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BANKA KARTLARIMIZI  

ALIŞVERİŞLERDE 
NAKİT YERİNE KULLANIYORUZ 

 
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2012 yılının ilk altı ayında 

kredi kartları ve banka kartlarının kullanımına ilişkin verileri açıkladı. 
 
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre yılın ilk altı aylık döneminde banka kartları ile 
yaptığımız alışverişin tutarı 8 milyar TL’yi aştı. 2006 yılında banka kartlarının alışverişlerde 
kullanımı toplamda yıllık 1,5 milyar TL olurken, bu tutar 5 yıl içinde 8 kat artarak, 2011 yılında 12 
milyar TL’ye ulaştı. 2006 yılında kartlı ödemelerin yüzde 4’ü banka kartlarıyla gerçekleştirilirken, 
2012 yılının ilk yarısında bu oran yüzde 14’e çıktı. 2012 yılının ilk 6 ayında ise, toplam 191 
milyon 704 bin işlem adedi ile 8 milyar 11 milyon TL’yi bulan banka kartı ile yapılan alışverişler, 
bu alandaki artış trendinin süreceğinin en önemli göstergesi oldu.   
 
Banka kartlarının alışverişlerde kullanımının arttığına dikkat çeken Bankalararası Kart Merkezi 
Genel Müdürü Dr. Soner Canko,  “Banka kartları ile alışverişin tutarı hızla artıyor. Bu da nakit 
yerine banka kartlarını tercih ettiğimizin en önemli göstergesi. 2006 yılında banka kartları ile 1.5 
milyar TL olan alışveriş tutarı, 2012 yılın ilk yarısında 8 milyar TL’yi aştı. Bu artış, nakitsiz toplum 
hedefinin gerçekleşmesinde önemli bir yapı taşı oluşturuyor.” diye konuştu.  
 
BKM verilerine göre; 2012 yılının ilk yarısında, toplam 1 milyar 199 milyon işlem adedi ile  kredi 
kartlarının alışverişlerdeki toplam kullanımı ise 157 milyar 303 milyon TL oldu. Geçen yılın aynı 
döneminde kredi kartlarıyla 1 milyar 64 milyon işlem adediyle alışverişte toplam 123 milyar 277 
milyon TL kullanım gerçekleşti.  
 
Kredi kartları en çok alışveriş merkezi ve marketlerde kullanıldı  
 
2012 yılının ilk yarısında, kredi kartları, en çok 22 milyar 265 milyon TL ile alışveriş merkezi ve 
marketlerde kullanıldı. Bu harcamaları, 18 milyar 413 milyon TL ile benzin ve yakıt istasyonları, 
12 milyar 874 milyon TL ile bilgisayar ve elektronik eşyalar, 12 milyar 620 milyon TL ile giyim ve 
aksesuar alışverişleri izledi.  
 
 



 
 
En fazla harcama yapılan sektörler: 

2012 İLK 6 AY: 
Kredi kartı ciro 
(Milyon TL) 

MARKET VE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 22.265 
BENZİN VE YAKIT İSTASYONLARI 18.413 
ELEKTRİK-ELEKTRONİK EŞYA, 
BİLGİSAYAR 12.874 
GİYİM VE AKSESUAR 12.620 
 
 
Kuyumcuda kredi kartını tercih ettik; kredi kartı yatırımın aracı oldu   
Kredi kartı ile alışveriş yapılan alanlardan biri de kuyumcular olarak dikkat çekti. Kuyumculardan 
yılın ilk yarısında yapılan alışverişin tutarı 5 milyar 141 milyon TL oldu. Son 5 yıl içerisinde yıllık 
ortalama yüzde 26 büyüyen kuyum harcamaları, 2012 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 35 büyüme gösterdi. 
 
Hızlı gelişme kaydeden bir diğer sektör de sigortacılık oldu. Son 5 yılda kredi kartı ile sigorta 
ödemeleri yıllık ortalama yüzde 31 oranında büyüdü, 2011 yılında büyüme oranı yüzde 37’ye 
kadar yükseldi.  
 
Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Dr. Soner Canko, “Kartlar günlük 
alışverişlerimizin vazgeçilmez unsuru haline geldi. Küçük alışverişlerde banka kartlarımızı, 
yüksek tutarlı alışverişlerde ise taksit özelliği ile kredi kartını kullanma alışkanlığı tam anlamıyla 
oturmaya başladı.” diye konuştu. 
 
Kart başına ortalama alışveriş tutarı 1.173 TL oldu  
BKM’nin yılın 6 aylık dönemine ilişkin açıkladığı verilere göre; kart başına ortalama alışveriş 
tutarı 1.173 TL iken, alışveriş başına düşen ortalama işlem tutarı ise 119 TL olarak gerçekleşti.  
 
 
2012 İLK 6 AY: 
Kart başına ortalama alışveriş tutarı 1.173 TL 
Kart başına alışveriş işlem adedi 10 
Alışveriş başına ortalama işlem tutarı 119 TL 
Yabancı kartlarla gerçekleşen döviz girdisi 3.6 milyar dolar
 
Banka kartlarının sayısı 87 milyonu aştı   
 
2012 yılının ilk altı ayında, geçtiğimiz yıl yaklaşık 49 milyon olan kredi kartı sayısı yüzde 8 artış 
ile 53 milyona yükseldi. Bu yılın ilk yarısında, yüzde 15 artarak 87 milyon adede ulaşan banka 
kartı sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemini 75,6 milyon adet ile tamamladı. ATM ve POS 
adetlerinde de yükseliş sürdü. Geçen yılın ilk 6 aylık döneminde 30 bin adedin üzerinde olan 
ATM sayısı, bu yılın ilk yarısında 34 bin adede, POS adedi ise 2 milyon 47 bine ulaştı. 
 
 
 



 
 
 

 
 

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.  


	BASIN BÜLTENİ

