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2012 YILI BANKA VE KREDİ KARTI KULLANIM VERİLERİNİ AÇIKLADI 

 
2012 YILINDA DA BÜYÜMESİNİ SÜRDÜREN KARTLI 

ÖDEME SEKTÖRÜ KAYITLI EKONOMİNİN CAN 
DAMARI OLMAYA 

DEVAM ETTİ 
 

Kartlı ödeme sektörü yeni kart kullanıcıları ve  
yeni kart kabul noktaları ile büyüdü. 
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Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) açıkladığı verilere göre  
2012 yılında toplam kredi kartı sayısı yüzde 6 oranında artış göstererek  

54 milyon adede ulaşırken, banka kartı sayısı yüzde 11 oranında artış ile  
91 milyon adede ulaştı. 

 
 
Bankaların ortak platformu Bankalararası Kart Merkezi (BKM), kartlı ödeme sistemlerinde, 2012 
yılı verilerini açıkladı. BKM verilerine göre 2012 yılı, Türkiye’de kartlı ödemelerin sağlıklı 
büyümesini sürdürdüğü ve daha yaygın kullanıldığı bir yıl oldu. Türkiye, kartlı ödeme 
sistemlerinin yaygınlaşmasında önemli yer tutan POS cihazı sayısında 2.1 milyon adet ile 
Avrupa’da lider konumunu sürdürdü. Bir önceki yılın verileri ile karşılaştırıldığında, kredi kartı 
sayısı yüzde 6 oranında artarak 54 milyon adede ve banka kartı sayısı yüzde 11 oranında artış 
ile 91 milyon adede ulaştı. Yılın tamamında kredi kartları ile yapılan alışveriş tutarı 332 milyar TL 
olurken, banka kartlarında bu tutar 16 milyar TL olarak gerçekleşti. 
 
Her 7 Kartlı Ödemeden Biri Banka Kartı ile Gerçekleştirildi  
BKM verilerine göre, 2012 yılında kredi kartı kullanılarak yapılan ödemeler, yüzde 25 oranında 
artışla 332 milyar TL’ye yükselirken, banka kartı ile yapılan ödemeler ise yüzde 36 oranında 
büyüyerek 16 milyar TL tutarına ulaştı. 2011 yılında bu rakamlar kredi kartları için 266 milyar TL 
iken, banka kartları için 12 milyar TL idi. BKM’nin açıkladığı verilere göre, 2012 yılında banka 
kartları ile gerçekleştirilen ödemeler, 2006 yılına göre 10 kat arttı. 2012 yılında her 7 kartlı 
ödemeden biri banka kartı ile gerçekleştirilirken, tüm kartlı ödemelerde işlem başına 124 TL 
tutarında alışveriş yapıldı.  



 
 

 

 

Kartlar En Çok Marketlerde Kullanıldı  
BKM’nin açıkladığı verilere göre, 2012 yılında gerçekleştirilen kartlı ödemelerde en çok işlem 
yapılan sektörler arasında, yüzde 29 oranıyla market alışverişleri ilk sıraya yerleşti. Bu sektörü 
yüzde 12 oranı ile giyim ve yüzde 11 oranı ile akaryakıt alışverişleri takip ederken, dördüncü 
sırayı yüzde 9 oranı ile yemek ödemeleri aldı. En çok alışverişin yapıldığı market, giyim ve 
yemek ödemelerinde ortalama işlem tutarının 100 TL’nin altında olduğu göze çarptı. 
 
Kartlı İşlemlerin Yüzde 8’inde Taksit Kullanıldı  
2012 yılında gerçekleşen kartlı işlemlerin yüzde 8’inde, kart sahipleri taksit imkanından 
faydalandı. Taksitli işlem oranının en yüksek olduğu sektör ise, her 10 alışverişten 3’ünün taksit 
ile yapıldığı giyim ve aksesuar oldu. Taksitlendirilen tüm işlemlerde, ortalama işlem tutarı ise 
415 TL olarak kaydedildi.  
 
İnternetten Yapılan Kartlı Ödemeler Yüzde 34 Büyüdü  
2012 yılında, internetten yapılan kartlı alışverişler, yüzde 34 oranında artış göstererek, 31 milyar 
TL tutarına ulaştı. 2011 yılında bu rakam 23 milyar TL tutarında idi. BKM verilerine göre 2012 
yılında, toplam 54 milyon adet kredi kartının, 19 milyon adedi ile internetten alışveriş yapıldı.  
 
Temassız Özellikli Kart Sayısı Artıyor  
BKM verilerine göre, 2012 yılında, 35 TL ve altındaki ödemelerin şifre girilmeden hızlı biçimde 
tamamlanmasını sağlayan temassız ödeme özelliğine sahip kartların kullanımı arttı. 2012 yılı 
sonu itibarıyla, kullanımdaki 54 milyon kredi kartının yüzde 16 oranındaki bölümünü temassız 
ödeme yapabilen kartlar oluşturdu. 
 
POS Sayısında Avrupa’da Birinciyiz 

BKM verilerine göre, kartlı ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasında önemli yer tutan POS cihazı 
sayısı artışı, 2012 yılında yüzde 8 oranında büyüyerek 2.1 milyon adede ulaştı. Bu rakam ile 
Türkiye, Avrupa’da en çok POS cihazına sahip ülke olma özelliğini 2012 yılında da sürdürdü. 
2012 yılı sorunlu alacak oranlarının azalmasıyla da sektör adına olumlu bir yıl oldu. BKM 
verilerine göre, bireysel kredi kartlarında, sorunlu alacak oranı 2010 yılını yüzde 8 ve 2011 yılını 
yüzde 5.9 oranları ile tamamlarken, 2012 yılında daha da azalarak yüzde 5.1 seviyesine kadar 
geriledi. 
 
Rakamlarla Kartlı Ödeme Sektörü  

 
2011 2012 Değişim 

Banka Kartı Sayısı (Milyon Adet) 82 91 11% 

Kredi Kartı Sayısı (Milyon Adet) 51 54 6% 

POS Sayısı (Milyon Adet) 2,0 2,1 8% 

ATM (Bin Adet) 32 36 12% 

 
 
 
 

Alışveriş Tutarı (Milyar TL) 2011 2012 Değişim 

Kredi Kartı 266 332 25% 

Banka Kartı 12 16 36% 



 
 
 
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 
1990 yılında kurulan Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) faaliyetleri, kartlı ödeme sistemi içerisinde;  
- Bankalararası işlemleri doğrulatmak ve takasını gerçekleştirmek  
- Ortak sorunlara çözüm bulmak 
- Kartlı ödeme sistemleri konusunda ülke çapında stratejik çalışmalar yapmak ve  
- Yurtiçi kartların kural ve standartlarını geliştirmektir.  
Verimli operasyonları ve yüksek işlem hacmi ile dünyada alanında örnek gösterilen BKM, güçlü teknik donanımı, 
altyapısı ve insan kaynaklarıyla, üyelerine, perakende sektörüne, kamuya ve bireylere kartlı ödeme sistemleri 
konusunda en iyi hizmeti sunmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.  

 
 
 

 

 
 
 

 


