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Turizmde nakit ödeme tarihe karıştı 
 

chip&PIN uygulaması ile kredi kartlarında sahtekarlığın  

azalması, yabancı turistlerin kredi kartı kullanımını artırdı 

 
2007 yılında yabancı turistler  

banka ve kredi kartı ile 4 milyar 589 milyon dolarlık harcama yaptılar 
 
 

KREDİ KARTI İLE YAPILAN İŞLEMLERİN CİROSU  
142 MİLYAR YTL’YE ULAŞTI 

    
 
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2007 yılı 12 aylık dönem sonuçlarını açıkladı. 
Açıklanan verilere göre Türkiye’de yurtiçinde turistlerin de kullanımı dahil olmak 
üzere kredi kartları ile yapılan alışveriş ve nakit avans işlemlerinin adeti 1 milyar 
441 milyon, cirosu ise 142 milyar 787 milyon YTL olarak gerçekleşti.  
 
Bu dönemde Türkiye’de yurtiçinde, turistlerin de kullanımı dahil olmak üzere, banka kartları ile 
626.417.392 adet işlem gerçekleşti. Banka kartları ile yapılan işlemlerin toplam cirosu ise 2006 
yılına göre yüzde 18’lik artış göstererek 131 milyar 190 milyon YTL’ye ulaştı.  
 
Chip&PIN uygulaması ile sahtekarlığın azalması sonucu turistler kredi kartını daha 
çok kullanmaya başladı. 2007 yılında yabancı bankalara ait banka ve kredi kartları 
ile yurtiçinde yapılan işlemler ile ülkemize 4 milyar 589 milyon Dolar döviz girdisi 
sağlandı.    
 
BKM’nin 12 aylık değerlendirmesine göre, 31.12.2007 itibariyle kredi kartı sayısı 37 milyon 335 
bin adede, banka kartları ise 55 milyon 510 bin adede ulaştı.  
  
KARTLI ÖDEMELERDE BİRİNCİ SIRADA YİNE MARKET VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 
GELİYOR, TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ İSE YÜKSELİŞTE… 
 



 

2007 yıl sonu sonuçlarına göre sektörel dağılımda ilk üçün sıralaması değişmedi. Bu dönemde 
kredi kartları ile gerçekleştirilen alışverişlerde cirodan yüzde 15,9 ile en büyük payı yine market 
ve alışveriş merkezleri aldı. İkinci sırada yüzde 15,1 pay ile benzin istasyonları gelirken, giyim ve 
aksesuar alışverişleri yüzde 8,9 payla üçüncü sırada yer aldı. Buna karşın telekomünikasyon 
2007 yılında bir sıra yükselerek 2006’da 4. sırada yer alan elektrik-elektronik eşyaların sırasına 
yereşti. 
 

E-TİCARET SİTELERİNDE ALIŞVERİŞLER YÜZDE 150 ARTTI 
BKM’nin 12 aylık değerlendirmesine göre en büyük ciro artışı e-ticaret sitelerinde 

kredi kartları ile gerçekleştirilen alışverişlerde gerçekleşti. 2007’de e-ticaret siteleri 

üzerinden gerçekleşen alışveriş işlemleri yüzde 150 artti. 2007 yılında Türkiye’de 

yurtiçi ve yurtdışı kredi kartları ile sanal POS’lar üzerinden toplam 54.145.804 adet 

işlem yapıldı. 2007 yılında 2006 yılına göre kredi kartı ile yapılan sanal işlemlerin 

cirosu yüzde 130’luk bir artış göstererek 5 milyar 537 milyon 170 bin YTL’ye ulaştı.  

POS VE ATM’LER YAYGINLAŞTI 
2007 yılında işyerleri tarafından kullanılan POS cihazlarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13 
artarak 1 milyon 453 bin 877 adete yükseldi. ATM cihazlarının sayısı da 2006 yılına göre yüzde 
14 artarak 18 bin 800 adede ulaştı.  
 
2007 yılında artan e-ticaret işlem hacmi nedeni ile sanal POS sayısında da 2006 yılına göre 
yüzde 72’lik bir artış gerçekleşerek sanal POS adeti 22 bin 235’i buldu. 
 

 

 

 

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. 


