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Bankalararası Kart Merkezi (BKM)
2010 yılına ilişkin yıllık kredi kartı ve banka kartı kullanım bilgileri
ile ilgili raporunu açıkladı:
2010 yılında kredi kartlarımızı bir saniyede, 64 kez cüzdanımızdan çıkarttık
Toplam 236 milyar 472 milyon TL harcadık
Alışverişlerimizde taksitli ödemeyi tercih ettik.
Taksitli harcamalarımız 2010 yılında bir önceki seneye göre yüzde 24 artarak
Toplam işlemlerin % 23’ünü oluşturdu.
2010’un özel günlerinde hediyeleri en çok babalarımız için aldık.
Anneler günü ikinci sırada yer alırken
en az harcamayı sevgililer gününde yaptık
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2010 yılı raporuna göre, kredi kartlarımız ile saniyede ortalama 64
işlem yaptık. Yıl boyunca toplam 2 milyar 37 milyon adet işlem ile, 236 milyar 472 milyon TL’ye yakın
harcama yaptık. 2009 yılı ile karşılaştırıldığında işlem adedinde %11, ciroda ise %15 oranında artış
kaydettiği gözlendi.
Aynı dönemde banka kartlarımızla yaptığımız işlemlerin adedi 936 milyon 208 bin 992 adeti bulurken,
banka kartı işlemlerinin cirosu ise 220 milyar 222 milyon TL olarak kaydedildi. Aynı dönem, geçtiğimiz
yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, banka kartlarının işlem adedinde % 15 ve ciroda da % 17
oranında artış kaydettiği takip edildi.
2010 yılında banka ve kredi kartı işlem adetleri ve ciroları
İşlem Adedi (Milyon Adet)
İşlem Cirosu (Milyon TL)
936,2
220.222
Banka Kartı
2.037,5
236.472
Kredi Kartı
2.973,7
456.694
Toplam

Taksitli Harcamalarımız 2010 Yılında Yüzde 24 Arttı
2010 yılında yapılan harcamalara bakıldığında alışverişlerde taksiti tercih ettiğimiz gözlendi. BKM
verilerine göre 2010 yılında kredi kartı harcamalarımızın % 23’ünü taksitle yaptık. İhtiyaçlarımızı kredi
kartımız ile zamanında aldık, taksit taksit ödedik. Taksitli harcamalarımızın 2009 yılına göre %24 arttığı
gözlendi.

2010’da Hediyeleri En Çok Babalarımız İçin Aldık
Anneler İkinci Sırada Gelirken, Sevgililer Üçüncü Sırada Yer Aldı
2010 yılında kısa dönemli özel günlerde yaptığımız kredi kartı harcamalarına bakıldığında en çok
hediyeyi babalarımız için aldığımız gözlendi. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2010 yılı raporuna göre,
Babalar Günü harcamaları 2009’a göre yüzde 19 arttı, 714 milyon TL’ye ulaşarak ilk sıraya yerleşti.
Anneler Günü 682 milyon TL ile ikinci sırada yer alırken son 5 yıldır ilk kez Sevgililer Günü 639 milyon TL
ile hem annelerin ve hem de babaların arkasında kaldı.

2010’da En Kıymetli Hediyeler Babaya Alındı, Cep Telefonları İlk Tercih Oldu
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2010 yılı verilerine göre, işlem başına en çok harcama Babalar
Günü’nde yapıldı. Kredi kartı işlemi başına düşen harcama tutarı Babalar Günü’nde 92 TL, Anneler
Günü’nde 88 TL, Sevgililer Günü’nde ise 86 TL oldu. Babalar Günü alışverişi dönemini kapsayan
tarihlerde, ağırlıklı olarak cep telefonu satışlarını kapsayan telekomünikasyon sektöründe 41 milyon TL
tutarında harcama yapıldı.

2006-2010 Yılları Arasındaki Özel Günlerde Kredi Kartları ile Yapılan Harcamalar
Özel Günlere İlişkin Harcamalar (Milyon TL)
Sevgililer Günü
Anneler Günü
Babalar Günü

2010
639
682
714

2009
642
590
596

2008
420
528
524

2007
501
429
445

Kolay Alışveriş Yapma Şansı Bulunca E-Ticaret’e Alıştık
Erkekler En Çok Elektronik Eşya, Kadınlar ise Kozmetik Ürünlerini Tercih Etti
Kolay alışveriş yapma rahatlığı sağlayan e-ticaret sitelerinden 2010 yılında kredi kartlarımız ile 100
milyona yakın işlem yaptık. BKM 2010 raporuna göre, Aralık ayı sonu itibariyle yerli ve yabancı kredi
kartları ile 91 milyon adedinde ve 15 milyar 225 milyon TL tutarında e-ticaret işlemi gerçekleştirildi.
2009 yılı ile 2010 yılı e-ticaret cirosunu karşılaştırdığımızda, e-ticarette yüzde 50 artış olduğu görüldü.
BKM verileri ve 2009 yılında yapılan bir e-ticaret araştırmasının sonuçlarına göre ulaşım biletleri,
bilgisayar donanımı ve cep telefonu, internet üzerinden en çok satın alınan ilk 3 ürün arasında yer alıyor.
Bilgisayar donanımı, bilgisayar, cep telefonu, elektronik eşya, 2.el ürünler, spor ekipmanları, oto
aksesuarları erkekler tarafından, kozmetik ürünleri ise kadınlar tarafından daha çok tercih edilirken, otel

rezervasyonu, tur ve tatil gibi tercihler sosyo-ekonomik standartları daha yüksek olan kesim tarafından
yapılıyor.

Kartlı Ödeme Sistemleri Sektörü 2010 Yılında Büyüdü
BKM 2010 yılı raporuna bakıldığında kartlı ödeme sistemleri sektörünün adetlerde de büyüdüğü
gözlendi. 2010 yılı Aralık ayı sonu itibariyle, Türkiye’deki kredi kartı sayısı 46 milyon 956 bin 124 adet,
banka kartı sayısı 69 milyon 916 bin 462 adet, otomatik vezne makinası (ATM) sayısı 27 bin 649 adet,
satış noktası terminali (POS) sayısı ise 1 milyon 823 bin 530 adet olarak kaydedildi.
2010 yılı Aralık ayı sonu itibarı ile Türkiye’de banka kartı, kredi kartı, POS ve ATM Adetleri:
KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ
Banka Kartı Sayısı
Kredi Kartı Sayısı
ATM Sayısı
POS Sayısı

ADETLER
69.916.462
46.956.124
27.649
1.823.530

2009’A GÖRE ARTIŞ ORANI
%8
%5
%16
%5

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.

