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Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 750 TL oluyor! 

 

 

Temassız ödemelerde işlem limiti 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla 

750 TL’ye yükseliyor.  

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkân 

sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 750 

TL’ye yükseltildi. Artık temassız ödemeler 750 TL'ye kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki 

işlemler ise temassız ve şifreli olarak yapılabiliyor. Bu sayede kullanıcılar artık daha yüksek 

tutarlı ödemeleri de çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. 

 

Temassız ödemeler hızlı ve güvenli olmasının yanı sıra hijyenik bir ödeme deneyimini de 

beraberinde getiriyor.  

 

Günlük temassız işlem adedi 10 milyonu geçti. 

BKM verilerine göre, cüzdanımızdaki her 5 kredi kartından 4’ü temassız özelliği taşıyor. 

Bu verinin alışverişlere de yansıdığı gözlemleniyor. Buna göre yüz yüze yapılan her 10 

kredi kartı işleminden yaklaşık 7’si temassız olarak gerçekleşiyor.  

Ayrıca Mayıs 2022 verilerine göre her 5 iş yerinin 4’ünde temassız ödeme kabul edilebiliyor. 

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


Dahili 

 
 

     
 

 

 

 
 

BANKALARARASI KART MERKEZi A.Ş . 

Nispetiye Cad. Akmerkez  E 3 Blok Kat: 3 Etiler 34337  istanbul  Tel: (0212) 350 79 00 Faks: 10212) 282 12 22 

e-posta: bkm@bkm.com.tr web: www.bkm.com.tr 

Bogaziçi Kurumlar  V.D.: 1400033482 Tlcarat  Sicil No.: 267660-215242 

 

 

 

 

 

12 milyon kez mobil temassız işlem yapıldı.  

Sadece kartlarla değil, mobil cihazlarla yapılan temassız işlem adedinde de artış 

gözlemleniyor.  

BKM verileri 2022 yılının ilk 5 ayında 12 milyon adet mobil temassız işlem yapıldığını, bu 

rakamın geçen senenin aynı dönemine göre 2 kat arttığını gösteriyor. Bu yılın başından bu 

yana mobil cihazlarla temassız olarak yapılan alışveriş tutarının ise 1,3 milyar TL’yi geçtiği 

görülüyor. 

 

 

 

 

İlgili Kişi 
Derya Demirbüker  
0212 350 78 16  
Derya.Demirbuker@bkm.com.tr  

 

 
BKM hakkında 

1990 yılında kurulan Bankalararası Kart Merkezi (BKM), hâlihazırda 30 banka ve 12 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. E-ticaretin büyümesi için öncü ve birleştirici rolü ile 

2012 yılında Türkiye'nin ilk dijital cüzdanı BKM Express'i hizmete sunmuştur. Dijital ödemelerin yaygınlaşmasına yönelik birçok 

tanıtım projesine ve iletişim kampanyasına imza atan BKM, yaygınlığını artırarak hedefe katkı sağlamaya devam etmektedir. 

BKM, 2016 yılında Türkiye'nin yerli kartlı ödeme şeması ve markası TROY'u da sektörün hizmetine sunmuştur. 2020 yılında 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.’nin BKM’ye hâkim hissedar olması ile birlikte, BKM’nin faaliyet alanlarına yenilikçi altyapı 

ve platform hizmetleri de eklenmiştir. Bu sayede bütün yenilikçi teknolojilerin desteklenmesi ve rekabetçi bir ödeme sistemleri 

ekosisteminin oluşması için en yüksek düzeyde katkı sunabilecek hale gelmiştir.  
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