BKM Kartlı Ödeme Endeksi
Güncellenme Tarihi: 07/2020
Amaç, Kapsam ve Tanımlar:
Çalışmanın Amacı: Türkiye ekonomisi hakkında gösterge niteliği taşıyabilecek olan kredi kartları,
banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme tutarlarındaki değişimleri kamuoyunun
bilgisine sunmaktır.
Verinin Tanımı: Yurtiçinde faaliyet gösteren kredi kartı, banka kartı ya da ön ödemeli kart çıkaran
kuruluşların kartlarıyla yapılan ödeme tutarlarını 2015 Nisan ayına göre endekslenmiş olarak
gösteren verileri içermektedir. Kredi kartı ve banka kartıyla yapılan nakit avans ve nakit çekim
işlemleri hariç tutulmuştur.

İstatistik kapsamında dört adet endeks yayınlanmaktadır:
Genel Kartlı Ödeme Endeksi (Nominal): Türkiye’de ihraç edilmiş tüm kartlarla yurtiçi veya
yurt dışında yapılan tüm ödemeler aylık olarak, 2015 Nisan ayına göre endekslenerek
yayınlanmakta, herhangi bir enflasyon (TÜFE) düzeltmesi yapılmamaktadır.
Genel Kartlı Ödeme Endeksi (Reel): Türkiye’de ihraç edilmiş tüm kartlarla yurtiçi veya yurt
dışında yapılan tüm ödemeler aylık olarak, 2015 Nisan ayına göre endekslenmiş ve enflasyondan
(TÜFE) arındırılmış olarak yayınlanmaktadır.
Hanehalkı Kartlı Ödeme Endeksi (Nominal): Türkiye’de ihraç edilmiş bireysel kartlarla
sadece yurt içinde, Bireysel Emeklilik ve Kamu/Vergi Ödemeleri sektörleri hariç olmak üzere
yapılan tüm ödemeler aylık olarak, 2015 Nisan ayına göre endekslenerek yayınlanmakta,
herhangi bir enflasyon (TÜFE) düzeltmesi yapılmamaktadır.
Hanehalkı Kartlı Ödeme Endeksi (Reel): Türkiye’de ihraç edilmiş bireysel kartlarla sadece
yurt içinde, Bireysel Emeklilik ve Kamu/Vergi Ödemeleri sektörleri hariç olmak üzere yapılan tüm
ödemeler aylık olarak, 2015 Nisan ayına göre endekslenmiş ve enflasyondan (TÜFE) arındırılmış
olarak yayınlanmaktadır.

İstatistiksel Kavramlar ve Tanımlar:
Bankalar: Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar.
Elektronik Para Kuruluşları: 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme
Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” kapsamında elektronik para ihraç etme
yetkisi verilen tüzel kişidir.

Kredi Kartları, Banka Kartları ve Ön Ödemeli Kartlar: Türkiye’de faaliyet gösteren banka veya
elektronik para kuruluşlarının ihraç ettiği (kapalı devre olmayan) kartlar.
Sektörler: ISO 18245 tarafından belirlenen ve tarafımızca güncellenerek bankalarla paylaşılan İşyeri
Kategori Kodları‘nda (Merchant Category Code, MCC) yer alan sektörlerden aşağıda yer verilen
sektörlere Hanehalkı Kartlı Ödeme Endeksi (Nominal) ve Hanehalkı Kartlı Ödeme Endeksi (Reel)
endekslerinde yer verilememektedir. Genel kartlı ödeme endekslerinde ise tüm sektörler dahil
edilmektedir.
Hane halkı kartlı ödeme endekslerinde yer verilmeyen sektörlerin detayı:
24 - KAMU/VERGİ ÖDEMELERİ
•

Mahkeme Masrafları - Nafaka ve Çocuk Yardımı

•

Para Cezaları

•

Kefalet ve Senet Ödemeleri

•

Vergi Ödemeleri

•

Kamu Hizmetleri (Başka Yerde Sınıflandırılmayan)

•

Posta Hizmetleri - Sadece Devlet Yönetimindeki

•

Noter İşlemleri

25 - BİREYSEL EMEKLİLİK
•

Emeklilik ve Hayat Şirketleri

Coğrafi Kapsam: Genel Kartlı Ödeme Endeksleri için yerli kartların yurtiçi veya yurt dışında tüm
ödeme işlemleri baz alınırken, Hanehalkı Kartlı Ödeme Endeksleri için yalnızca Türkiye’de (yurtiçi)
yapılan ödemeler dikkate alınmaktadır.
Sektörel Kapsam: Genel Kartlı Ödeme Endeksleri için yerli kartların tüm sektörlerdeki ödeme
işlemleri baz alınırken, Hanehalkı Kartlı Ödeme Endeksleri için MCC (Merchant Category Code) da
yer alan sektör tanımlarına göre Bireysel Emeklilik ve Kamu/Vergi Ödemeleri sektörleri dışarıda
tutulmaktadır.
Zaman Kapsamı: Veriler, Nisan 2015 döneminden başlamaktadır.
Diğer Kapsam: Yoktur.
Endeks Oluşturmak için Baz Alınan Dönem/Yıl: Nisan 2015.
Ölçü Birimi: Endeks
Verinin Yayımlama Sıklığı: Aylık

Kamuoyunun Bilgiye Erişimi
Veri Yayınlama Zamanı: Her ayın 3. haftası bir önceki aya ait Kartmetre verileri yayınlanmaktadır.
Resmi tatillerin olduğu haftalarda yayınlama tarihinde değişiklik yapılabilmektedir.

İstatistiklerin Üretilmesine İlişkin Şartlar, Koşullar ve Gizlilik
Kullanıcı Talep ve Soruları için: “destek@bkm.com.tr” üzerinden sorulan Kartmetre’ye ilişkin tüm
sorulara en kısa sürede dönüş sağlanmaktadır.
Veri Kaynakları: Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar ve elektronik para kuruluşları.
Yöntem: Tarafımızca, bankalardan ve elektronik para kuruluşlarından alınan veriler tutarlılık
yönünden kontrol edilerek endeks hazırlanmaktadır.
Dağıtım Şekilleri: BKM aracılığıyla pdf ve word dosyası olarak paylaşılmaktadır. Ayrıca, ilgili veriye
TCMB’ye ait EVDS sistemi aracılığı ile de ulaşılabilir.
Mevsimsel Düzeltme: Yapılmamaktadır.

