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BKM, üçüncü dönem 3 aylık kartlı ödeme sistemi verilerini
açıkladı

ALIŞVERİŞTE PARA DEVRİ SONA ERİYOR
TURİST HARCAMALARI ARTTI
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), kartlı ödeme sistemlerinin 2002 yılı üçüncü
çeyreğine ait verileri açıkladı. Ekonominin nabzını tutmaya yardımcı olacak veriler,
dikkat çekici unsurlar taşıyor.
Alışverişte kart kullanımı arttı
Yurtiçinde kredi kartıyla yapılan alışveriş ve nakit avans tutarı geçen yılın üçüncü
çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 70 oranında arttı. İşlem adetlerinde ise yüzde
27’lik bir artış görüldü. 2001 yılının üçüncü çeyreğinde 3 trilyon 603 milyar lira olan
alış-veriş tutarı yüzde 77’lik bir artışla 6 trilyon 379 milyar liraya yükseldi. Sözkonusu
veriler turistlerin Türkiye içinde yaptığı harcamaları da kapsıyor. Sadece yabancı
bankalara ait kredi kartlarının Türkiye’de kullanım rakamlarına baktığımızda da yüzde
42 oranında bir artış görüyoruz. 2001 yılının üçüncü çeyreğinde 429 milyon dolar olan
döviz girdisi, 2002 yılının aynı döneminde 516 milyon dolara yükseldi.
2002 yılının ilk 9 ayında yabancı bankalara ait Visa/MasterCard’ların Türkiye’de nakit
avans ve alışveriş yoluyla kullanımında da artış yaşandı. 2001 yılının ilk dokuz ayı
sonunda 655 milyon dolar tutarında olan alışveriş harcamasının 687 milyon dolara
yükseldiği gözlendi. 2001 yılında 231 milyon dolar olan nakit avans kullanımı, 2002
yılının aynı döneminde 287 milyon dolara yükseldi. Tüm bunlara paralel olarak geçen
yılın Eylül ayı sonunda 886 milyon dolar olan döviz girdisi, 2002 yılının Eylül ayı
sonunda 974 milyon dolara yükseldi.
2001 yılının aynı dönemine göre, Otomatik Vezne Makinesi olarak adlandırılan
ATM’lerde azalma yaşandı. Eylül 2001 sonu itibariyle, 12 bin 210 olan ATM sayısı 11
bin 984’ye düştü. Kredi kartı kullanımındaki yükselişe paralel olarak Satış Noktası
Terminali’nde de (POS) artış gözlendi. Eylül 2001 sonu itibariyle 346 bin 917 olan
POS sayısı 463 bin 761’e yükseldi.

Kredi kartı sayısında artış yaşandı. 2001 yılı Eylül ayı sonunda 13 milyon 508 bin 97
adet olan toplam kredi kartı sayısı, 2002 yılının aynı döneminde 15 milyon 281 bin
289 adete yükseldi.
Banka kartı sayılarında da artış yaşandı. 2001 yılı 3. dönem sonunda 30 milyon 862
bin 962 olan banka kartı sayısı, 2002 yılının Eylül ayı sonunda 33 milyon 367 milyon
426 adete çıktı.
Okulların açılması kart kullanımını artırdı
2002 yılı 3. döneminde en çok işlem okulların açılış haftasında yaşandı. Okulların
açılmasından önceki hafta sonuna denk düşen 14 Eylül 2002 tarihinde 2 milyon 88
bin 37 işlem yapıldı.
Bu dönem cirolarında geçen döneme göre artış olan sektörler oldu. Artış yaşayan
sektörlerin başında Seyahat Acentaları yüzde 77.98’lik ciro artışı ile canlanmanın en
çok yaşandığı kesim olarak öne çıktı. Bunu % 57,56 ile Oteller, % 55,94 ile Araba
Kiralama, % 55.04 ile Kuyumcular ve %54.47 ile Yazılım, Donanım, Servis Hizmetleri
izledi.
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 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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