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BABALAR GÜNÜ  

SHOPPING FEST İLE BİRLEŞTİ 
ANNELER GÜNÜ İLE  

SEVGİLİLER GÜNÜ’NÜ GÖLGEDE BIRAKTI 
 

Bu yıl Babalar Günü için yapılan kartlı işlemler  
geçtiğimiz yıla göre yüzde 18 oranında artarak  

23,2 milyon adet oldu. 
 

Babalar Günü’nde en çok tercih edilen hediye internetten giyim 
olurken, internet alışverişlerinde rekor kırıldı. 

 
 
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Babalar Günü’nde yapılan harcamalara ilişkin kredi kartı 
kullanım verilerini açıkladı. Babalar Günü’nü kapsayan ve Shopping Fest’in de dahil olduğu 15 – 
17 Haziran 2012 tarihlerinde 23,2 milyon adet kartlı işlem gerçekleştirildi. Geçen sene 19,6 
milyon adet düzeyinde olan Babalar Günü alışverişlerinde bu sene yüzde 18 oranında artış 
gözlendi. 
 
Internetten 2.1 milyon adetlik işlem     
 
Sanal alışverişte de rekor kıran Babalar Günü işlemleri geçen yıl 1,5 milyon adetteyken, internet 
sitelerinden yapılan alışveriş bu yıl 2,1 milyon adetle 2011 - 2012 verilerine kıyasla %40 
oranında artış gösterdi. 
 
Shopping Fest babalara indirimli hediyeler getirdi  
    
 
Bu yıl Shopping Fest etkinliği ile birleşen Babalar Günü, başta alışveriş merkezleri olmak üzere 
pek çok yerde ve üründe uygulanan özel indirim imkanları sayesinde yaz dönemi alışverişlerine 
damgasını vurdu. 2012 yılının özel günleri içinde Babalar Günü, özellikle giyim ve aksesuar 
sektöründe gerçekleştirilen 3.5 Milyon alışveriş adedi ile Anneler Günü’ne göre yüzde 6, 
Sevgililer Günü’ne göre ise yüzde 63’lük artış gösterdi.  



 
 
  
Babalar Günü’nde tercih internetten giyim oldu 
    
Internet’ten alışverişler Babalar Günü’nde de artışını sürdürdü. Anneler Günü’nde ve Sevgililer 
Günü’nde alınan çiçek ve mücevherlerden farklı olarak Babalar Günü’nde hedef giyim siteleri 
oldu. Babalar Günü’nde giyim sitelerinden 3 günde yapılan 80 bin adet alışveriş Sevgililer 
Günü’nün yaklaşık 1,5 katı oldu.  
 
 
 

 
 
 

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.  
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