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BKM 2021 yılı mayıs ayı verilerini açıkladı 

 

Ticari kredi kartlarının kullanımı hızla yaygınlaşıyor 

 

Her 3 TL’lik kartlı ödemenin 1 TL’si artık ticari kartlarla 

gerçekleşiyor 

 

BKM’nin verilerine göre, mayıs ayında 115 milyar TL tutarında kartlı 

ödeme gerçekleşti. İnternetten kartlı ödemeler geçen yıla göre yüzde 

82 büyüyerek 35 milyar TL’ye ulaşırken internetten kartlarla yapılan 

ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 29’u geçti. Ön ödemeli 

kartların kullanımı ise hızla yaygınlaşırken toplam ödeme adedi 

içindeki payı yüzde 5’e ulaştı. 

 

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2021 yılının mayıs ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini 

açıkladı. BKM’nin verilerine göre, mayıs ayı sonunda Türkiye’de 79 milyon adet kredi kartı, 

141,5 milyon adet banka kartı ve 48,8 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. 2020 yılının 

mayıs ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11’lik, banka kartı adedinde yüzde 

3’lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 43’lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 269,3 

milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artış gösterdi. 

 

Tablo 1: Kart Sayıları (Milyon Adet) Gelişimi 

Kart Sayıları (Milyon Adet) 2020 Mayıs 2021 Mayıs Değişim 

Kredi Kartı 71,4 79 %11 

Banka Kartı 137,1 141,5 %3 

Ön Ödemeli Kart 34,2 48,8 %43 
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Toplam 242,7 269,3 %11 

 

 

Mayıs ayında 115 milyar TL tutarında kartlı ödeme yapıldı 

BKM verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mayıs ayında 

yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 115 milyar 

TL oldu. Kartlı ödemelerde gerçekleşen yüksek büyümede, 2020’nin mayıs ayında 

pandeminin yoğun günlerinde alınan tedbirlerle beraber kartlı ödemelerde meydana gelen 

yavaşlama (baz etkisi) etkili oldu. Mayıs ayında ödemelerin 94,3 milyar TL’si kredi kartları ile 

yapılırken 19,1 milyar TL’sinde banka kartları, 1,6 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 52 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde 

ise bu oran yüzde 330 olarak gerçekleşti.  

 

Tablo 2: Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi 

 

Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) 2019 Mayıs 2020 Mayıs 2021 Mayıs 
Değişim 

(2020/2021) 

Kredi Kartı 73,2 63,3 94,3 %49 

Banka Kartı 10,5 12,5 19,1 %52 

Ön Ödemeli Kart 0,4 0,4 1,6 %330 

Toplam 84,1 76,2 115 %51 

 

 

İnternetten kartlarla yapılan ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 29’u geçti 

İnternetten kartlı ödeme tutarı mayıs ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 

artarak 35 milyar TL’ye yaklaştı. Geçen yıl mayıs ayında yüzde 25,2 olan internetten kartlı 

ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise yüzde 29’un üzerine çıkarak rekor 

seviyeye ulaştı.  

 

Tablo 3: İnternetten Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi 

İnternetten Kartlı Ödeme Tutarı 

(Milyar TL) 
2020 Mayıs 2021 Mayıs Değişim 

İnternetten Kartlı Ödeme Tutarı 19,1 34,9 %82 
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Toplam Kartlı Ödemeler İçindeki Payı %25,2 %29,2 
 

 

 

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 mayıs ayı itibarıyla 7,1 milyona 

ulaştı. Mayıs ayında ticari kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine 

göre yüzde 67 artarak 27,9 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 4: Ticari Kredi Kartı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi 

Ticari Kredi Kartı Ödeme Tutarı 

(Milyar TL) 
2020 Mayıs 2021 Mayıs Değişim 

Ticari Kredi Kartı Ödeme Tutarı 16,7 27,9 %67 

Kredi Kartı Ödemeleri İçindeki Payı %26 %30 
 

 

Ön ödemeli kartların kullanımı hızla yaygınlaşıyor 

Bir vadesiz hesaba bağlı olmasına gerek olmadan kullanıcının karta yüklediği miktar kadar 

ödeme yapmasına imkân sağlayan ön ödemeli kartların kullanımı da hızla yaygınlaşıyor. 

Market ve giyim gibi temel ihtiyaçlardan internet ödemelerine, ulaşım kartlarına para 

yüklemeden fatura ödemelerine ve simit, kahve, ulaşım gibi mikro ödemelere kadar hayatın 

birçok alanında kullanımının arttığı görülüyor. Mayıs ayında ön ödemeli kartlarla toplam 34 

milyon adet ödeme yapılırken toplam kartlı ödemelerin yüzde 5’inde artık ön ödemeli 

kartların kullanıldığı görülüyor. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 2 olan bu payın bu 

seviyeye gelmesi, ön ödemeli kartların hayatımıza ne kadar hızlı girdiğine işaret ediyor. 

 

Tablo 5: Ön Ödemeli Kartlarla Yapılan Ödeme Adedi ve Toplam İçindeki Payı 

Ön Ödemeli Kartlarla Yapılan Ödeme Adedi ve 

Toplam İçindeki Payı 

2015  

Mayıs 

2020  

Mayıs 

2021  

Mayıs 

Ön Ödemeli Kartlarla Yapılan Ödeme Adedi (Milyon Adet) 5 9 34 
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Ön Ödemeli Kartlarla Yapılan Ödemelerin Toplam  

Kartlı Ödeme Adedi İçindeki Payı 
%1 %2 %5 

 

 

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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