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BANKALARARASI KART MERKEZİ(BKM)
2007 YILI İLK 6 AYLIK KREDİ KARTI VE BANKA KARTI
KULLANIM BİLGİLERİNİ AÇIKLADI...
BKM tarafından açıklanan verilere göre, 1 Ocak–30 Haziran 2007 tarihleri arasında kredi kartı ile
gerçekleştirilen tüm işlemlerin tutarı, yurtiçi ve yurtdışı kullanımı dahil olmak üzere geçtiğimiz yılın aynı
dönemine oranla yüzde 29,3 artış göstererek 64 milyar 705 milyon YTL olarak gerçekleşti.
2007 yılının ilk 6 aylık döneminde, kartlı ödeme sistemleri ile gerçekleştirilen alışverişler arasından en
yüksek payı yüzde 16 ile market-alışveriş merkezleri alırken, ikinci sırayı yüzde 15 pay ile akaryakıt
istasyonları, üçüncü sırayı ise yüzde 9 pay ile giyim ve aksesuar sektörü aldı. Telekomünikasyon
sektörü yüzde 7,6 pay ile dördüncü sıraya yerleşti.

SANAL POS KULLANIM ORANLARI
Bu dönemde sanal POS’lar üzerinden gerçekleşen e-ticaret işlemlerinde de yükseliş kaydedildi. 2006
yılının ilk 6 aylık dönemine göre işlem adedinde yüzde 159 artış gösteren e-ticaret işlemlerinin cirosu
2007 yılının ilk 6 ayı sonunda yüzde 152 artışla 2,4 milyar YTL olarak gerçekleşti.

BANKA KARTI KULLANIM ORANLARI
BKM’nin 2007 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin değerlendirmesinde banka kartlarının alışverişlerde
kullanımının geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 52 artışla 1 milyar 233 milyon YTL oldu. İşlem
adetlerinde ise, yüzde 47 artış yaşandı ve bu dönemde banka kartları ile alışverişlerde 34 milyon 730 bin
adet işlem gerçekleştirildi.

YABANCI KARTLAR,
1.729 MİLYON ABD DOLARI DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLADI
2007 yılı, ilk 6 aylık dönemde yabancı bankalara ait kartlarla toplam 1.729 milyon ABD doları döviz girdisi
sağlandı. 2006 yılının aynı döneminde bu rakam 1.276,6 milyon ABD doları olarak gerçekleşmişti.

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.

