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BKM, 2003 son çeyrek ve yıllık kartlı ödeme sistemi verilerini 
açıkladı 
 
2003 YILINDA KREDİ KARTIYLA  
40 KATRİLYON HARCADIK 
 
2003 yılının son çeyreğinde alışveriş tutarı bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 55 artışla 10.6 katrilyona ulaştı.  
 
 
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), kartlı ödeme sistemlerinin 2003 yılı dördüncü 
çeyrek ve yıllık verilerini açıkladı.  
 
Geçtiğimiz yıl yurtiçinde turistlerin de kullanımı dahil olmak üzere kredi kartıyla 
yapılan alışveriş ve nakit avans harcamalarının toplam cirosu TL bazında yüzde 57 
oranında artış gösterdi. 2002 yılı sonunda 25 katrilyon 661 trilyon lira olan alışveriş ve 
nakit avans harcamalarının toplam cirosu, 2003 yılı sonunda 40 katrilyon 316 trilyon 
lira olarak gerçekleşti.  
 
2002 yıl sonu itibarıyla yabancı bankalara ait Visa/MasterCard’ların Türkiye’de nakit 
avans ve alışveriş yoluyla kullanımında da artış yaşandı. 2002 yılı sonunda 978 milyon 
dolar tutarında olan alışveriş harcamasının 1 milyar 38 milyon dolara yükseldiği 
gözlendi. 2002 yılında 647 milyon dolar olan nakit avans kullanımı, 2003 yılında 863 
milyon dolara yükseldi. Tüm bunlara paralel olarak 2002 yılı sonunda 1 milyar 625 
milyon dolar olan döviz girdisi, 2003 yılı sonunda 1 milyar 901 milyon dolara yükseldi.  
 
Dördüncü çeyrek verileri 
 
2003 yılının son çeyreğinde ise alışveriş tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 55 arttı. Dönemsel veriler incelendiğinde yurtiçinde kredi kartıyla yapılan 
alışveriş ve nakit avans tutarı geçen yılın dördüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında 
yüzde 56 oranında arttı. İşlem adetlerinde ise yüzde 31’lik bir artış görüldü. 2002 
yılının dördüncü çeyreğinde 6 katrilyon 895 trilyon lira olan alış-veriş tutarı 2003 
yılının aynı döneminde yüzde 55’lik bir artışla 10 katrilyon 690 trilyon liraya yükseldi. 
Sözkonusu veriler turistlerin Türkiye içinde yaptığı harcamaları da kapsıyor. Sadece 



yabancı bankalara ait kredi kartlarının Türkiye’de kullanım rakamlarına bakıldığında  
yüzde 18 oranında bir artış görülüyor. 2002 yılının dördüncü çeyreğinde 373 milyon 
dolar olan döviz girdisi, 2003 yılının aynı döneminde 439 milyon dolara yükseldi.  
 
2002 yılının aynı dönemine göre, Otomatik Vezne Makinesi olarak adlandırılan 
ATM’lerde artış yaşandı. Aralık 2002 sonu itibariyle, 12 bin 69 olan ATM sayısı 13 bin 
252’ye yükseldi. Kredi kartı kullanımındaki yükselişe paralel olarak Satış Noktası 
Terminali (POS) sayısında da artış gözlendi. Aralık 2002 sonu itibariyle 495 bin 718 
olan POS sayısı 662 bin 429’a yükseldi.  
 
Bir başka artış ise kredi kartı sayısında yaşandı. 2002 yılı sonunda 15 milyon 705 bin 
370 adet olan toplam kredi kartı sayısı, 2003 yılı sonunda 19 milyon 863 bin 167 
adete yükseldi.  
 
Öte yandan banka kartı sayıları yükseldi. 2002 yılı sonunda 35 milyon 57 bin 308 olan 
banka kartı sayısı, 2003 yılı sonunda 39 milyon 563 milyon 457 adete çıktı.  
 
 
Kredi kartıyla en fazla harcama yazılım, donanım, servis 
hizmetleri için yapıldı 
 
 
2003 yılı dördüncü çeyrek cirolarında geçen yılın aynı dönemine göre artış yaşanan 
sektörler oldu. Artış yaşayan sektörlerin başında yazılım, donanım, servis hizmetleri 
yüzde 247,05’lik ciro artışı ile canlanmanın en çok yaşandığı kesim olarak öne çıktı. 
Bunu yüzde 129,90 ile fastfoodlar, yüzde 118,59 ile telekomünikasyon sektörü,  
% 103,98 ile mobilya, dekorasyon ve beyaz eşya sektörü ve %91,33 ile giyim ve 
aksesuvar sektörü 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.   

 
 

   


