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Bankalararası Kart Merkezi (BKM)  
2011 yılına ilişkin banka ve kartı kullanım verilerini açıkladı: 
 

2011’de Kartlarımızla  
546 Milyar TL Ticari Hacim Yarattık 

 

 
2011 yılında, bir önceki seneye göre  

kredi kartları ile yaptığımız harcamalar yüzde 24,  
banka kartları ile yaptığımız harcamalar ise yüzde 54 artış gösterdi. 

 

2011’de kredi kartı sayımız 51 milyonu geçti ve  
yüzde 9 artış gösterdi, banka kartı sayısı ise 

yüzde 17 artarak 81 milyon adede ulaştı. 
 

2011 E-ticaret’in yılı oldu. 
2011 yılı e-ticaret cirosu bir önceki yıla göre  

yüzde 57 oranında artış gösterdi. 
 

Türkiye Ödeme Sistemleri Sektörü,  
Yenilikçi ürünleri, teknolojik alt yapısı ve ticari hacmi ile 

global iş dünyası tarafından Türkiye’nin tekstil ve turizmden sonra  
3. büyük markası olarak algılanmaya başladı.   

 
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2011 yılı harcama verilerine göre, kredi kartlarımız ile yıl boyunca 
toplam 2 milyar 278 milyon adet işlem ile, 291 milyar TL harcama yaptık. 2010 yılı ile karşılaştırıldığında 
işlem adedinde %11 oranında artış kaydedildiği gözlendi.  
 

Aynı dönemde banka kartlarımızla yaptığımız işlemlerin adedi 1 milyar 69 milyon adedi bulurken, banka 
kartı işlemlerinin cirosu ise 255 milyar TL olarak kaydedildi. Aynı dönem, geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile 
karşılaştırıldığında, banka kartlarının işlem adedinde %15 oranında artış kaydettiği takip edildi. 
 

2011 yılında banka ve kredi kartı işlem adetleri ve ciroları* 



 
  İşlem Adedi  İşlem Cirosu (Milyon TL) 

Banka Kartı 1.069.960.068 255.080,41 

Kredi Kartı 2.278.068.121 290.624,48 

Toplam 3.348.028.189 545.704,89 

* Yerli kartların yurtiçi ve yurtdışı kullanımı (alışveriş ve nakit) 

 
 
Türkiye Ödeme Sistemleri Sektörü 2011 Yılında Her Anlamda Büyümesini Sürdürdü ...   

 
BKM 2011 yıl sonu verilerine göre, Türkiye’deki kredi kartı sayısı 51 milyon 360 bin 809 adet, banka kartı 
sayısı 81 milyon 879 bin 926 adet, otomatik vezne makinası (ATM) sayısı 32 bin 462 adet, satış noktası 
terminali (POS) sayısı ise 1 milyon 976 bin 843 adet olarak kaydedildi.  
 
2011 yıl sonu itibarı ile Türkiye’de banka kartı, kredi kartı,  
POS ve ATM Adetleri: 
 

KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ ADET 2010’A GÖRE ARTIŞ ORANI 

Banka Kartı Sayısı  81.879.926 %17 

Kredi Kartı Sayısı 51.360.809 %9 

ATM Sayısı 32.462 %17 

POS Sayısı 1.976.843 %8 

 

E-ticaret harcamalarında güvenli alışveriş yaptık,  
geçtiğimiz yıla göre daha pahalı ürün aldık … 
Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) 2011 yılı verileri, hızlı ve kolay alışveriş olanağı sağlayan e-ticareti 
tercih edenlerin her geçen gün arttığını gösterdi. BKM 2011 verilerine göre, 2011 sonu itibariyle yerli 
kredi kartları ile yerli ve yabancı sitelerde 135 milyon adedinde ve 22 milyar TL tutarında e-ticaret işlemi 
gerçekleştirildi.  
 

2010 yılı ile 2011 yılı e-ticaret cirosunu karşılaştırdığımızda, e-ticarette yüzde 57 oranında artış olduğu 
görüldü. E-ticaret’e olan güven artmaya devam ediyor. Harcama cirosundaki artışın işlem adedinin 
üzerinde oluşu, bu yıl e-ticaret harcamalarında daha pahalı ürünleri seçtiğimizi ortaya koydu. 2010 
yılında işlem başına 147 TL harcanırken, 2011 yılında bu değer 164 TL olarak gerçekleşti.  
 

BKM verileri sonuçlarına göre, 2011 yılında internet üzerinden en fazla telekomünikasyon, havayolları ve 
elektronik eşya sektörlerine yönelik e-ticaret işlemi yapıldığı gözlemleniyor. 
 

 
2009 - 2011 Yılları Arasındaki E-Ticaret İşlem Adedi ve Cirosu Değişimi …  
 

 
 

 

 

 

 

Yabancı bankalara ait banka ve kredi kartı işlem hacminde, yüzde 18 oranında artış 
sağlandı... 

Yıl İşlem Adedi Değişimi (%) İşlem Cirosu Değişimi (%) 

2009-2010  %43 %58 

2010-2011  %40 %57 



 
 

 
BKM 2011 yılı verilerine göre yabancı bankalara ait banka ve kredi kartlarıyla Türkiye’de yapılan işlemler 
sonucunda 7.8 milyar ABD doları döviz girdisi sağlandı.  Bu tutar 2010 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde 
18 oranında artışla ülkemize giren döviz miktarının her geçen yıl arttığı gözlenmiştir.  
 

2011 yılında en çok harcamayı ABD’ye yaptık...  
 
BKM 2011 verilerine göre, yerli banka ve kredi kartları ile, yurtdışında yapılan harcamalar geçtiğimiz 
yıllara göre %33 oranında artış gösterdi. Bu yıl yurtdışında en çok harcamayı Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yaptık. Amerika’dan sonra en çok harcama yapılan diğer ülkeler ise sırasıyla İngiltere, 
İtalya, Fransa ve Almanya oldu.  

 
2011’de Hediyeleri En Çok Babalar İçin Aldık 
Anneler İkinci Sırada Gelirken, Sevgililer Üçüncü Sırada Yer Aldı  
 
2011 yılında kısa dönemli özel günlerde yaptığımız kredi kartı harcamalarına bakıldığında en çok 
hediyeyi babalarımız için aldığımız gözlendi. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2011 yılı raporuna göre, 
Babalar Günü harcamaları 2010’a göre yüzde 19 arttı, 851 milyon TL’ye ulaşarak ilk sıraya yerleşti. 
Anneler Günü 790 milyon TL ile ikinci sırada yer alırken Sevgililer Günü 713 milyon TL ile diğer günlerin 
arkasında kaldı. 

 
2007 - 2011 Yılları Arasındaki Özel Günlerde  
Kredi Kartları ile Yapılan Harcamalar … 
 

Özel Günlere İlişkin Harcamalar 
(Milyon TL) 2011 2010 2009 2008 2007 

Sevgililer Günü 713 639 642 420 501 

Anneler Günü 790 682 590 528 429 

Babalar Günü         851 714 596 524 445 

 
 
2011 yılında BKM Sistemi üzerinde en fazla işlem ay bazında Aralık 2011’de, gün bazında 
ise 5 Kasım 2011’de (Kurban Bayramı-Arife) gerçekleşti. 
 
En fazla işlem sayıları: 
 
Aralık 2011 toplam işlem sayısı: 150 milyondan fazla işlem 

5 Kasım 2011 işlem sayısı: 7 milyondan fazla işlem 

 
Cartes 2011’de Gövde Gösterisi Yapan Türkiye Ödeme Sistemleri Sektörü, Tekstil ve 
Turizmden Sonra Türkiye’nin 3.Büyük Markası Oldu...  
 
Türkiye, 2011 yılında dünyanın en büyük ödeme sistemleri etkinliği Cartes’e, “Onur konuğu ülke” olarak 
katıldı. Türkiye Ödeme Sistemleri Sektörü temsilcileri, BKM onuruna düzenlenen resepsiyonda yabancı 
meslektaşları bir araya geldiler, deneyimlerini ve başarı öykülerini yabancı meslektaşları ile paylaştılar. 
Ödeme sistemleri alanında dünyanın en büyük kuruluşlarının katıldığı zirve sonunda, Türkiye Ödeme 
Sistemleri Sektörünün, turizm ve tekstilden sonra Türkiye’nin 3. büyük markası olduğu vurgulandı. 



 
 
Türkiye Ödeme Sistemleri Sektörü yenilikçi ürünleri, teknolojik alt yapısı ve ticari hacmi ile dünyanın en 
büyük pazarlarından biri konumuna gelmiştir.   
 

 
 

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.  

 
 
 


