
 

RAMAZANDA KARTLARLA  

38,7 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPTIK 

 

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre  

Ramazan ayı ve 3 günlük Ramazan Bayramı’nda  

kartlarla toplam 38,7 milyar TL’lik ödeme yapıldı 

 

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Ramazan ayını ve Ramazan Bayramı’nı kapsayan 

döneme ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. BKM verilerine göre Ramazan ayı ve 

Ramazan Bayramı boyunca 38,7 milyar TL’lik kartlı ödeme gerçekleşti. Ramazan ayında 30 

günlük süre boyunca 37,1 milyar TL tutarında kartlı ödeme yapılırken bu rakam geçen yıl 

Ramazan ayında 37,2 milyar TL olarak gerçekleşmişti.  

28-30 Temmuz tarihlerini kapsayan üç günlük bayram boyunca gerçekleştirilen işlemler 

incelendiğinde de kartlı ödemelerde azalma olduğu görülüyor. 2013 yılının Ramazan 

Bayramı’nda 1,61 milyar TL tutarında kartlı ödeme yapılırken bu yıl Ramazan Bayramı’nda 

%2 küçülme ile 1,58 milyar TL tutarında kartlı ödeme gerçekleşti. 

 

Taksit Düzenlemesinin Etkisi Devam Etti 

1 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe giren taksit düzenlemesinin etkisiyle büyümesi yavaşlayan 

taksitli ödemeler, Ramazan ayında da önceki yıla kıyasla geriledi. Ramazan ayında taksitli 

ödemelerin toplam tutarı 8,4 milyar TL olarak gerçekleşti. 2013 yılının Ramazan ayında ise 

10,6 milyar TL tutarında taksitli ödeme yapılmıştı. 

 

Ramazan Ayında İnternetten Kartla Ödemeyi Seçtik 

Kart sahipleri için büyük bir kolaylık sunan ve kartlı ödeme sistemlerinin gelişiminde önemli 

rol oynayan internetten kartlı ödemelerin tüm kartlı ödemeler içindeki payı Ramazan ayında 

%9 oldu. 30 günlük Ramazan ayı boyunca internetten yapılan kartlı ödeme tutarı 3,5 milyar 

TL olarak kaydedildi. 

  



 

 

 

Tüketim Azalmıyor, Kartlı Ödemeler Azalıyor 

Kartlı ödemelerin büyüme oranındaki yavaşlamaya karşın Türkiye İstatistik Kurumu’nun 

(TÜİK) açıkladığı hanehalkı tüketimi verilerinde yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen %9 

oranındaki büyüme, tüketimin azalmadığına da dikkat çekiyor. Veriler, düzenlemelerin 

etkisiyle kartlı ödemelerin büyüme hızında gerçekleşen yavaşlamanın kayıtdışını 

tetikleyeceği kaygısı yaratıyor. 

Kartlı ödemelerin sağlıklı büyümesini sürdürdüğünü söyleyen Bankalararası Kart Merkezi 

Genel Müdürü Dr. Soner Canko konuyla ilgili olarak şunları söyledi: 

“Kartlı ödemeler 2014 yılında büyümesini sürdürüyor ancak düzenlemelerin etkisiyle geçmiş 

yıllara göre büyüme hızında bir yavaşlama söz konusu. Kartlı ödemelerdeki bu yavaşlamanın 

doğrudan tasarrufa yansımadığını, farklı ödeme yöntemleri ile tüketimin büyümeye devam 

ettiğini TÜİK’in açıkladığı hanehalkı tüketimi rakamlarında gözlemliyoruz.” 


