
 

BASIN BÜLTENİ 

14 Ocak 2014 

 
 

Küçük tutarlı alışverişlerde temassız ödemeyi sevdik  

 
TEMASSIZ ÖDEMELERDE  

ÜST LİMİT 50 TL OLDU 
 

Kart kullanıcılarının şifre girmeden, kasada kartlarını POS cihazına okutarak gerçekleştirdiği temassız 
ödemelerde üst limit tutarı 35 TL’den, 50 TL’ye yükseldi.  

 
2007 yılından bu yana temassız ödemelerde uygulanan üst limit tutarı, yılbaşından itibaren 35 TL’den, 50 
TL’ye yükseldi.   
 
Küçük Tutarlarda Tercih, Temassız Ödemeden Yana  

 
Temassız özelliği taşıyan kartların yaygınlaşması ve kart kullanıcılarının da küçük tutarlı ödemelerde 
temassız ödemeyi tercih etmeleri üst limit artışında etkili oldu. 
‘2023 Nakitsiz Ödemeler Toplumu’ hedefi doğrultusunda küçük tutarlı alışverişlerde temassız 
ödemelerdeki artışa dikkat çeken Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko şu 
bilgileri verdi: 
“Küçük tutarlı alışverişlerde kart kullanıcılarının kasada zaman kaybetmeden hızlı ve kolay ödeme 
yapmasını sağlayan temassız ödemeler hızlı büyüyor. 2007 yılından bu yana şifre girmeden 
gerçekleştirilen temassız ödemelerde uygulanan üst limitin 35 TL’den 50 TL’ye yükselmesi kart 
kullanıcıları için önemli bir avantaj sağlıyor. Yaşanan bu gelişmeler nakitsiz ödemeler toplumu hedefine 
hızlı bir şekilde ilerlediğimizi gösteriyor.” 
 
Temassız Ödeme Daha Hızlı  

 
BKM’nin yaptığı bir araştırmaya göre, yeni ödeme araçlarına hızlı biçimde uyum sağlayan ülkemizde 
temassız kartlar ile ödeme yapanlar vakit kaybetmeden alışverişlerini tamamlıyor. 50 TL’nin altındaki 
alışverişlerde, şifre girmeksizin kartı POS’a yaklaştırmanın yeterli olduğu temassız ödemeler, nakit ile 
ödemelere göre çok daha kısa sürede gerçekleşiyor. Araştırma sonuçlarına göre nakit ödemeler 26 
saniyede, banka veya kredi kartı ile ödemeler 16 saniyede gerçekleştirilirken, temassız ödemeler sadece 
9 saniyede tamamlanıyor.   
 
 
 



 
Kartlar ve POS’un Üzerindeki Temassız İşareti  

 
Mevcut kartlarla temassız ödeme gerçekleştirmenin mümkün olup olmadığı öğrenmek ise çok kolay. 
Visa’nın ‘payWave’, MasterCard’ın ‘paypass’, AmEx’in ‘ExpressPay’ olarak adlandırdığı temassız kartların 

üzerinde   sembolü bulunuyor. Kartlarını ve POS’larını temassız özellikli kart ve POS’larla değiştirmek 
isteyen kart sahiplerinin ve işyerlerinin, bankalarına bu talebi iletmesi yeterli oluyor. 
 
 
 

 

 

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.  


