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KART KULLANICISI ÖNLEM ALDI

TAKSİTLİ ÖDEMELERİN PAYI AZALIYOR!
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Kasım ayına ilişkin kartlı ödeme sistemleri verilerini
açıkladı. BKM verileri incelendiğinde kredi kartı ile yapılan ödemelerin içerisinde taksitli
işlemlerin payının son iki ayda azaldığı gözlendi. Eylül ayında kredi kartı ile ödemelerin
yüzde 29,8’i taksitli işlemlerden oluşurken bu oran Ekim ayında yüzde 28,4, Kasım ayında
ise yüzde 27,8 seviyesine geriledi.
Tablo 1: Kredi Kartı ile Ödeme Tutarı Gelişimi ve Taksitli İşlem Oranı

Kredi Kartı ile Ödeme Tutarı (Milyar TL)
Taksitli Yapılan Alışveriş Tutarı (Milyar TL)
Taksitli Alışverişlerin Payı

Eylül 2013

Ekim 2013

Kasım 2013

34,2
10,2
29,8%

32,8
9,3
28,4%

32,2
9,0
27,8%

Toplam Borç İçinde de Taksitin Oranı Düştü
Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurumu’nun (BDDK) açıkladığı kredi kartı bakiye değerleri
incelendiğinde de taksitle bakiye gelişiminde BKM verilerine paralel bir tablo ortaya çıkarıyor.
BDDK verilerine göre sonraki dönemlere ait borç tutarını da içeren bireysel kredi kartı borç
bakiyesi içinde taksitli bakiyenin payı yüzde 58’den yüzde 56,9’a geriledi.
Tablo 2: Bireysel Kredi Kartı Bakiye Gelişimi ve Taksitli Bakiye Oranı

Bireysel Kredi Kartı Bakiyesi (Milyar TL)
Bireysel Kredi Kartı Taksitli Bakiye (Milyar TL)
Taksitli Bakiye Oranı

Ekim 2013
83,2
48,2
58,0%

13 Aralık 2013
82,8
47,1
56,9%

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko, taksitli yapılan
ödemelerin azaldığına dikkat çekerek şu bilgileri verdi:
“Kasım ayında dikkat çeken önemli bir gelişme, kredi kartı ile yapılan ödemeler içerisinde
taksitin payındaki düşüş oldu. Aslında Ekim ayında başlayan bu gerilemenin Kasım ayında
da devam ettiğini görüyoruz. Buna göre; kredi kartı ile ödemeler içerisinde taksitli işlemlerin
payının 2 puanlık düşüşle yüzde 29,8’den, yüzde 27,8’e gerilediği dikkat çekiyor. Taksitli
ödeme tutarı ise 1,2 milyar TL azalarak 10,2 milyar TL’den 9 milyar TL’ye düştü.
Aynı gerilemeyi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinde de
görüyoruz. BDDK’nın açıkladığı kredi kartı bakiye değerleri taksit gelişiminde BKM verilerine
paralel bir tablo ortaya çıkarıyor. BDDK verilerine göre vadesi gelmemiş, sonraki dönemlere
ait borç tutarını da içeren bireysel kredi kartı borç bakiyesi içinde taksitli bakiyenin payının
yüzde 58’den yüzde 56,9’a gerilediğini gözlemliyoruz. Bu gerilemede taksitli ödemelere
yönelik gerçekleştirilmesi beklenen düzenlemenin etkili olduğunu ve kart kullanıcılarının

düzenleme gündeme gelmeden bilinçli
söyleyebiliriz.”

bir

şekilde bu alandaki önlemini aldığını

- Tablo 1’deki BKM verileri, ilgili ay içerisinde gerçekleşen kartlı ödeme tutarını ve bu
tutar içerisinde taksit oranını yansıtmaktadır.
- Tablo 2’deki BDDK verileri belirtilen tarih itibarı ile vadesi gelmemiş borçlar da dahil
olmak üzere, bireysel kredi kartlarına ait toplam borç bakiyesini ve bu bakiye içerisinde
taksitli işlemlerden kaynaklanan bakiyeyi yansıtmaktadır.

