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Bankalararası Kart Merkezi (BKM)  
Yılbaşına ilişkin kredi kartı ve banka kartı  
kullanım bilgilerini açıkladı : 
 
 

YILBAŞINDA KREDİ KARTLARI İLE 
TOPLAM 557 MİLYON YTL HARCADIK 

 
 
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), yılbaşı ve öncesindeki güne denk gelen 30-31 Aralık 2007 
döneminde, kredi kartlarıyla 5.801.649 adet işlem gerçekleştiğini ve  557.254.459,21-YTL 
tutarında harcama yapıldığını açıkladı.  
  
Yıl Sonunda Sigortalar Yenilendi,  
Sigorta, En Çok Ciro Artışının Gerçekleştiği Sektör Oldu… 

 
Bankalarararası Kart Merkezi raporunda, 24 ve 31 Aralık günleri karşılaştırıldığında %51,56 
oranı ile en büyük ciro artışının, yıl sonu yenilemeleri nedeni ile, sigorta sektöründe olduğu 
gözlendi. 31 Aralık’ta cirosunu ciddi oranda yükselten sektörlerden biri de %34,53 içkili eğlence 
yerleri oldu. 24 Aralık ile karşılaştırıldığında 31 Aralık gününde konaklama sektöründeki ciro artışı 
ise %32,67 oranında gerçekleşti.  
 
Çeşitli hayır kuruluşları ve gönüllü hizmet kuruluşları için kredi kartı ile yapılan harcamalar bu 
dönemde üst sıralarda yer aldı. 24 Aralık ile karşılaştırıldığında, 31 Aralık gününde klüp, dernek 
ve sosyal hizmet kuruluşlarında kredi kartı ile yapılan harcamalardaki ciro artışının %24,69 
oranına ulaştığı gözlendi. 

 
YILBAŞI GÜNÜ KREDİ KARTIMIZI  
YİNE EN ÇOK MARKETLERDE VE  

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE KULLANDIK 
 
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yapılan açıklamaya göre 31 Aralık 2007 Pazartesi 
gününde, BKM Switch üzerinden kredi ve banka kartları ile gerçekleşen toplam 3.821.470 adet 
işlem geçti. 
 



 

31 Aralık gününde en çok harcamayı %14,82 ile marketlerde ve alışveriş merkezlerinde yaptık. 
İkinci olarak en çok harcamayı güvencelerimiz için gerçekleştirdik ve sigorta sektörü %11,00 ile 
yılsonunda en çok ciro gerçekleşen sektörler arasında ikinci sırada yer aldı. Benzin ve akaryakıt 
istasyonları ise günün cirosundan %8,99’luk paya sahip oldu.  
 
 
 

24 ve 31 aralık 2007 sektörel harcama  
artışları 

CİRO 
ARTIŞ% 

SİGORTA 51,56% 

İÇKİLİ YERLER 34,53% 

KONAKLAMA 32,67% 

KULÜP / DERNEK /SOSYAL HİZMETLER 24,69% 

YEMEK 16,37% 

 

 

Gün:31-ARA-2007 SEKTÖREL SIRALAMA  

MARKET VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 14,82% 
SİGORTA 11,00% 
BENZİN VE YAKIT İSTASYONLARI 8,99% 
DOĞRUDAN PAZARLAMA 8,24% 
TELEKOMUNİKASYON 7,97% 
ELEKTRONİK EŞYA, BİLGİSAYAR 6,41% 

 

 

 
 

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. 


