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KREDİ VE BANKA KARTLARI
TÜRKİYE’NİN BACASIZ SANAYİSİ OLDU
2004 YILINDA TÜRKİYE’YE
2.5 MİLYAR DOLAR DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLAYAN
KREDİ VE BANKA KARTLARI
TURİZMDEN SONRA TÜRKİYE’NİN İKİNCİ
BACASIZ SANAYİSİ OLDU
Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Sertaç Özinal,
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2004 yılı sonuçlarını açıkladı...
2004 YILINDA
KREDİ KARTI İLE
65.688 MİLYON YTL HARCADIK ...
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2004 yılı 12 aylık dönem sonuçlarını açıkladı.
Açıklanan verilere göre Türkiye’de yurtiçinde kredi kartıyla turistlerin de kullanımı
dahil olmak üzere yapılan alışveriş ve nakit avans işlemleri ile 65 Milyar 688 Milyon
YTL olarak gerçekleşti. BKM’nin 2004 yılı değerlendirmesi, işlem hacminin bir önceki
yıla göre yüzde 63’lük artış kaydettiğini gösteriyor.
Açıklanan verilere göre, yabancıların 2004 yılında Türkiye’de kartlarıyla
gerçekleştirdikleri harcama tutarı 2003 yılına göre yaklaşık yüzde 34’lük bir artışla,
1 milyar 901 milyon dolardan 2 milyar 541 milyon dolara yükseldi.
BKM’nin ilk 12 aylık değerlendirmesine göre, 31.12.2004 itibariyle kredi kartı sayısı ise
geçen yılın aynı dönemine göre 6 milyon 818 binlik artış ile 26 milyon 681 bin adede
yükseldi.
BKM’nin 2004 yıllık verilerindeki en önemli artışlardan biri de, yabancıların ve BKM
Üyesi Bankaların ihraç ettiği banka kartlarıyla gerçekleştirdikleri harcamalarda
gözlendi. Açıklanan verilere göre, yabancıların Türkiye’de banka kartlarıyla
gerçekleştirdikleri harcama tutarı 2003 yılı verilerine göre yaklaşık yüzde 46’lık bir
artışla 47 milyon 284 bin YTL’den, 69 milyon 230 bin YTL’ye yükseldi.
BKM Üyesi Bankaların 2004 yılı banka kartı harcamaları da, 2003 yılına göre yüzde
46’lık artış göstererek 46 milyon 547 bin YTL’den, 68 Milyon 012 bin YTL’le oldu.

SEKTÖREL DAĞILIMDA
MARKET VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
BİRİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ
BKM’nin 2004 yılı istatistiklerine göre 2004 yılında 65 milyar 688 Milyon YTL olarak
gerçekleşen kredi kartı işlemlerinin yaklaşık yüzde 90’ını alışveriş, yüzde 10’unu ise
nakit çekim olarak değerlendirildi. 2003 yılında kredi kartları ile gerçekleştirilen 40
milyar 335 Milyon YTL’lik işlem hacminin yüzde 89’unu alışveriş olarak kayda girerken
nakit-avans oranının ise 11 olduğu belirtildi.
2004 yılındaki sonuçlara göre kredi ve banka kartı ile yapılan alışveriş işlemlerinde
yüzde 18.67’lik payla ilk sırayı market ve alışveriş merkezleri alırken ikinci büyük payı
yüzde 18.45 ile benzin istasyonları, üçüncülüğü ise yüzde 11.43 ile giyim ve aksesuar
aldı. Bu ilk üç sırayı yüzde 6.13 ile telekomünikasyon, yüzde 5.70 ile de elektronik
eşya ve bilgisayar harcamaları takip etti.
2003 yılındaki sonuçlara göre kredi ve banka kartı ile yapılan alışveriş işlemlerinde de
ilk 3 sıralama aynı olmak kaydıyla figürler yüzde 21.12 ile market ve alışveriş
merkezleri, yüzde 20.88 ile benzin istasyonları, yüzde 11.81 ile giyim ve
aksesuar olarak gerçekleşmişti.

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.

