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Bankalararası Kart Merkezi (BKM)  
2008 yılının ilk 9 aylık dönemine ilişkin  
kredi kartı ve banka kartı kullanım bilgilerini açıkladı. 
 

 

Yılın ilk 9 ayında toplam 137 Milyar YTL 
Ekim ayında ise, 16 Milyar YTL Harcadık 

 
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2008 yılının ilk 9 aylık döneminde, yerli kredi 
kartları ile yurt içi ve yurt dışında yapılan işlemlerin cirosu bir önceki yıla oranla %35 artarak, 
136 milyar 859 milyon YTL olarak gerçekleşti.  Banka kartlarının yurtiçi kullanımı cirolarında 
ise, yine bir önceki yıla oranla %20 oranında bir artış elde edilerek, 115 milyar 922 milyon 
YTL’ye ulaşıldı. 
 

Kredi Kartlarının Yurtiçi ve Yurtdışı Kullanımı  (01.01.2008 – 30.09.2008) 
 

  Adet (Milyon) Tutar (Milyon YTL) 
Alışveriş        1.205 123.208 
Nakit-Avans          68 13.651 
Toplam        1.273              136.859 
2007 aynı dönemine göre        % 20               % 35 

 
 
 
 
 

Banka Kartlarinin Yurtiçi Kullanımı (01.01.2008 – 30.09.2008) 
 

 Adet  Tutar (Milyon YTL) 
Alışverişte Kullanım   79.562.171     3.029 
Nakit Çekim 439.839.837 112.893 
Toplam 519.402.008 115.922 
2007 aynı dönemine göre % 12 % 20 

 
Aynı dönemde, yabancılara ait kredi ve banka kartlarıyla, 2 milyar 665 Milyon Dolar tutarında 
alışveriş, 1 milyar 903 Milyon Dolar tutarında nakit avans kullanımı yapılarak ülkemize toplam 
4.568 Milyon Dolar döviz girdisi sağlandı. 
 
 
Ekim 2008’de Kredi Kartı ile  
16 Milyar YTL’nin Üzerinde Harcama Yaptık… 



 
 
 
 
2008 yılı Ekim ayına ait kredi kartı verileri geçtiğimiz yılın Ekim ayı ile karşılaştırıldığında işlem 
adedi ve ciroda yükselme olduğu gözlendi. 

 
Bu yıl Ekim ayında yerli kredi kartları ile yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği işlem adetleri 
geçen senenin aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %10 artış ile 140 milyona ulaştı. 2008 yılının 
Ekim ayında yerli kredi kartları ile yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen kredi kartı işlemlerinin 
cirosunda ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %24 artış kaydedilerek 16 Milyar YTL 
üzerinde ciro elde edildi. 
 
Böylelikle 2008 yılının ilk 10 aylık döneminde kredi kartı ile gerçekleşen toplam 1 Milyar 413 
Milyon adet işlemle kredi kartı kullanım cirosu 153 Milyar YTL olarak kaydedildi. 
 
2008 yılı Ekim ayı sonu itibariyle, ülkemizdeki kredi kartı sayısı 42.894.233, banka kartı sayısı 
59.958.830, otomatik vezne makinası (ATM) sayısı 21.473, satış noktası terminali (POS) sayısı 
1.621.257 adede ulaştı.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. 
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