
İlk 5 ayda “Temassız Kart” sayısındaki artış  
geçtiğimiz yılı yakaladı  

 

KULLANICI KARTTA DA “BASİT”İ 

TERCİH EDİYOR 

Geçen yıl 12 ay boyunca 700 bin adet artan “Temassız 
Kredi Kartı” sayısı, bu yılın ilk 5 ayında aynı artışı 

yakalayarak 13 milyon adeti geçti. Temassız POS sayısı 
büyümesi de neredeyse 4’e katlandı ve 48 bin adet artarak 
142 bine ulaştı. Diğer yandan kartta bu gelişmeler dikkati 
çekerken, BKM Express’te de mobil işlemlerin payı yüzde 
56’ya çıktı. Bu da gösteriyor ki, yeni yaşam trendlerinde 

‘basit’i tercih eden kullanıcı, kartta da mobilde de artık basit 
düşünüyor ve basiti istiyor.  

 
 

Yeni yaşam trendlerinde her aldığı hizmette basitliği arayan kullanıcı, yaptığı alışverişlerde 

de bunu gösteriyor. Bir yandan BKM Express uygulamalarında mobilin ağırlığı artarak, yüzde 

56’lara ulaşırken, kart tarafına bakıldığında “Temassız Kartlar”daki hızlı yükseliş dikkati 

çekiyor. Bu kartların sunduğu, hızlı ve kolay ödeme seçeneği iş yerleri ve tüketiciler 

tarafından önemli bir tercih nedeni oldu. 2015 yılı temassız ödemelerin daha hızlı 

yaygınlaşacağı bir yıl olacak. Yılın ilk 5 ayındaki artış da bunu net bir şekilde gösteriyor. 

Geçen yıl 12 ay boyunca 700 bin adet artan “Temassız Kredi Kartı” sayısı bu yılın ilk 5 

ayında aynı artışı yakaladı ve 13 milyon adedi geçti. Temassız POS sayısındaki artış ise 

daha belirgin şekilde dikkati çekiyor. Geçen yıl 12 bin adet artan POS sayısı bu yılın ilk 5 

ayında bu rakamı neredeyse 4’e katladı ve 48 bin adet arttı. Mayıs sonunda toplam temassız 

POS sayısı 142 bin adet oldu. 

Tablo 1: Temassız Kart ve POS Sayıları (Milyon Adet) 

Temassız Kart ve POS Sayıları 
Aralık 
2013 

Aralık 
2014 

Mayıs 
2015 

Temassız Kredi Kartı (Milyon Adet) 12,0 12,7 13,4 

Temassız POS (Bin Adet) 81 93 142 

 

Öte yandan temassız ödemeler dendiğinde akla küçük tutarlı “mikro” ödemeler geliyor. 

Temassız ödemelerin yaklaşık %70’i market alışverişlerinde yapılıyor. Restoranlarda yapılan 

yemek ödemeleri temassız alışverişlerin %14’ünü oluştururken, toplu taşıma işlemleri ise %8 

paya sahip bulunuyor. 



Banka Kartı Sayısı Artmaya Devam Ediyor 

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2015 yılı Mayıs ayına ait kartlı ödeme sistemleri verilerini 

açıkladı. BKM’nin açıklamasına göre Mayıs ayında banka kartı sayısı 110 milyona yükseldi. 

Kredi kartı sayısı ise yaklaşık 58 milyon oldu. Banka kartı sayısındaki artış 2014 yılı Mayıs 

ayı ile kıyaslandığında %9 olurken kredi kartı sayısında sadece %0,7’lik artış gerçekleşti. 

Tablo 2: Kart Sayıları Gelişimi (Milyon Adet) 

Kart Sayıları (Milyon Adet) 2014 Mayıs 2015 Mayıs Değişim 

Banka Kartı 100,5 109,7 9% 

Kredi Kartı 57,3 57,7 0,7% 

Toplam 157,8 167,4 6% 

 

 

Kredi Kartları ile Ödemeler %16 Büyüdü 

Kartlarla yapılan ödemelerde ise kontrollü büyüme sürüyor. Geçen yılın Mayıs ayına göre 

kredi kartları ile yapılan ödeme tutarı %16 artarken banka kartları ile ödemelerde büyüme 

oranı %31 oldu. Mayıs ayında kredi kartları ile 42,2 milyar TL, banka kartları ile 3,3 milyar TL 

tutarında ödeme yapıldı. 

Tablo 3: Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi 

Kartlı Ödeme Tutarı 
(Milyar TL) 

2014 Mayıs 2015 Mayıs Değişim 

Banka Kartı 2,5 3,3 31% 

Kredi Kartı 36,4 42,2 16% 

Toplam 38,9 45,5 17% 

 

 

 

Kartlı Ödemeler Kayıtlı Ekonomiye Katkı Yapmaya Devam Ediyor 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2015 

yılının ilk çeyreğinde %2,3 büyüdü. Hanehalkı tüketimi artışı ise %4,5 ile ekonomik 

büyümenin üzerinde arttı. Kartlı ödemelerin hanehalkı tüketimine oranı ise son 1 yılda 

%36’dan %38’e yükseldi. Böylece bu yıl daha fazla ödeme kartlar sayesinde kayıt altına 

alındı ve nakitsiz ödemelere bir adım daha yaklaşılmış oldu. 

Tablo 4: Kartlı Ödemelerin Hanehalkı Tüketimine Oranı 

  2014 İlk Çeyrek 2015 İlk Çeyrek 

Kartlı Ödemelerin Hanehalkı 
Tüketimine Oranı 

36,1% 37,5% 

 


