BKM 2021 yılı mart ayı verilerini açıkladı
Mart ayında kartlarla yapılan ödemeler yüzde 48 arttı
İnternetten kartlı ödemeler geçen yılın 2 katına çıkarak 33
milyar TL’ye ulaştı
BKM’nin verilerine göre, mart ayında 127 milyar TL tutarında kartlı
ödeme gerçekleşti. En fazla kartlı ödeme artışı kamu/vergi ödemeleri
ve giyim sektörlerinde görüldü. İnternetten kartlı ödemeler ise geçen
yıla göre yüzde 100 büyüyerek 33 milyar TL’ye ulaştı. İnternetten
ödeme yapılan kart adedi 26 milyona ulaşırken, internetten kartlı
ödeme gerçekleşen işyeri adedi de 70 bini geçti.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2021 yılının mart ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini
açıkladı. BKM’nin verilerine göre, mart ayı sonunda Türkiye’de 78 milyon adet kredi kartı,
142,5 milyon adet banka kartı ve 46,8 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. 2020 yılının
mart ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 10’luk, banka kartı adedinde yüzde
6’lık, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 39’luk artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 267,3
milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında artış gösterdi.

Tablo 1: Kart Sayıları (Milyon Adet) Gelişimi
Kart Sayıları (Milyon Adet)

2020 Mart

2021 Mart

Değişim

Kredi Kartı

70,9

78

%10

Banka Kartı

134,6

142,5

%6

33,6

46,8

%39

239,1

267,3

%12

Ön Ödemeli Kart
Toplam

1

Mart ayında 127 milyar TL tutarında kartlı ödeme yapıldı
BKM verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mart ayında
yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 127 milyar
TL oldu. Bu ödemelerin 106,3 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 18,9 milyar TL’sinde
banka kartları, 1,5 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Buna göre, kredi kartı ile
ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 47, banka kartı ile
ödemelerde yüzde 48 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde
232 olarak gerçekleşti.
Tablo 2: Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi
Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL)

2020 Mart

2021 Mart

Değişim

Kredi Kartı

72,4

106,3

%47

Banka Kartı

12,7

18,9

%48

0,5

1,5

%232

85,5

126,7

%48

Ön Ödemeli Kart
Toplam

Kartlarla yapılan ödemelerde en fazla artış kamu/vergi ödemeleri sektöründe
görüldü
Mart ayında kartlarla yapılan ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde geçen yılın aynı
dönemine göre en fazla büyüme yüzde 236 artış ve 6,8 milyar TL’lik ödemeyle kamu/vergi
ödemeleri sektöründe gerçekleşti. Bu artışta vergi borcu yapılandırmalarının ilk taksitlerinin
ödenmesinin etkili olduğu görüldü. Kamu/vergi ödemeleri sektörünü sırasıyla, yüzde 92 artış
ve 9 milyar TL’lik ödeme ile giyim ve aksesuar, yüzde 89 artış ve 9,5 milyar TL’lik ödeme ile
elektronik eşya, yüzde 75 artış ve 4,3 milyar TL’lik ödeme ile mobilya ve dekorasyon, yüzde
65 artış ve 2,9 milyar TL’lik ödeme ile de eğitim/kırtasiye sektörleri takip etti.
Tablo 3: En Fazla Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Artışı Görülen Sektörler
Sektörel Kartlı Ödeme Tutarı
(Milyon TL)

2020 Mart

2021 Mart

Değişim

2

6,8

%236

Giyim ve Aksesuar
Elektronik Eşya

4,7
5

9
9,5

%92
%89

Mobilya ve Dekorasyon

2,5

4,3

%75

Kamu-Vergi Ödemeleri

2

Eğitim/Kırtasiye

1,7

2,9

%65

İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın 2 katına ulaştı
İnternetten kartlı ödemeler marketten yemek siparişlerine, perakendeden vergi ödemelerine
kadar hayatın her alanında tercih edilmeye ve hızla yaygınlaşmaya devam ediyor.
İnternetten kartlı ödeme tutarı mart ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100
artarak, 33 milyar TL’ye ulaştı. İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki
payı ise, geçen yıl mart ayında yüzde 19 iken bu yıl yüzde 25’e ulaştı; yani her 4 TL kartlı
ödemenin 1 TL’si internetten gerçekleşti.
Tablo 4: İnternetten Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi
İnternetten Kartlı Ödeme Tutarı
(Milyar TL)

2020 Mart

2021 Mart

Değişim

İnternetten Kartlı Ödeme Tutarı

16,4

32,7

%100

Toplam Kartlı Ödemeler İçindeki Payı

%19

%25

İnternetten ödeme gerçekleştirilen kart sayısı yüzde 38 artarak 26 milyona
ulaşırken, internetten ödeme yapılan işyeri adedi yüzde 37 artarak 70 bin adedi
geçti
Mart ayında toplam 26 milyon farklı kart ile internetten ödeme gerçekleşirken bu sayının
geçen yıla göre yüzde 38 oranında arttığı görülüyor. Bu durum internetten kartlı ödemelerin
kullanıcılar tarafından ne kadar yaygın kullanıldığına işaret ediyor. İşyeri tarafında da dijital
dönüşüm hızla devam ederken mart ayında internetten kartlı ödeme gerçekleşen işyeri adedi
geçen yıla göre yüzde 37 artarak 73 bin adede ulaşmış durumda. Hem kart kullanıcısı hem
de işyerlerinde yaşanan bu dönüşüm internetten ödemelerin ne kadar hızlı yaygınlaştığını
gösteriyor.
Tablo 5: İnternetten Ödeme Yapılan Kart ve İşyeri Adedi
İnternetten Ödeme Yapılan Kart ve İşyeri
Adedi
İnternetten Ödeme Yapılan Kart Adedi
(Milyon Adet)

2020 Mart

2021 Mart

Değişim

19

26

%38

3

İnternetten Ödeme Yapılan İşyeri Adedi
(Bin Adet)

53

73

%37
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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 yenilikçi 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. Bilgi için: www.bkm.com.tr
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