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Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Sertaç Özinal,   
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2005 yılı sonuçlarını açıkladı... 

 

 

2005 YILINDA KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDE  
TAKSİT TERCİHİMİZ GİYİM VE AKSESUAR  

   
 
2005 yılı sonuçlarını değerlendiren BKM Genel Müdürü Sertaç Özinal, kart kullanımının 
artmasının kayıtlı ekonomiye geçiş açısından önemli olduğunu vurgulayarak POS’tan geçen 
harcamaların 2005 yılında 85 milyar YTL’ye ulaştığını belirtti. Özinal, “Kayıt altındaki bu 
cironun sonucu olarak da yaklaşık 11 milyar YTL’lik KDV geliri, devletin kasasına girdi böylece 
vergi gelirleri de olumlu yönde etkilendi“ dedi.    
 
Tüm tüketim harcamaları içinde kartın payının yüzde 20 olduğunu belirten Özinal, bu oranın 
Avrupa’da ortalama yüzde 35’ler düzeyinde olduğunu belitti.  
 
2005 yılında kredi kartı ile yapılan taksitli harcamalarda ilk sırayı yüzde 25’lik pay ile giyim ve 
aksesuar alışverişleri alırken ikinci sırayı yüzde 16,6 ile elektronik eşya ve bilgisayar 
alışverişleri, üçüncü sırayı ise yüzde 10,4 ile telekomünikasyon harcamaları aldı.   
 
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2005 yılı 12 aylık dönem sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilere 
göre yurtiçi kredi kartıyla, yurtiçinde ve yurtdışında  yapılan alışveriş ve nakit avans işlemleri  85 
Milyar 281 Milyon YTL olarak gerçekleşti.  BKM’nin 2005 yılı değerlendirmesi, işlem hacminin bir 
önceki yıla göre  yüzde 32’lik artış kaydettiğini gösteriyor.   
 
Bu dönemde, yurtiçi kredi kartları ile gerçekleştirilen işlemlerin adedi ise bir önceki yıla göre yüzde 
14,7 artarak 1,3 milyar adet olarak gerçekleşti.   
  
Açıklanan verilere göre, yabancıların 2005 yılında Türkiye’de banka ve kredi kartlarıyla 
gerçekleştirdikleri harcama tutarı, 2004 yılına göre yaklaşık yüzde 32’lik bir  artışla,  2,5  Milyar 
dolardan 3,3 Milyar dolara yükseldi. 
 
BKM’nin 12 aylık değerlendirmesine göre, 31.12.2005 itibariyle kredi kartı sayısı ise geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 12,4 artış ile 29 milyon 978 bin adede yükseldi. Banka kartları ise yüzde 12 
artışla 48 milyon 243 bin adede ulaştı.  
   

TAKSİTLİ ALIŞVERİŞLERDE  
GİYİM VE AKSESUAR HARCAMALARI BİRİNCİ SIRADA 
  
BKM’nin verilerine göre, 2005 yılında 85 milyar 281 Milyon YTL olarak gerçekleşen kredi kartı 
işlemlerinin yaklaşık yüzde 91’i alışveriş, yüzde 9’u ise nakit çekim olarak değerlendirildi. 2004 yılında 
kredi kartları ile gerçekleştirilen 64 milyar 628 Milyon YTL’lik işlem hacminin yüzde 90’ını alışveriş 
olarak kayda girerken nakit-avans  oranının ise 10 olduğu belirtildi. 



 

  
2005 yılındaki sonuçlara göre kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerin toplam cirosu 16 
milyar 823 milyon YTL olarak gerçekleşti. Taksitli kredi kartı alışverişlerinde yüzde 25.02’lik 
payla ilk sırayı giyim ve aksesuar mağazaları alırken ikinci sırayı yüzde 16,64 ile elektrik-
elektronik eşyalar ve bilgisayar, üçüncülüğü ise yüzde 10,47 ile telekomünikasyon harcamaları 
aldı. Bu ilk üç sırayı yüzde 10.37 ile mobilya ve dekorasyon, yüzde 9,09 ile de  market ve 
alışveriş merkezleri takip etti.  
 
 
POS VE ATM’LER YAYGINLAŞIYOR 
  
2005 yılında işyerleri tarafından kullanılan POS cihazlarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 25,1 
artarak 1 milyon 140 bin adede yükseldi. ATM cihazlarının sayısı ise 2004 yılına göre yüzde 11 
artarak yaklaşık 15 bin adede ulaştı.  
 

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. 


