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Tedbiri bırakmadık, temassız ödedik 

 

Temassız ödemelere olan ilginin her geçen gün arttığını dile getiren 

BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, temassız ödemelerin hijyenik 

olması nedeniyle tercih edildiğini belirtiyor. 

 

Kartlı ödemelerde yüzde 29 artış 

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Şubat 2020 kartlı ödeme verilerini açıkladı. BKM verilerine 

göre, banka kartları ve kredi kartlarıyla şubat ayında toplam 84,9 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Bu 

tutarın 72 milyar TL’si kredi kartlarıyla ödenirken, 12,9 milyar TL’sinde banka kartları kullanıldı. 

Büyüme oranları özelinde incelendiğinde ise 2020 Şubat ayının 29 gün olmasının da etkisiyle 

banka kartıyla yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 52 

olurken, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 25 olarak gerçekleşti. Toplam kartlı 

ödemeler ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 oranında artış gösterdi.  

 

Tablo 1: Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi 

Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) 2019 Şubat 2020 Şubat Değişim 

Banka Kartı 8,5 12,9 %52 

Kredi Kartı 57,5 72 %25 

Toplam 66 84,9 %29 

 

 

Şubat ayında mağaza içi her 7 kartlı ödemenin 1’i temassız yapıldı 

Kart kullanıcılarının hızlı ve kolay şekilde ödeme yapmasını sağlayan temassız ödemeler hızla 

yaygınlaşmaya devam ediyor. Olağanüstü günler yaşadığımız bu dönemde Dünya Sağlık 

Örgütü'nün elden ele geçen kâğıt ve bozuk paralarla yayılabilecek virüs ve bakterilere karşı 

uyarıda bulunması, parayla temasın ardından ellerin yıkanmasını ve mümkünse temassız kart 

kullanılmasını önermesi, temassız kartlarla ve uyumlu akıllı telefonlarla yapılabilen temassız 

ödemelerin hızlı ve kolay olmasının yanı sıra, hijyenik olma avantajını da gözler önüne seriyor.  
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Bu doğrultuda, 2020 yılı şubat ayında temassız kullanımının 2019 yılının aynı dönemine göre 3 

kat arttığı görülüyor. Şubat ayında mağaza içi yapılan ödemelerin %15’inin yani her 7 kartlı 

ödemeden 1’inin temassız olarak yapıldığı gözlemlenirken günlük temassız ödeme adedinin ise 3 

milyon adedi geçtiği görülüyor. Bu veriler temassız ödemelerin sağladığı faydalarla artık 

hayatımızın vazgeçilmez bir ödeme yöntemi olduğunu ve hayatın her alanında hızla yaygınlaştığını 

ön plana çıkarıyor. 

Tablo 2: Temassız Ödeme Adedi (Milyon Adet) Gelişimi 

Temassız Ödeme Adedi 
2019 

Şubat 

2020 

Şubat 
Değişim 

Temassız Ödeme Adedi (Milyon Adet) 26 73 %287 

Mağaza içi Ödemelerdeki Payı 6% 15%  
 

Cüzdanlarda yer alan her 2 kredi kartından 1’inin temassız özelliği bulunuyor  

Kredi kartları ile banka kartları ve ön ödemeli kartlar ayrı ayrı incelendiğinde ise kredi kartlarının 

38,9 milyon adetle yüzde 55’inin, banka kartları ve ön ödemeli kartların ise toplam 36,3 milyon 

adetle yüzde 22’sinin temassız teknolojisiyle uyumlu olduğu görülüyor. Temassız teknolojisiyle 

uyumlu toplam kart sayısı 75 milyonu geçerken, cüzdanlarda yer alan her 2 kredi kartından 1’inin 

temassız özelliği bulunuyor. 

 

Tablo 3: Temassız Kart Sayıları (Milyon Adet) 

Temassız Kart Sayıları 
2019 

Şubat 

2020 

Şubat 

Toplam 

İçindeki Payı 

(2020 Şubat) 

Temassız Banka Kartı & Ön Ödemeli Kart (Milyon Adet) 27,8 36,3 22% 

Temassız Kredi Kartı (Milyon Adet) 32 38,9 55% 

 

 

Her 3 iş yerinin 2’sinde temassız ödeme kabul ediliyor 

Kart sahipliğinde hızla artan temassız payı, kart kabul noktasında da hızlı artışını sürdürüyor. İş 

yeri tarafında da temassız dönüşüm hızla devam ederken, bugün her 3 terminalden 2’sinde 

temassız ödeme yapılabiliyor. En çok temassız işlem yapılan iş yerlerinin ise sırasıyla market-

gıda, yemek, ulaşım ve akaryakıt sektörlerinde yer aldığı görülüyor. 

 

Tablo 4: Temassız Terminal Sayıları (Milyon Adet) 

Temassız Terminal Sayıları 2020 

Şubat 

Toplam 

İçindeki Payı 

Temassız Terminal Adedi (Milyon Adet) 1,6 %65 
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Mobil temassız ödeme adedi 2,5 kat arttı 

Kullanıcıların cep telefonlarıyla temassız ödeme yapmalarını sağlayan uygulamalar da her geçen 

gün daha fazla kullanılıyor. BKM verilerine göre, 2020 yılı şubat ayında yapılan mobil temassız 

ödeme işlem adedinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2,5 kat artışla 376 bin adet olarak 

gerçekleştiği görülüyor. Önümüzdeki dönemde kullanıcı alışkanlığının artmasıyla beraber mobil 

temassız ödemelerin çok daha yaygınlaşacağı öngörülüyor. 

 

İlgili Kişi 
Ayşe Ekin Gündüz 
Marjinal Porter Novelli 
0212 219 29 71- 0533 921 43 53  
ayseg@marjinal.com.tr 
 
BKM hakkında 
1990 yılında kurulan Bankalararası Kart Merkezi (BKM), hâlihazırda 29 banka ve 6 banka dışı üyeye sahiptir. Bankaların 

operasyonlarını kolaylaştırma ve operasyonel süreçlerde verimliliği artırma odaklı faaliyetler yürüten BKM, ödeme 
sistemleri ekosistemine güvenli ve hızlı çözümler üreten teknoloji odaklı bir kurumdur. “Nakitsiz ödemeler toplumu” 
hedefini sahiplenen bir kurum olarak 2012 yılında Türkiye'nin ilk dijital cüzdanı BKM Express'i hizmete sunmuştur. 
Türkiye'de nakitsiz ödemeler toplumu hedefi bilincinin artmasına yönelik birçok tanıtım projesine ve iletişim kampanyasına 
imza atan BKM, sunduğu yenilikçi ödeme teknolojileri ve platformlarıyla da bu hedefe katkı sağlamaktadır. BKM, 2016 
yılında Türkiye'nin ilk yerli kartlı ödeme şeması ve markası TROY'u da sektörün hizmetine sunmuştur. Bilgi için: 
www.bkm.com.tr  

 

 

 

 

 

 

http://www.bkm.com.tr/

