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Bankalararası Kart Merkezi Ocak ayı verileri açıklandı 

 

TÜRKİYE MTV ÖDEMELERİNİ 

KARTLARLA YAPTI 
 

BKM verilerinde, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin ilk taksitlerinin yapıldığı Ocak 

ayında vergi ödemelerinde kartlı işlemlerin yükselişi dikkat çekti. Kartlarla yapılan vergi 

ödemeleri 2015 yılının aynı dönemine göre % 25 oranında artarak, 2,1 milyar TL’ye ulaştı. 

Vergi ödemelerinde internetin payı ise yaklaşık 1,3 milyar TL ile toplamın % 61’ine ulaştı. 

Veriler, kartlı ödemelerin günlük hayatın içinde her alanda güvenli ve kolay ödeme yöntemi 

olarak yükseldiğini gösteriyor. Kartlı ödemeler sadece alışverişte değil, kamudan pek çok 

sektöre kadar zaman ve maliyet tasarrufu ile verimliliği arttırıyor. BKM verilerine göre Ocak 

ayında toplamda ise 40,9 milyar TL tutarında kredi kartı ile ödeme yapıldığı görülüyor. Buna 

göre önceki yılın aynı dönemine göre kredi kartı ödemelerinde % 10 oranında artış gerçekleştiği 

görülüyor. 

 

Günlük harcamalarımızda ekonomiye katkı sağlayan kartlar Ocak ayında bu kez vergi ödemeleri için 

kullanıldı. BKM’nin açıkladığı Ocak ayı verilerine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin 

ilk taksitlerinin yapıldığı geçen ay içerisinde kamu-vergi ödemeleri sektöründe kartlarla toplamda 2,1 

milyar TL’lik ödeme yapıldı. Bu değer 2015’in aynı dönemine göre %25 büyümeye denk gelirken, 

kamu-vergi ödemeleri sektöründe internetten yapılan kartlı ödemeler ise yaklaşık 1,3 milyar TL ile 

toplamın % 61’ini oluşturdu. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin artmasıyla beraber 3D Secure 

işlemlerinin de 2015 yılının ocak ayı ile kıyaslandığında % 22 oranında artış göstermesi daha güvenli 

işlemler yapıldığına işaret ediyor. Ocak ayı içerisinde yapılan her beş 3D Secure güvenli internet 

ödemesinin bir tanesi MTV ödemeleri için kullanıldı. 

 

Tablo 4: Kamu Vergi Ödemeleri Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi 

Kartlı Ödeme Tutarı 

(Milyar TL) 
2015 Ocak 2016 Ocak Değişim 

Kamu Vergi Ödemeleri 1,7 2,1 %25 

 

 

 

 



Kredi Kartları sayısı 58.4 Milyona Ulaştı 

BKM verilerine göre; Ocak ayı sonunda Türkiye’de 58,4 milyon adet kredi kartı  kullanıldı. 2015 

yılının Ocak ayı ile kıyaslandığında bu sayıda %2’lik artış görülüyor. 

 

Tablo 1: Kart Sayıları (Milyon Adet) Gelişimi 

Kart Sayıları (Milyon Adet) 2015 Ocak 2016 Ocak Değişim 

Kredi Kartı 57,0 58,4 2% 

 

 

Kredi Kartlarıyla 41 Milyar TL’lik Ödeme Gerçekleşti 

BKM verilerine göre Ocak ayında toplam 40,9 milyar TL tutarında kredi kartı ile ödeme yapıldığı 

görülüyor. Kredi kartı ödemeleri önceki yılın aynı dönemine göre %10 oranında büyüme gösterdi. 

 

Tablo 2: Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi 

Kartlı Ödeme Tutarı 

(Milyar TL) 
2015 Ocak 2016 Ocak Değişim 

Kredi Kartı 37,2 40,9 10% 

 

 

Banka Kartlarının Alışverişlerde Kullanımı Artıyor 

Banka kartlarıyla ödemelerin hızla artmaya devam ettiği Ocak ayında banka kartlarıyla toplam 3,4 

milyar TL tutarında ödeme gerçekleştiği görülüyor. Banka kartı ödemeleri önceki yılın aynı dönemine 

göre %37 oranında büyüme gösterdi. 

 

Tablo 3: Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi 

Kartlı Ödeme Tutarı 

(Milyar TL) 
2015 Ocak 2016 Ocak Değişim 

Banka Kartı 2,5 3,4 37% 

  

 

 

 

 

 



 


