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Bankalararası Kart Merkezi 

Ocak-Mart 2005 dönemine ait kredi kartları ile yapılan 
elektronik ticaret işlemleri sonuçlarını açıkladı: 

 

2005 YILININ İLK 3 AYINDA 
E-TİCARET HACMİ 

272.340.000.- YTL’YE ULAŞTI  
 
  

 
KREDİ KARTI İLE 
INTERNET’TEN ALIŞVERİŞ YAYGINLAŞIYOR 
 
Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde kredi kartları ile 
yapılan elektronik ticaret işlemleri, hem işlem adedi hem de işlem hacmi  açısından 
2004 yılının          4. dönemine oranla büyük bir artış gösterdi.  
 
Bu dönem içerisinde kredi kartları ile Sanal POS’lar üzerinden gerçekleştirilen e-
ticaret işlem  (yurtiçi ve yurtdışı kredi kartları ile)  adedi,  2004 yılının son çeyreğine 
oranla yüzde 14 artarak. 3.454.009 olurken, işlem hacmi de yüzde 5.75 artışla 
242.770.000.-YTL olarak gerçekleşti.   
 
1 Ocak - 31 Mart 2005 tarihleri arasında yurtiçi kredi kartları ile yapılan işlem sayısı 
3.413.607, işlem tutarı ise 230.700.000.-YTL olarak gerçekleşirken yurtdışı bankalara 
ait kredi kartları ile ülkemiz sanal POS’ larında yapılan işlem adedi 40.402, işlem 
hacmi ise 12.070.000.-YTL oldu.  
 
Bu dönemde gerçekleştirilen e-ticaret işlemlerinde, yurtiçi kredi kartları ile yapılan 
işlemlerin toplam içindeki payı adet olarak yüzde 98,83,  işlem hacmi olarak yüzde 95 
olarak kaydedildi.  
 
Yurtiçi ve yurtdışı bankalar tarafından verilen kredi kartları ile yapılan toplam işlem 
adedi 3.653.872  işlem hacmi ise 261.420.000.-YTL oldu.  
 
YABANCI KARTLARIN İŞLEM ADEDİ ARTTI İŞLEM HACMİ DÜŞTÜ 
Ocak-Mart 2005 döneminde sanal POS’lar kullanılarak yabancı kredi kartlarıyla 
yapılan işlemler 2004 yılının son dönemine göre yüzde 16 oranında artarak 40.402 
adede ulaştı. İşlem hacminde ise yüzde 2,5 oranında azalarak 12.070.000.-YTL  
olarak gerçekleşti.  
 



PUAN VE ÖDÜLLERLE YAPILAN İŞLEMLERDE BÜYÜK ARTIŞ 
Bankalar tarafından kredi kartlarına verilen ödül ve puanlarla yapılan işlemlerde 2004 
yılının son dönemine göre ciddi bir artış kaydedildi. 2005 yılının ilk çeyreğini 
kapsayan dönem içerisinde ödül ve puanlarla yapılan işlemlerin adedi yüzde 110 
tutarı ise yüzde  140 arttı. 
 
Bu dönem içerisinde kayıtlı iş yeri sayısında yüzde 32  artatrak 3.449, aktif iş yeri 
sayısıda  yüzde 17.7’lik artış ile 1.816 olmuştur.  
 
Türkiye’de çıkarılan kedi kartları ile yapılan yurtiçi Mail Order/Telephone Order 
işlemleri bu dönemde işlem adedinde yüzde 38 artarak 11.573.619 adet olarak 
gerçekleşirken işlem hacmi de yüzde 26 oranında yükselerek 1.258.600.000.-YTL 
oldu. 
 
1 Ocak -31 Mart 2005 dönemine ilişkin kredi kartları ile yapılan elektronik ticaret 
işlemlerine ait sonuçlar, Bankalararası Kart Merkezi tarafından 27 bankadan toplanan 
verilerden konsolide edilerek yayınlanmıştır.  
 
BANKALAR ARASI KART MERKEZİ (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, Türkiye’deki kredi kartları kural ve standartlarını geliştirmek,kartlı 
ödeme sistemleri konusunda ülke çapında stratejik araştırmalar yapmak 
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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaylı Bilgi İçin:  BPM LOOK Halkla İlişkiler   

Necla Ateş Özkeskin – necla@bpmlook.com  
    (0212) 288 95 62 / 288 96 72 / 288 97 23 
    (532) 745 51 47 
 
 


