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GELECEK TEMASSIZ OLACAK!
Hayatı daha kolay yaşamayı sağlayan kartlar, temassız özellikleriyle yeni bir ödeme
deneyimi sunuyor. Kahvenizi alırken ya da gazetenizi isterken temassız kartınız varsa
kasada bekleme süreniz azalıyor, ödemeniz kolaylaşıyor. POS’ların, kartların ve akıllı
telefonların temassız teknolojisi ile uyumlu hale gelmesi ile temassız teknolojisinin
yaygınlaşması için uygun ortam oluşuyor. 2019 yılında üretilen akıllı telefonların yüzde
81’i temassız teknolojisi ile uyumlu olacak.
Türkiye’de ise bugün her 4 kredi kartından 1 tanesi temassız özelliğe sahip. POS sayılarında
bu yıl geniş çaplı bir dönüşüm başladı. Tüm bu göstergeler temassız hayata giderek
yaklaştığımızı gösteriyor. Yaklaşık on yıl kadar önce hayatımıza dokunan ancak uygun
şartların oluşmaması sebebiyle beklenen atılımı yapamayan teknoloji, biraz gecikmeyle de
olsa hayatımızda daha fazla yer almaya başladı. Bu teknolojinin son dönemde kat ettiği
mesafede; bankaların yaptıkları yatırımlarla cebimizdeki kartları ve işyerlerindeki POS
cihazlarını temassız teknolojisi ile uyumlu hale getirmesinin önemli katkısı oldu. Bir diğer
olumlu etken ise akıllı telefon üreticilerinin bu teknolojiye yatırım yapması ve yeni nesil akıllı
telefonları temassız teknolojisi ile uyumlu olarak üretmesi oldu. Bu sayede, bireyler artık
belirlenen tutarın altındaki işlemlerde şifre girmeden kartlarını ve akıllı telefonlarını POS
cihazına yaklaştırarak ödemelerini tamamlayabiliyor. İngiltere’de 30 Pound’un altındaki
işlemlerde, Türkiye’de ise 50 TL’nin altındaki işlemlerde şifre girmeden temassız ödeme
yapmak mümkün.

2019’da Üretilen Her 5 Telefondan 4’ü Temassız Uyumlu Olacak
Temassız teknolojisi ile uyumlu akıllı telefonlara ait veriler; 2014 yılında üretilen 310 milyon
adet telefonun, yani akıllı telefonların %23’ünün temassız teknolojisi uyumlu olduğunu
gösteriyor. Öngörüler, 2019 yılında 2,8 milyar adet ile üretilecek akıllı telefonlarında %81’inin
temassız teknolojisini destekleyeceğini gösteriyor.
Tablo 1: Dünyada Üretilen Temassız Teknolojisi Uyumlu Akıllı Telefon Sayısı
Yıl
2014
2019

Üretilen Temassız Teknolojisi ile
Üretilen Toplam
Uyumlu Akıllı Telefon Sayısı
Akıllı Telefon Sayısı
(Milyar Adet)
İçindeki Payı
0,31
23%
2,80

81%
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Akıllı telefonlardaki dönüşümün bir benzeri POS cihazlarında da yaşanacak. 2014 yılında
tüm dünyada 21 milyon adet temassız POS bulunurken 2019 yılında bu sayının 75 milyona
ulaşması bekleniyor. Dolayısıyla beş yıllık sürede temassız terminal sayısının, bugünkü
değerinin 3 katını aşacağı tahmin ediliyor.
Tablo 2: Dünyada Temassız Terminal Sayısı

2014

Temassız Terminal
Sayısı (Milyon Adet)
21

2019

75

Yıl

Türkiye’de Her 4 Kredi Kartından 1’i ile Temassız Ödeme Yapmak Mümkün
Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) açıkladığı veriler, temassız dönüşümün Türkiye’de de
başladığını gösteriyor. Ekim 2015 sonunda ülkemizde kredi kartlarının %24’ü, banka
kartlarının ise %7’si temassız teknolojisi ile uyumlu. Bu oranlar; 2010 yılında kredi kartları için
%7, banka kartları için ise sadece %0,3 seviyesindeydi.
Tablo 3: Türkiye’de Temassız Kart Sayıları ve Toplam İçindeki Payı
2015 Ekim

Temassız Kart Sayıları
Toplam
(Milyon Adet)
İçindeki Payı

Kredi Kartı

14,2

24%

Banka Kartı

7,7

7%

Ödeme noktaları incelendiğinde ise 2015 yılının ilk on ayında hem POS, hem de ödeme
kaydedici cihaz (ÖKC) yazılımlarında temassız oranının hızla arttığı görülüyor. 2014 yılı
sonunda POS cihazlarının sadece %3’ü temassız teknolojisi ile uyumlu iken bankaların
yaptıkları yatırımlar, işyerlerinin ve kart sahiplerinin gösterdiği ilginin sonucunda bu oran,
2015 Ekim ayı sonunda %9’a yükseldi. ÖKC yazılım sayılarında da benzer biçimde hızlı bir
dönüşüm gerçekleşti. 2014 sonunda ÖKC yazılımlarında temassız oranı %17 iken 2015
Ekim sonunda bu oran %22’ye yükseldi.
Tablo 4: Türkiye’de Temassız Terminal Sayıları ve Toplam İçindeki Payı
Temassız Terminal
Sayıları (Bin Adet)

Toplam
İçindeki Payı

POS

195

9%

ÖKC Yazılım

77

22%

2015 Ekim
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“Emin Adımlarla Temassız Hayata!”
Temassız kart ve terminal sayılarında 2015 yılında gerçekleşen büyümenin önümüzdeki
dönemde de süreceğini vurgulayan Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Dr. Soner
Canko, “Özellikle toplu taşıma, kafeler ve marketler temassız ödemelerin en yaygın olduğu
alanlar. Mevcut bu alanların yanı sıra farklı alanlarda da temassız ödemelerin yaygınlaşması
adına bankalarla perakendecileri ortak bir platformda buluşturuyor, yaptığımız kampanyalarla
bireylerin temassız ödeme deneyimini yaşamasını sağlıyoruz. Bugün ülkemizdeki her 4 kredi
kartından 1’inin temassız işlem özelliği bulunuyor. Akıllı telefonlarla temassız ödeme
yapılmasını sağlayan uygulamalar geliştiren bankalarımızın sayısı da hızla artıyor. Temassız
terminal sayısında ise 2015 yılında büyük bir atılım başladı. Tüm bu göstergeler, emin
adımlarla temassız hayata yürüdüğümüzü işaret ediyor.” dedi.
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