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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2009 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin
kredi kartı ve banka kartı kullanım verilerini açıkladı…

2009 Yılının İlk Yarısında
Kartlarımızla
187 Milyar TL’lik İşlem Yaptık
Okan Bayülgen Marilyn Monroe Oldu,
Banka Kartı Kullanımı Coştu
Kredi kartı kullanımında istikrarlı davrandık,
İlk altı ayda 98 Milyar TL işlem yaptık…
BKM verilerine göre, 2009 yılının ilk altı aylık döneminde, yerli ve yabancı kredi kartları ile yurtiçinde
yapılan işlemlerin (harcama ve nakit avans) cirosu 98 milyar TL olarak gerçekleşti. 2009 yılının ilk altı
ayındaki veriler, 2008 yılının ilk altı ayı ile karşılaştırıldığında, kredi kartı ile yapılan işlemlerin cirosunda
%12 artış yaşandığı gözlendi. Geçmiş yıllardaki artışlarla değerlendirildiği zaman, 2009 yılında kredi
kartı ile yapılan işlemlerde istikrarın devam etmekte olduğu gözlendi.
1 Ocak-30 Haziran 2009 tarihlerini kapsayan dönemde yerli ve yabancı banka kartlarının yurtiçi kullanımı
cirosu ise 89 milyar TL olarak kaydedildi. Aynı dönemde banka kartlarının, geçtiğimiz yılın aynı dönemi
ile karşılaştırıldığında, işlem adedinde %15 ve ciroda da %21 artış kaydettiği gözlendi. Böylece 2009’un
ilk altı aylık döneminde banka ve kredi kartlarımızla yaptığımız işlemlerin tutarı 187 Milyar TL’ye ulaştı.
Kredi kartlarının işlem adet ve tutarı (Alışveriş ve nakit avans)
Adet (Milyon)
Tutar (Milyon)
2009 ilk altı ay toplamı
886
98.195 TL
2008 ilk altı ay toplamı
823
87.700 TL
Değişim
%8
% 12
Banka kartlarının kullanım adet ve tutarı (Alışveriş ve nakit avans)
Adet
Tutar (Milyon)
2009 ilk altı ay toplamı
395.292.414
89.002,6 TL
2008 ilk altı ay toplamı
342.603.445
73.431 TL
Değişim
15%
21%

Okan Bayülgen Marilyn Monroe oldu,
banka kartlarının alışverişte kullanımı %42 oranında arttı
Bankalararası Kart Merkezi’nin geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği banka kartının alışverişlerde kullanımını
teşvik eden reklam kampanyası sonuç vermeye başladı. Okan Bayülgen’in Marilyn Monroe’dan Bob
Marley’e kadar bir çok kılığa girdiği reklam kampanyası sonrası banka kartı kullanımında ciddi artışlar
olduğu gözlendi. Daha çok nakit çekim aracı olarak kullanılan banka kartının alışverişlerde kullanım
adedi, 2009’un ilk altı ayında bir önceki yıla göre %42 oranında arttı. Banka kartı ile yapılan alışveriş
cirosundaki artış ise % 34’ü buldu.

Banka kartlarının alışverişte kullanım adet ve tutarı (Alışveriş)
Adet
Tutar (Milyon)
2009 ilk altı ay toplamı
72.331.691
2.428,6 TL
2008 ilk altı ay toplamı
50.856.428
1.817 TL
Değişim
%42
%34

Kartlardan En Çok Payı Alan Sektörler Krizde de Değişmedi,
Cirodan Aslan Payını Yine Market ve Alışveriş Merkezleri aldı…
İlk altı ayda kredi kartı ile yapılan harcamalarda cirodan en büyük payı %16,1 ile yine “Marketler ve
Alışveriş Merkezleri” aldı. Daha sonra, %13 ile “Benzin ve Yakıt İstasyonları” geldi. Harcamalarda
üçüncü sırayı ise, %9 oranla “Giyim ve Aksesuar” sektörü ile başa baş giden “Telekomünikasyon”
sektörü aldı.
Kredi kartları ile yapılan harcamaların sektörel dağılımı (01.01.2009-30.06.2009)
Sektörel Dağılım
1 - MARKET VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
2 - BENZİN VE YAKIT İSTASYONLARI
3 - TELEKOMUNİKASYON
4 - GİYİM VE AKSESUAR
5 - ELEKTRİK-ELEKTRONİK EŞYA, BİLGİSAYAR

oran %
16,1%
13,0%
9,0%
8,0%
6,8%

Turistler, Kartla Ülkemize
2 Milyar 22 Milyon ABD Doları Döviz Bıraktı…
Aynı dönemde, yabancılara ait kredi ve banka kartlarıyla yaptığı harcamalar ile ülkemize toplam 2 milyar
22 milyon ABD Doları döviz girdisi sağlandı. Bu rakamın 1 milyar 260 Milyon Dolar’ını yabancıların
ülkemizde yaptığı alışverişler, 762 Milyon Dolar’ını ise nakit avans çekimi oluşturdu.

Yabancı bankalara ait kredi ve banka kartlarının yurtiçinde kullanımı (01.01.2009 – 30.06.2009)
(1$=1,6137)
Alışveriş
1.260 Milyon $

Nakit Avans
762 Milyon $

Döviz Girdisi
2.022 Milyon $

2009 yılı Haziran ayı sonu itibariyle, ülkemizdeki kredi kartı sayısı 44.024.068 adet, banka kartı sayısı
61.169.356 adet, otomatik vezne makinası (ATM) sayısı 22.714 adet, satış noktası terminali (POS)
sayısı ise 1.707.974 adet olarak kaydedildi.

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.

