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BANKA KARTLARIYLA ALIŞVERİŞİ SEVDİK 
İNTERNETTEN ALIŞVERİŞE ISINIYORUZ 

 

Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Sertaç Özinal,  Kartlı ödeme sektörüne ilişkin 2006 
yılı ilk 3 aylık dönem sonuçlarını açıkladı...  
 
BKM tarafından açıklanan verilere göre 1 Ocak–31 Mart 2006 tarihleri arasında banka kartı ile 
yapılan alışverişlerde 2005 yılının aynı dönemine göre artış olduğu gözlendi. Banka kartlarının 
alışverişte kullanım oranı, 2005 yılı ilk üç aylık dönemine oranla yüzde 68,2 artarak 324,8 
milyon YTL olarak gerçekleşti. 
 
Bu dönem içerisinde internet üzerinden kredi kartı ile yapılan alışverişlerde de büyük artış 
gözlendi. E-ticaret işlemlerinde 2005’in aynı dönemine göre işlem hacminde yüzde 73 artış 
yaşanarak  bu alanda yapılan ödemeler 421 milyon 070 bin YTL olarak gerçekleşti.  
 
2006 yılı ilk 3 aylık dönemde, kredi kartı ile yapılan ödemeler 2005 yılının aynı dönemine göre  
işlem adedinde yüzde 8 artarak 326 milyon adet olarak gerçekleşirken, işlem hacmi yüzde 26,2 
artarak 22 milyar 964 Milyon YTL oldu.  
 
POS ve ATM adetlerinde de 2005 yılının aynı dönemine oranla artış kaydedildi. POS 
Makinalarında yüzde 18,6 artış olurken, ATM makinalarındaki artış yüzde 8 olarak gerçekleşti. 
 
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2006 yılı, 1 Ocak – 31 Mart 2006 tarihlerini kapsayan birinci 
dönem sonuçlarını açıkladı.  
 

2006 yılı birinci dönemde yapılan ve toplamda 22 milyar 964 milyon YTL olarak gerçekleşen işlemlerin 
20 milyar 852 milyon YTL’si alışveriş, 2 milyar 112 milyon YTL’si ise nakit çekim olarak değerlendirildi. 
2005 yılı birinci döneminde kredi kartları ile gerçekleştirilen işlem hacminin 16 milyar 476 milyon 
YTL’si alışveriş olarak kayda girerken nakit avansta değerlendirilen miktar 1 milyar 723 milyon YTL 
olmuştu.  
 
BANKA KARTI KULLANIMI ARTTI 
BKM’nin 2006 yılının ilk üç aylık dönemine ilişkin değerlendirmesinde banka kartı sayısında ve 
alışveriş cirosunda da artış olduğu gözlendi. 2005 yılı ilk üç aylık dönemde 44 milyon 534 bin 678 olan 
banka kartı sayısı, 2006 yılı ilk üç aylık dönemde 49 milyon 65 bin 354 adede yükseldi. Banka 
kartlarının alışverişte kullanım oranı, 2005 yılı ilk üç aylık dönemine oranla yüzde 68,2 artarak 324,8 
milyon YTL olarak gerçekleşti. Ülkemizde banka kartıyla yapılan alışveriş ve nakit çekim tutarı geçen 
yılın ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 22,5 oranında arttı. İşlem adedindeki artış bir önceki yılın 
aynı dönemine oranla yüzde 9,3 artarak, 134 milyon  adet olarak gerçekleşti. 
 

MARKET VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ YİNE BİRİNCİ 
BKM’nin, Türkiye’deki  bankacılık sektöründe sisteme dahil 28 üyesinin verilerine dayanarak yaptığı 
açıklamada kredi  kartları ile gerçekleştirilen harcamalarda ilk sırayı yüzde 17,07’lik pay ile Market ve 



 

Alışveriş Merkezleri aldı. Market ve Alışveriş Merkezleri’nde gerçekleştirilen işlemleri yüzde 15,58 ile 
Benzin istasyonları yüzde 9,78 ile giyim ve aksesuar alışverişleri izledi.  
 
Banka kartı ile yapılan alışverişlerde ise birinci sırayı yüzde 27,8 ile market ve alışveriş merkezleri 
alırken bunu yüzde 13,19 pay ile giyim ve aksesuar alışverişleri, yüzde 10,45 ile benzin istayonları 
izledi.   
 
YABANCI KARTLAR 
419,7 MİLYON DOLAR DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLADI 
BKM’nin 2006 yılı birinci döneminde yabancı bankalara ait Visa, Mastercard ve diğer banka kartlarının 
Türkiye’de kullanılmasından elde edilen döviz girdisi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4’lük 
artışla 419,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.  
 
İNTERNETTEN ALIŞVERİŞE ISINDIK 
2006 yılı ilk 3 aylık dönemde yurtdışı bankalara ait kredi kartlarıyla sanal poslar üzerinden 
gerçekleştirilen e-ticaret işlemlerinin adedi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 240’lik artışla  
137 bin 480’e yükselirken, işlem hacmi de yüzde 218’lik artışla 38 milyon 360 bin YTL olarak 
gerçekleşti.  
 
Bu dönem itibariyle yurtiçi kredi kartlarıyla internetten yapılan işlemlerin adedi ise bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 35’lik artışla 2 milyon 591 bin 806, işlem tutarı ise yüzde 64’lük artışla 218,87 
milyon YTL oldu.   
 
2005 yılının ilk 3 aylık  döneminde, yurtiçi ve yurtdışı kredi kartlarıyla sanal poslar üzerinden 
gerçekleştirilen e-ticaret işlemleri 2005 yılının aynı dönemine oranla yüzde 18’lik artışla  4 milyon 
adete yükseldi. Bu dönemde gerçekleştirilen işlemlerin tutarı ise yüzde 73’ oranında artarak 421 
milyon 070 bin YTL olarak gerçekleşti. 
 

ATM ve POS’LARDA ARTIŞ 
2005 yılı ilk üç aylık dönemde 13 bin 899 olan ATM sayısı, 2006 yılı ilk üç aylık döneminde  15 bin 
36’ya yükseldi. Kredi kartı kullanımındaki yükselişe paralel olarak Satış Noktası Terminali’nde de 
(POS) artış kaydedildi. Buna göre 2005 yılı ilk üç aylık döneminde 982 bin 986 olan POS sayısı, 2006 
yılı ilk üç aylık döneminde 1 milyon 165 bin 590’a yükseldi.  
 

BKM: 1990 yılında 13 kamu ve özel Türk bankasının ortaklığı ile kurulan Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 
kartlı ödeme sistemi içerisinde bankalarararası otorizasyon ve takası gerçekleştirmek, ortak sorunlara çözüm 
bulmak, kartlı ödeme sistemleri konusunda ülke çapında stratejik çalışmalar yapmak, yurtiçi kredi kartları 
kural ve standartlarını geliştirmek amacını taşıyor. Türkiye’de alanında hizmet veren tek kuruluş olan BKM, 
güçlü teknik donanım ve  altyapısı, insan kaynaklarıyla, üyelerine kartlı ödeme sistemleri konusunda en iyi 
hizmeti sunmaya çalışıyor. 


