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İnternette  
alışveriş yapmayı da,  

mağaza açmayı da, çok sevdik. 
 

2009 yılının ilk üç ayında, internette kayıtlı iş yeri sayısı  
bir önceki yıla oranla %44 artarak 47 bine ulaştı. 

 

Evimizden dışarıya çıkmadan internetten  
2 Milyar TL’lik alışveriş yaptık. 

 
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2009 yılının ilk 3 aylık dönemine ilişkin   
kredi kartı ve banka kartı kullanım verilerini açıkladı … 
 

Kredi kartımızla 46 Milyar TL harcadık, 
alışverişlerimizde dikkat çekici bir yükselme veya düşüş yaşamadık… 
 
 

BKM verilerine göre, 2009 yılının ilk 3 aylık döneminde, yerli ve yabancı kredi kartları ile 
yurtiçinde yapılan işlemlerin cirosu 46 milyar TL, banka kartlarının yurtiçi kullanımı cirosu ise 
42 milyar TL olarak gerçekleşti.  Böylece 1 Ocak 2009-31 Mart 2009 tarihlerini kapsayan 
dönemde banka ve kredi kartları ile gerçekleşen işlem tutarı 88 milyar TL olarak kaydedildi. 
2009 yılının ilk üç ayındaki veriler, 2008 yılının ilk üç ayı ile karşılaştırıldığında, kredi kartı ile 
yapılan harcamalarda %14 artış yaşandığı gözlendi.  
 

e-ticaret iş yeri sayısında %44’lük bir rekor artış yaşadık, 
sanal dünyada, 47 bin mağaza sayısına ulaştık… 
 
 

Raporda dikkat çeken bir başka veri, kayıtlı e-ticaret firması sayısındaki artış oldu. 2009 yılının ilk 
üç ayında, bir önceki yılın aynı dönemine oranla, e-ticaret iş yeri sayısı %44 artarak 47 bine 
ulaştı. Toplam harcamalar içinde hala düşük bir oran olsa da, internet üzerinden yaptığımız 
alışveriş limiti, geçmiş dönemlere göre artarak 2 Milyar TL’ye ulaştı.  
 



 
Aynı dönem içinde, internetteki mağazalardan en çok elektronik eşya ve uçak bileti aldık.  Başta 
sigorta olmak üzere, düzenli ödemelerimizi de internetten yapmaya devam ettik. 
 
Kredi Kartlarının Yurtiçi ve Yurtdışı 

Kullanımı 
Banka Kartlarının Yurtiçi Kullanımı 

01 Ocak 2009 – 31 Mart 2009 01 Ocak 2009 – 31 Mart 2009 
Alışveriş 41.037 Milyon TL Alışverişte Kullanım   1.032 Milyon TL 
Nakit-Avans   5.135 Milyon TL Nakit çekim 41.324 Milyon TL 
Toplam 46.172 Milyon TL Toplam 42.356 Milyon TL
 
Kredi Kartlarının Bir Önceki Döneme İlişkin Karşılaştırmalı Sonuçları 
2008 Yılı İlk Çeyrek  (Ocak - Şubat - Mart) 40,545 Milyon TL 
2009 Yılı İlk Çeyrek    (Ocak - Şubat - Mart) 46,172 Milyon TL 
 
 
Kartlarımızla En Çok Alışverişi  
Yine Market ve Alışveriş Merkezleri’nde Yapıyoruz 
 

İlk üç ayda kredi kartı ile yapılan harcamalarda cirodan en büyük payı %16 ile yine marketler ve 
alışveriş merkezleri aldı. Daha sonra, %13 ile benzin istasyonları geldi. Harcamalarda başa baş 
giden market ve benzin istasyonlarını, %9,8 ile telekomünikasyon sektörü izledi. 
 

1. Market ve Alışveriş Merkezleri %16,6 
2. Benzin ve Yakıt İstasyonları %13,0 
3. Telekomünikasyon   %  9,8 
4. Giyim ve Aksesuar   %  7,7 
5. Elektronik Eşya, Bilgisayar  %  6,7 

 
Turistler, Kartla Ülkemize 
659 Milyon ABD Doları Döviz Bıraktı… 
 
 

Aynı dönemde, yabancılara ait kredi kartlarıyla, 715 Milyon TL, banka kartlarıyla ise 379 Milyon 
TL tutarında olmak üzere ülkemize toplam 659 Milyon ABD Dolar döviz girdisi sağlandı. 
 

2009 yılı Mart ayı sonu itibariyle, ülkemizdeki kredi kartı sayısı 43.551.053 adet, banka kartı 
sayısı 59.699.120 adet, otomatik vezne makinası (ATM) sayısı 22.321 adet, satış noktası 
terminali (POS) sayısı ise 1.629.252 adet olarak kaydedildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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