
 

BASIN BÜLTENİ 

23 Kasım 2010 

 
 
Bankalararası Kart Merkezi (BKM)  
Kurban Bayramı dönemine ilişkin kredi kartı kullanım bilgilerini açıkladı: 
 

Ekonomideki canlılık, harcamalarımıza yansıdı. Perakende sektörü, ekstra indirimler ve 
taksitli kampanyalar ile son yılların en canlı bayramını yaşadı. 
 

Dokuz günlük kurban bayramı tatilinde, kredi kartlarımızı cebimizden 36 milyon kez 
çıkarttık, toplamda 2 milyar 94 milyon TL harcadık. 
 

12 Kasım Cuma günü tüm bayram öncesi zamanların rekorunu kırarak, 
bir günde 362 milyon 368 bin 627 TL’lik alışveriş yaptık. 
 

Bayram tatilini yurtdışında geçirenler arasında ise yüzde 6’lık payla  
Vietnam’da yaptığımız harcamalar öne çıktı. 
 

THÔNG QUA THẻ TÍN DụNG ? *  
 

BAYRAM TATİLİNİN GÖZDE ROTASI UZAKDOĞU OLDU 
 VİETNAM  

TÜRK KREDİ KARTLARI İLE TANIŞTI 
(Vietnam dilinde * “burada kredi kartı geçer mi ?” anlamı taşıyor) 

  
Bu sene Kurban Bayramı tatili dokuz güne çıkınca, kredi kartı ile yaptığımız harcamalar önceki 
bayram dönemlerini aştı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yapılan açıklamaya 
göre, Kurban Bayramı’nı kapsayan 9 günlük resmi tatil dönemi olan 12 Kasım -21 Kasım 2010 
tarihleri arasında, banka ve kredi kartlarıyla 36 milyon 853 bin 654 adet işlem gerçekleştirildi. 
Bu işlemlerle yapılan harcamaların cirosu ise 2 milyar 94 milyon 68 bin 128 TL’yi buldu.   
 
Bir önceki seneye göre harcamalarda yüzde 100 artış…  
 
 
Bir önceki sene, 6 gün süren kurban bayramı tatilinde ise, kredi kartları ile 1 milyar 56 milyon 
862 bin TL tutarındaki harcama BKM kayıtlarına geçmişti. Bu sene bayram tatilinin daha uzun 
olması, ekonomide yaşanan canlanma ve perakende sektöründeki cazip kampanyalar, kredi 
kartı ile yapılan alışverişlerin bir önceki seneye göre yaklaşık yüzde 100 oranında yükselmesine 
neden oldu. 
 
Pazartesi idari tatil olunca arife günü alışverişini Cuma’ya taşıdık, 
Tüm zamanların harcama rekorunu kırdık…  
 



 
 
Bu sene Arife gününün Pazartesi’ye denk gelmesi ve idari tatil ilan edilmesi ile bayram 
hazırlıklarına 12 Kasım Cuma günü başladık. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) switch sistemi 
üzerinden geçen banka ve kredi kartı işlemlerine göre, Kurban Bayramı tatilinin başladığı 12 
Kasım Cuma günü,  5 milyon 388 bin 759 adet işlem ve toplam 362 milyon 368 bin 627 TL 
tutarındaki harcama ile tüm zamanların bayram öncesi yapılan alışveriş rekoru kırıldı.  
 
 
Bu rekor harcamada en büyük payı, alışveriş merkezleri ve marketler aldı. Bayram öncesi 
Cuma, Cumartesi ve Pazar günü, alışveriş merkezlerinde yaptığımız harcamalarda, giyim ve 
yiyecek-içecek sektörü başı çekti. Bayram tatilinin diğer günlerinde en çok harcamayı ise benzin 
istasyonlarında yaptık.  
 
Bir dakikada POS’larla 5.687 kez işlem yaptık, 
384 bin TL para harcadık…  
 
 
Dokuz günlük bayram tatili boyunca, alışveriş merkezleri, iş yerleri ve benzin istasyonlarının 
açık olduğu 10.00 – 22.00 saatleri arasında, bir dakikada ortalama 5.687 kez, kredi kartımız ile 
harcama yaptık. Aynı zaman diliminde bir dakikada 384 bin 887 TL para harcadık. 
 
 

12 – 21 Kasım 2010 Döneminde  
Banka ve Kredi Kartları ile Yapılan Harcamaların Dağılımı  
 

İŞLEM 
TARİHİ 

BKM SWITCH   
İŞLEM ADETİ 

GERÇEKLEŞEN 
CİRO (TL) 

12.11.2010 
                                       
5.388.759     362.368.627,11 

13.11.2010 
                                       
5.293.074     329.913.169,19 

14.11.2010 
                                       
4.468.103     329.070.105,12 

15.11.2010 
                                       
5.945.963     196.611.967,15 

16.11.2010 
                                       
1.642.680     330.588.510,21 

17.11.2010 
                                       
2.175.175     55.764.581,46 

18.11.2010 
                                       
2.600.248     73.102.307,18 

19.11.2010 
                                       
2.942.041     92.281.469,45 

20.11.2010 
                                       
3.484.121     118.693.376,76 

21.11.2010 
                                       
2.913.490     205.674.014,48 

 



 
  
 
 
 
Bu yıl bayram tatilini yurtdışında geçirenlerin tercihi Uzak Doğu oldu, 
Kredi kartımızla Vietnam’da yaptığımız harcamalar dikkat çekti. 
 
 
Uzun bayram tatili fırsatını değerlendirerek yurtdışına gidenler, BKM kayıtlarına göre,           
12 Kasım-20 Kasım 2010 tarihleri arasında yurtdışında toplam 238 milyon 429 bin 405 TL 
tutarında harcama yaptılar. Yerli kredi kartları ile yurtdışında yapılan harcamalar arasında yüzde 
6,7’lik pay ile Uzak Doğu ülkesi Vietnam dikkat çekti. Vietnam haricinde, New York, Paris, 
Londra, Milano, Barselona yine yerli kredi kartları ile en çok alışveriş yapılan gözde tatil kentleri 
oldu. 
 
Bayram tatilinin gözde rotası olan Vietnam’da kredi kartlarımızı en çok konaklama (otel) 
ve restoranlarda kullanırken, New York, Paris ve Londra’da alışveriş merkezleri ve giyim 
mağazalarında kullandık. 
 
 
 
 
 
 

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. 
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