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Bankalararası Kart Merkezi (BKM)
Kurban Bayramına ilişkin kredi kartı ve banka kartı
kullanım bilgilerini açıkladı :

KURBAN BAYRAMINDA
TOPLAM 720 MİLYON YTL HARCADIK
KREDİ KARTI İLE
HAYIR KURULUŞLARINA BAĞIŞ YAPMAYA BAŞLADIK
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Arife Günü ve Kurban Bayramı’na denk gelen 18-23 Aralık
2007 döneminde, kredi kartlarıyla 9.289.806 adet işlem gerçekleştiğini ve 720.830.725-YTL
tutarında harcama yapıldığını açıkladı. Bu döneme ait harcamalarımızın toplamının 2006 yılına
göre %24 arttığı gözlendi.
Bankalarararası Kart Merkezi raporunda, çeşitli hayır kuruluşları ve gönüllü hizmet kuruluşlarına
kredi kartı ile bağış yapmanın da yaygınlaşmaya başladığı da yer aldı. Kurban Bayramı
döneminde, çeşitli hayır kuruluşları ve gönüllü hizmet kuruluşlarına 229.515.-YTL tutarında kredi
kartı ile bağış yapıldı.
Kredi Kartı ile En Çok İşlemi
Arife Gününde Yaptık
19 Aralık 2007 Çarşamba gününe denk gelen arife gününde, banka ve kredi kartlarıyla toplam
4.328.338 adet işlem gerçekleşti. Böylelikle 18-23 Aralık döneminin en çok işlemi de arife günü
gerçekleştirilmiş oldu.
Kredi Kartlarımızı
Arife Günü Alışveriş Merkezlerinde,
Bayramın İlk Günü ise, Benzin İstasyonlarında Kullandık
Arife günü cirodan en büyük payı %20.2 ile market ve alışveriş merkezleri alırken, arkadan
%17.01 oranı ile giyim ve aksesuar firmaları geldi.
Bayramın ilk günü ise kredi kartımızı %25,04’lük oranla en çok benzin istasyonlarında kullandık.
İkinci sırada ise yine %15,14 oranı ile yine Market ve Alışveriş Merkezleri yer aldı.

Arife günündeki banka ve kredi kartı harcamaları
sektörel dağılım; (19.12.2007)
MARKET VE ALIŞVERİŞ
MERKEZLERİ
GİYİM VE AKSESUAR
BENZİN İSTASYONLARI
TELEKOMUNİKASYON
ÇEŞİTLİ GIDA
DİĞER

20,20%
17,01%
11,04%
8,14%
6,29%
5,86%

Bayramın ilk günündeki banka ve kredi kartı harcamaları
sektörel dağılım; (20.12.2007)
BENZİN İSTASYONLARI
MARKET VE ALIŞVERİŞ
MERKEZLERİ
GİYİM VE AKSESUAR
DİĞER
DOĞRUDAN PAZARLAMA
ÇEŞİTLİ GIDA

25,04%
15,14%
11,35%
7,06%
6,90%
5,85%

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.

