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ANNELER GÜNÜ’NDE HEDİYELER İNTERNET’TEN 

Annelerinden uzak yaşamak durumunda olanların 

yardımına internet koştu. 

Her geçen gün artan internet üzerindeki alışverişler  

Anneler Günü arifesinde zirve yaptı, 

her 100 alışverişten 12’si internet üzerinden yapıldı. 

 

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Anneler Günü’nde yapılan harcamalara ilişkin kredi kartı 

kullanım verilerini açıkladı. 

BKM tarafından açıklanan verilere göre, Anneler Günü alışverişlerinin yoğun olarak yapıldığı 11-

13 Mayıs tarihleri arasında yaklaşık 16 milyon adet kartlı işlem gerçekleştirildi. Bu rakam geçen 

yıl aynı dönemde 12,3 milyon düzeyindeydi. 

E-ticaret işlemlerine baktığımızda ise geçen yıl 1,4 milyon alışveriş yapılan internet sitelerinden 

bu yıl 1,9 milyon alışveriş gerçekleştirildi. 

Anadolu İlleri Geçen Yıla Göre Internetten Daha Çok Alışveriş Yaptı   

 

Türkiye genelinde en çok internet alışverişinin yapıldığı kent yine İstanbul oldu. İstanbul’u başta 

Ankara ve İzmir olmak üzere diğer büyük iller izledi. 

Ancak asıl dikkat çekici nokta %100’ün üstünde büyüme gösteren Hakkari, Ağrı, Mardin, Şırnak, 

Sivas gibi Anadolu illeri oldu. 21 Ekim’de yaşadığı depremin yaralarını sarmaya çalışan Van 

dışında tüm illerimizde işlem adetlerinde artış yaşandı. 

 



 

 

Hediyeler Giyim ve Mücevher Firmalarından  

 

Internet’ten adrese teslim çiçekler yine annelere verilen en güzel hediyelerden biri konumunu 

sürdürdü. Çiçeklerin dışında bu yıl özellikle giyim siteleri ve sanal kuyumcular da annelerine 

hediye almak isteyenlerin hedefindeydi. Geçen yıla göre hem giyim eşyaları hem de 

mücevherlerin internet üzerinden satışı %100’ün üzerinde arttı. 

 

Anneler Günü Bu Kez Sevgililer Günü’nün Gerisinde Kaldı...  

 

Geçen yıl Anneler Günü’nde yapılan internet üzerindeki alışverişler Sevgililer Günü’nü geride 

bırakarak yılın en yüksek işlem adedinin gerçekleşmesini sağlamıştı. Bu yıl ise Sevgililer Günü 

ve öncesindeki 2 gün yapılan alışveriş 2,2 milyon adetle Anneler Günü ve öncesindeki günleri 

geride bıraktı. 

En Değerli Hediyeler Annelere  

 

Ancak Anneler Günü ve öncesindeki 2 günde sanal kuyumculardan 7 bin’in üzerinde alışveriş 

yapılarak Sevgililer Günü’ndeki yaklaşık 6 bin 700 alışverişin üzerine çıkıldı. 

 

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 
1990 yılında kurulan Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) faaliyetleri, kartlı ödeme sistemi 
içerisinde;  
 
- Bankalararası işlemleri doğrulatmak ve takasını gerçekleştirmek  
- Ortak sorunlara çözüm bulmak 
- Kartlı ödeme sistemleri konusunda ülke çapında stratejik çalışmalar yapmak ve  
- Yurtiçi kartların kural ve standartlarını geliştirmektir.  
 
Verimli operasyonları ve yüksek işlem hacmi ile dünyada alanında örnek gösterilen BKM, güçlü 
teknik donanımı, altyapısı ve insan kaynaklarıyla, üyelerine, perakende sektörüne, kamuya ve 
bireylere kartlı ödeme sistemleri konusunda en iyi hizmeti sunmak üzere çalışmalarına devam 
etmektedir.  

 
 
 


