BKM 2021 yılı ağustos ayı verilerini açıkladı
Ağustos ayında en fazla artış görülen sektörler havayolları,
seyahat acenteleri ve konaklama oldu
Bankalararası Kart Merkezi, ağustos ayı verilerini açıkladı. BKM’nin
verilerine göre, ağustos ayında kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 51 artışla 154 milyar TL’ye ulaştı. En fazla kartlı
ödeme artışı turizm sektörlerini oluşturan havayolları, seyahat
acenteleri ve konaklamada gerçekleşti. Ticari kredi kartları ödemelerin
vazgeçilmez bir aracı olmaya devam ederken, her 3 TL kredi kartı
ödemesinin 1 TL’si ticari kartlarla gerçekleşti.
Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) açıkladığı verilere göre ağustos sonu itibarıyla Türkiye’de
81,1 milyon adet kredi kartı, 143,7 milyon adet banka kartı ve 52 milyon adet ön ödemeli kart
kullanılıyor. 2020 yılının ağustos ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 12’lik, banka
kartı adedinde yüzde 3’lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 43’lük artış yaşandı. Toplam
kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artış göstererek 276,8 milyon
adede ulaştı.
Tablo 1: Kart Sayıları (Milyon Adet) Gelişimi
Kart Sayıları (Milyon Adet)

2020 Ağustos

2021 Ağustos

Değişim

Kredi Kartı

72,6

81,1

%12

Banka Kartı

139,7

143,7

%3

36,3

52

%43

248,6

276,8

%11

Ön Ödemeli Kart
Toplam

Ağustos ayında 154 milyar TL tutarında kartlı ödeme yapıldı
Ağustos ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme
tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 153,6 milyar TL oldu. Ağustos
ayındaki kartlı ödeme tutarının 125 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken, 26,3 milyar TL’sinde
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banka kartları, 2,3 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile ödemelerde
önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 49, banka kartı ile ödemelerde yüzde 55
olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 178 olarak gerçekleşti.
Tablo 2: Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi
Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL)

2020 Ağustos

2021 Ağustos

Değişim

Kredi Kartı

83,8

125

%49

Banka Kartı

17

26,3

%55

Ön Ödemeli Kart

0,8

2,3

%178

101,6

153,6

%51

Toplam

Her 3 TL kredi kartı ödemesinin 1 TL’si ticari kartlarla gerçekleşiyor
Son yıllarda önemi hızla artan ve ticari hayatta çek-senet gibi geleneksel ödeme araçlarının
yerini alan ticari kredi kartları ile ödemeler hızlı büyümesini sürdürüyor. İşyeri sahiplerine
ödemelerde büyük kolaylık sağlayan ticari kredi kartı adedi ağustos ayı itibarıyla 7,3 milyona
ulaştı. Ağustos ayında ticari kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 62 artarak 37,7 milyar TL oldu. Ticari kredi kartları ile yapılan ödemelerin toplam
kredi kartı ödemeleri içindeki payı da geçen yıla göre artarak yüzde 30’a ulaştı ve her 3 TL kredi
kartı ödemesinin 1 TL’si ticari kredi kartlarıyla gerçekleşti.
Tablo 3: Ticari Kredi Kartı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi
Ticari Kredi Kartı Ödeme Tutarı
(Milyar TL)

2020 Ağustos

2021 Ağustos

Değişim

Ticari Kredi Kartı Ödeme Tutarı

23,2

37,7

%62

Kredi Kartı Ödemeleri İçindeki Payı

%28

%30

Kartlı ödemelerin en hızlı büyüdüğü sektör havayolları oldu
Kartlı ödemelerde, 2021 yılının ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artışın
hangi sektörlerde gerçekleştiği detaylı incelendiğinde, “havayolları”nın yüzde 126 ile en fazla
artış gerçekleşen sektör olduğu görüldü. “Seyahat acenteleri” yüzde 114 ve “konaklama” ise
yüzde 107 büyüme ile en fazla artış görülen ilk üç sektör arasında yer aldı. Bu üç önemli
sektörün geçen yılın aynı dönemine göre 2 kattan fazla büyümesi, 2021 yılı yaz döneminin
turizm olarak daha iyi bir yıl olduğuna işaret etti. “Giyim” sektörü yüzde 81 ve “yemek” sektörü
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yüzde 80 büyüme ile ağustos ayında kartlı ödemelerde en fazla artış görülen diğer sektörler
arasında yer aldı.
Tablo 4: En Fazla Kartlı Ödeme Artışı Görülen Sektörler
Sektörler Bazında Kartlı Ödeme Tutarı
(Milyar TL)

2020
Ağustos

2021
Ağustos

Değişim

1,8

4

%126

2

4,3

%114

Konaklama

2,5

5,2

%107

Giyim

6,8

12,3

%81

Yemek

5,2

9,4

%80

Havayolları
Seyahat Acenteleri

İlgili Kişi
Sezin Bulum
Marjinal Porter Novelli
0533 282 29 70
sezinb@marjinal.com.tr
BKM hakkında
1990 yılında kurulan Bankalararası Kart Merkezi (BKM), hâlihazırda 29 banka ve 6 banka dışı üyeye sahiptir. Bankaların
operasyonlarını kolaylaştırma ve operasyonel süreçlerde verimliliği artırma odaklı faaliyetler yürüten BKM, ödeme
sistemleri ekosistemine güvenli ve hızlı çözümler üreten teknoloji odaklı bir kurumdur. “Nakitsiz ödemeler toplumu”
hedefini sahiplenen bir kurum olarak 2012 yılında Türkiye'nin ilk dijital cüzdanı BKM Express'i hizmete sunmuştur.
Türkiye'de nakitsiz ödemeler toplumu hedefi bilincinin artmasına yönelik birçok tanıtım projesine ve iletişim
kampanyasına imza atan BKM, sunduğu ödeme teknolojileri ve platformlarıyla da bu hedefe katkı sağlamaktadır. BKM,
2016 yılında Türkiye'nin ilk yerli kartlı ödeme şeması ve markası TROY'u da sektörün hizmetine sunmuştur. 2020 yılında
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.’nin BKM’ye hâkim hissedar olması ile birlikte, BKM’nin faaliyet alanlarına
yenilikçi altyapı ve platform hizmetleri de eklenmiştir.
Bilgi için: www.bkm.com.tr
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