Ekim 2015

KART ALIŞKANLIKLARIMIZ DEĞİŞİYOR!
Kredi kartlarıyla başlayan ödeme yolculuğu kartlı ödemelerin diğer alanlarına da yayılıyor.
Başlangıçta sadece ATM kartı olarak algılanan banka kartları ve şirket ödemelerinde
kullanılan ticari kartların ödemelerde kullanım oranı artıyor. Bu değişim nakitsiz topluma
giden yolda sevindirici bir gelişme olarak nitelenebilir.
BKM verilerine göre 2015’in ilk dokuz ayında kredi kartları ile yapılan ödeme tutarı, 2014
yılının ilk dokuz ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 14 oranında büyüdü. Banka kartları ile
ödeme tutarındaki artış oranı ise aynı dönemde yüzde 26 oldu. Ticari kartlarla yapılan ödeme
tutarı da yine yüzde 26 artış gösterdi.
2015 yılının ilk çeyreğinde %37,5’e gerileyen kartlı ödemelerin hanehalklarının toplam
harcamalarına oranı, yılın ikinci çeyreğinde %40’a yükseldi. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele
yolunda, bu oranın daha yüksek seviyelere ulaşması hedefleniyor. Yılın ilk 9 ayında kartlarla 387
milyar TL’lik ödeme yapılırken banka kartlarının ödemelerde kullanımı hızla artıyor. Ticari kredi
kartları ile yapılan ödemeler de yine %26 oranında arttı. Böylece kartların diğer ödeme
fonksiyonlarının da hızla şekilde yükseldiği dikkat çekiyor.

Banka Kartlarında Yükseliş Trendi
Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) açıkladığı verilere göre banka kartları ve kredi kartları ile yılın
ilk dokuz ayında toplam 387 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 360 milyar TL’si kredi kartları ile
yapılırken 27 milyar TL’lik kısmında banka kartları kullanıldı.
Kredi kartları ile yapılan ödeme tutarında 2014 yılının ilk dokuz ayına kıyasla büyüme oranı %14
olurken banka kartları ile ödeme tutarında artış oranı %26 olarak kaydedildi.
Tablo 1: Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi
Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL)
Banka Kartı
Kredi Kartı
Toplam

2014 İlk 3 Çeyrek

2015 İlk 3 Çeyrek

Değişim

22
316
338

27
360
387

26%
14%
15%

1

Ekim 2015

Banka Kartları Düşük Tutarlı Ödemelerde Tercih Ediliyor
Ödeme adetleri dikkate alındığında 2014 yılının ilk dokuz aylık döneminde %21 olan banka
kartlarının toplam kartlı ödeme adedi içindeki payının, 2015 yılının ilk üç çeyreği sonunda %23’e
yükseldiği görülüyor. Banka kartlarıyla yapılan ödeme tutarlarının dağılımı incelendiğinde ise bu
işlemlerin %50’sinde tutarın 100 TL’nin altında olduğu görülüyor. 100 TL’nin altındaki işlemler, kredi
kartları ile yapılan toplam ödeme tutarının ise sadece yüzde 15’ini oluşturuyor.
Tablo 2: Banka Kartlarının Kartlı Ödeme Adedi İçindeki Payı
2014 İlk 3 Çeyrek

2015 İlk 3 Çeyrek

21%

23%

Banka Kartlarının Kartlı Ödeme
Adedi İçindeki Payı
Ticari Kartlar, Esnafın Hayatını Kolaylaştırıyor

Son yıllarda önemi hızla artan ve çek-senet gibi geleneksel ödeme araçlarının yerini alan ticari kredi
kartları ile ödemeler hızlı büyümesini sürdürüyor. Yılın ilk dokuz ayında ticari kredi kartlarıyla yapılan
ödeme tutarı 69 milyar TL olurken bu değer, 2014 yılının aynı dönemine göre %26 büyümeye işaret
etti.
Tablo 3: Ticari Kredi Kartları ile Yapılan Ödeme Tutarı (Milyar TL) ve Toplam İçindeki Payı
2014
2015
Değişim
İlk 3 Çeyrek İlk 3 Çeyrek
54
69
26%

Ticari Kredi Kartı Ödeme Tutarı (Milyar TL)
Tüm Kredi Kartı Ödeme Tutarı İçindeki Payı

17%

19%

Kartlı Ödemelerin Hanehalkı Harcamalarına Oranı %40’a Yükseldi
Kartlı ödemelerin hanehalklarının toplam harcamalarına oranı yılın ikinci çeyreğinde yükseldi. 2014
yılında %38,1 olan oran, 2015’in ilk çeyreğinde %37,5’e gerilemişti. Yılın ikinci çeyreğinde ise kartlı
ödemelerin oranı %40’a yükseldi. Bu orandaki artış, kayıt dışı ekonomi ile mücadele yolunda önemli
bir adım olarak görülüyor.
Tablo 4: Kartlı Ödemelerin Hanehalkı Harcamalarına Oranı
Kartlı Ödemelerin Hanehalkı
Harcamalarına Oranı (1)

2012

2013

2014

2015-1Ç

2015-2Ç

34,8%

36,8%

38,1%

37,5%

40,0%

(1) Hanehalkı harcamaları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmaktadır
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