağırladığımız hocalarımıza raporu hazırladıkları için sizlerin huzurunda teşekkürlerimi 
sunarım” dedi. 
 
Prof. Dr. Şükrü Kızılot 
Gazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölüm Başkanı 
 
 
“Kredi kartı bilinçli kullanıldığında, hem kullanana hem de ülke ekonomisine 
kazandırıyor”  
 

 
Gerçekleşen toplantıda “Gazi Üniversitesi Maliye-Vergi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi" 
tarafından hazırlanan  Kartlı Ödeme Sistemleri Ekonomik Katkılar Raporu, rapora emek veren öğretim 
üyeleri Prof. Dr. Şükrü Kızılot, Doç. Dr. İbrahim Tokatlıoğlu ve Prof. Dr. Cem Kılıç tarafından sunuldu. 
Öğretim üyeleri yaptığı açıklamada, akademik çalışmaların sonucunda kartlı ödeme sistemlerinin 
ekonomiyle ilişkisine dair birçok bulgunun elde edildiğini söyledi. Raporu katılımcılara detaylı olarak 
aktaran öğretim üyeleri, kartlı ödeme sistemlerinin bugün Türkiye’nin önemli sorunları olan kayıt dışı ile 
mücadelede, yeni iş imkanlarının oluşturulmasında, enflasyonun azaltılmasında ve istikrarlı bir 
büyümenin sağlanmasında en önemli araçlardan biri olduğunu belirtti.  
 
 
“Kredi kartı harcamalarındaki 1 TL’lik artış GSYİH’yı 1,42 TL artırmaktadır” 
 
 
Kartlı ödeme sistemlerinin ülke ekonomisinin gelişimine, GSYİH’da meydana getirdiği artış ile katkı 
sağladığını belirten Prof. Dr. Şükrü Kızılot, “Kredi kartları ile 1 TL’lik harcama GSYİH’yı 1.42 TL artırıyor” 
dedi. Gazi Üniversitesi Kartlı Ödeme Sistemleri Ekonomik Katkılar Raporu’na göre, kredi kartı 
harcamaları yüzde 10 arttığında, GSYİH da yaklaşık yüzde 7.2 lik bir artışa neden oluyor. Dolayısıyla 
kredi kartı harcamaları yüzde 10 arttığında GSYİH 5 milyar 200 milyon TL artıyor. Ülkenin büyümesi 
hızlanıyor, gelir düzeyi artıyor. 
 
 
“Her 1.000 TL’lik nakit kullanımı yerine 1.000 TL’lik kredi kartı kullanımı,  
vergi gelirlerini 20 TL artırıyor” 
 
 
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri’nden Prof. Dr. Şükrü Kızılot, kredi kartı harcamaları arttıkça kayıt dışı 
ekonomi azaldığını, vergi gelirleri arttığını belirtti. Kızılot, kredi kartı harcamalarında meydana gelecek 
sadece yüzde 1 oranındaki bir artışın vergi gelirlerini binde 8,5 oranında artırdığını söyledi. Benzer 
şekilde 1.000TL’lik nakit kullanımı yerine 1.000 TL’lik kredi kartı kullanımının vergi gelirlerini 20 TL 
artırdığının altını çizen Kızılot, “2008 yılında kayıt dışı ekonominin yüzde 50’ye yaklaştığı 
düşünüldüğünde, kayıt dışı işlemlerin kredi kartı ile yapılmış olması durumunda vergi gelirleri 85 milyar 
TL artmış olacaktı. Kredi kartı kullanımındaki artış kayıt dışını azaltacak ve böylece vergi gelirlerinde 
yüzde 33 lük bir artış sağlanmış olacaktı” dedi.  
 
 
“8.500 kişilik istihdam, harcamalarda nakit yerine kredi kartı kullanımı sonucu 
oluşmuştur”  
 
 
Gazi Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, kredi kartlarının kayıt dışı ekonomiyi azaltması 
sayesinde, kayıt dışı çalışanların sayısını azalttığını da gösterdi. Bunun yeni iş imkanlarının oluşmasını 
sağladığını söyleyen Prof. Dr. Şükrü Kızılot, “Kredi kartı harcamalarındaki her yüzde 1 oranındaki artış, 
istihdamda ilk yıl 1.800 kişilik, ikinci yılda ise 9.000 kişilik yeni istihdam yaratılmasını sağlıyor. 2008-2009 



 
yılları arasında krize rağmen istihdamdaki 101 bin kişilik artışın yaklaşık 8.500 kişilik kısmı nakit yerine 
kredi kartı kullanımı sonucu oluşmuştur” dedi. 
  
 
“Para arzındaki bir birim artış, aynı dönemde enflasyonu yüzde 17 oranında artırıyor”  
 
 
Gazi Üniversitesi Kartlı Ödeme Sistemleri Ekonomik Katkılar Raporu’na göre, kredi kartı ile yapılan 
alışverişlerin, enflasyon üzerinde düşürücü etkisi de bulunuyor. Yapılan araştırmalar, para arzındaki bir 
birim artışın aynı dönemde enflasyonu yüzde 17 oranında artırdığını, para arzını azaltan kredi kartı 
harcamalarının ise enflasyonu binde 17 oranında düşürdüğünü gösteriyor. 
 
 
“Kriz Döneminde İhtiyaç Duyulan Kredinin Yüzde 10’u Kredi Kartlarından Sağlandı” 
 
 
Kriz döneminde geliri azalan veya tamamen ortadan kalkan kişilerin, kredi kartının sunduğu bu imkandan 
yararlanarak tüketimlerini sürdürdüklerini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Şükrü Kızılot, “Araştırmamıza göre, 
kriz döneminde hane halkları 92 Türk Lirası olan işlem başına harcama tutarlarını 105 Türk Lirası’na 
çıkartmışlardır. Bu veriler göstermektedir ki hane halklarının ve işletmelerin kriz döneminde en çok 
ihtiyaç duydukları kredi kanalı sadece kredi kartı yolu ile genişletilebilmiştir. Kredi kartı kullanımı krizin 
etkilerinin hafifletilmesinde en etkin araçlardan biri olmuştur” dedi. 
 
 
“Firmalar, Kredi Kartları Sayesinde Kriz Döneminde Şok Talep Düşüşleri Yaşamadı” 
 
 
Kredi kartlarının ekonomik krize etkisinin önemli verilerle açıklandığı rapora göre, kriz döneminde 
harcamaların kredi kartları ile yapılması, talep azalması yaşanmasını, dolayısı ile sert düşüşleri 
engelledi. Kriz döneminde, firmaların toplam satışları içerisinde kredi kartlı satışlarının payının, yüzde 
40’a çıktığı da açıklandı. Kredi kartı kullanımının ekonomideki talebin istikrar kazanmasını sağlayarak 
firmaların gelecek için üretim planı yapabilmesini mümkün kıldığını söyleyen Prof. Dr. Şükrü Kızılot, “Bu 
dönemde, kredi kartı kabul eden firmaların yüzde 9’unda, yüzde 27 oranında talep artışı yaşanmıştır. 
Ayrıca kart kullanıcılarının taksit sayılarını artırması talep daralmasını da engellemiştir” dedi. 
 
 
“İstihdamda Yaşanabilecek Dalgalanmalar Kredi Kartları ile Engellendi” 
 
 
Konuyla ilgili verileri katılımcılarla paylaşan Kızılot, “2008 krizinde kredi kartı kullanımının yaygınlaşması, 
gelecek dönem gelirlerinin ihtiyaç olan bu dönemde kullanılmasına imkan vererek istihdamda yaşanacak 
dalgalanmaları da engellemiştir” şeklinde konuştu. Konu ile ilgili değerlendirme yapan Prof. Dr. Şükrü 
Kızılot, “Kredi kartlarının kullanımının yaygınlaşması ülke ekonomisini geliştirecektir. Bu nedenle kartlı 
ödeme sistemleri desteklenmelidir” dedi. 
 
 
 

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