
 
 

Halkbank’tan Bank24 Jet’le Avrupa’da bir ilk 

Halkbank, Visa ile işbirliği yaparak Avrupa’nın ilk ön ödemeli temassız banka kartı Bank24 Jet’i 
tamamladı. Bank 24 Jet banka kartı;  küçük tutarlı temassız ödeme kartı, toplu ulaşım kartı, KGS, 
self servis ödeme kartı, geçiş kartı gibi çok farklı fonksiyonları bir arada taşıyan yeni ön ödemeli 
kart platformu olarak kullanıma sunuluyor. 

Halkbank, küçük tutarlı ödemeler ve temassız ödeme kartlarından beklenen tüm fonksiyonları bir 
araya getirebilen yeni ve esnek bir ön ödemeli kart platformu oluşturarak yeni banka kartı 
Bank24 Jet’le ihtiyaca özel hizmet vermeye başlıyor. Halkbank, Visa ile işbirliği içinde yürüttüğü 
proje kapsamında temassız kart, banka kartı, kimlik kartı, ulaşım kartı gibi pek çok uygulamayı 
bünyesinde barındırabilecek ve ihtiyaçlar doğrultusunda özellikleri genişletilebilecek Bank24 
Jet’i öncelikle kurumlara sunmayı amaçlıyor. Halkbank’ın Visa ile birlikte kurduğu bu kart 
platformu Avrupa’da ilk ve tek olmasıyla dikkat çekiyor. Platform sayesinde bankacılık 
anlayışına yeni bir bakış getirdiklerini belirten Halkbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür 
Yardımcısı Bilgehan Kuru şöyle konuştu: 

“Bank24 Jet ile sadece Türkiye’nin değil, dünyanın önünde ilerliyoruz. Visa gibi alanında 
uzman, dünya markası bir ortakla birlikte banka kartının yapabileceklerini kurumların 
hayal gücü ile sınırlı hale getiriyoruz. Bank24 Jet’i kullanarak köprülerden geçiş yapabilir, 
otobüs, vapur ve taksiye binebilir, otomatlardan yiyecek içecek satın alabilir, stadyum ve 
konser mekanlarına giriş yapabilir, yemek masraflarını ve akla gelebilecek tüm küçük 
tutarlı alış verişleri hızlı ve temassız ödeyebilirsiniz. Tüm bunlar ister bir arada ister 
kurumların istekleri doğrultusunda farklılaştırılarak ön ödemeli kart platformumuz 
üzerinden kolaylıkla halledebileceğimiz uygulamalar.” 

Öncü ve vizyoner bakış açısı nedeniyle Halkbank’ı tebrik eden Visa Europe Ülke Direktörü Nur 
Öztin Kurak ise “Ödemelerde sunduğu avantajlarla hayatın akışını hızlandıran ve 
Avrupa’da ilk kez temassız banka kart teknolojisini ön ödemeli bir platforma Visa 
payWave ve Bank24 Jet ile taşıyan Halkbank’ın bu anlamda diğer bankalar için de iyi bir 
model oluşturduğunu düşünüyoruz” dedi.  

“Temassız ve hızlı ödemede kredi kartı tekeline son veriyoruz” 

Sadece kredi kartları üzerinde bulunan temassız ve hızlı ödeme alt yapısı, Bank24 Jet ile ön 
ödeme fonksiyonunun da eklenmesiyle Halkbank’ta vadesiz mevduat hesabı olan herkesin sahip 
olabileceği bir ürüne dönüşüyor. Vadesiz bir hesaba bağlı olarak verilen Bank24 Jet, ön ödemeli 
temassız işlem yapabilme özelliği ile tüm banka kartlarıyla temelden ayrılıyor. Bank24 Jet sahibi 
isterse vadesiz hesabını kullanarak ATM veya POS terminallerinden, isterse nakit olarak nakit 
yatırma özelliği olan ATM’lerden kartına para yüklemesi yaparak bozuk para veya biletin geçtiği 
her yerde temassız işlem yapabiliyor.  

 



 
 
Visa amblemli tüm işyerlerinde geçerli olan Bank24 Jet, toplu taşıma araçları ve taksilerde, 
sinema, müze gibi mekanların girişlerinde, sayaç ödemelerinde ve kiosklarda kullanılabiliyor. 
Bank24 Jet’in alışverişi sadece hızlı ve kolay hale getirmekle kalmadığını aynı zamanda güvenli 
kıldığını belirten Kuru, sözlerine şöyle devam etti: 

“Bank24 Jet, sahip olduğu çip ile kredi kartları ile aynı güvenlik standardına sahip; banka 
kartlarının aksine kopyalanması mümkün değil. Temassız banka kartlarında bu kadar 
yüksek güvenlik seviyesi sunan ilk banka biziz. Özetle Bank24 Jet banka kartına kredi 
kartı muamelesi yapıyor, itibarını kredi kartı seviyesine çıkartıyoruz. Ayrıca Bank24 Jet 
sahibi olmak için kredi kartı tahsis kriterlerine uygunluk da aramıyoruz. Bank24 Jet sahibi 
olmak isteyen herkes, hiç bir kredi değerlendirme engeline takılmadan Bank24 Jet sahibi 
olabilecek.  

Ön ödemeli bir kartı temassız kart teknolojisi ile Avrupa’da ilk defa Halkbank’ın birleştirdiğine 
dikkat çeken Visa Europe İnovasyon ve Yeni Ürün Geliştirme Bölüm Başkanı Sandra Alzetta 
şunları ifade etti: 

“Halkbank Bank24 Jet, Türkiye’nin yenilikçi kart uygulamalarında kilit pazarlardan biri 
olduğunun en iyi göstergesi. Tüketicilerin yanı sıra öğrenciler için de çok kullanışlı bir 
ödeme aracı olan Bank24 Jet, ön ödemeli özelliğiyle bütçe yönetimi konusunda tüketiciyi 
desteklerken Visa payWave temassız özelliğiyle de alışverişlere hız kazandırıyor 
 


