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Anket Yaklaşımı

Dijital bankacılık saha anket çalışması katılım ve konvansiyonel bankaları

kullanan bireylerin dijital finans ekosistemindeki davranış ve bakış açılarına

dair iç görüler elde etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Farklı demografik ve sosyoekonomik statülere sahip

kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

6 farklı yaş grubu, 11 farklı şehirde ikamet eden ve 4 farklı SES grubundan

katılım ve konvansiyonel banka kullanan bireylere ulaşılarak kapsayıcı ve

verimli bir çalışma hedeflenmiştir.

Çalışma kapsamında, katılımcıların banka tercih sebepleri, katılım bankacılığı

okuryazarlık seviyeleri, bankaları ile temel etkileşim kanalları, dijital bankacılık

kullanımları ve bankacılık ürün ve hizmetlerine ilişkin genel memnuniyetleri

olmak üzere çeşitli başlıklar hakkında bilgiler edinilmiştir.

Anket çalışması TKBB Dijital Bankacılık Strateji Raporu’na veri sağlamak

amacıyla yapılmış olup, sadece bu alana özgü bilgi ve içgörü sağlamaktadır.

BÖLÜM 1 l Anket Yaklaşımı

22462246

%16

%43

%10

İstanbul

İzmir
Ankara
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Anket Yaklaşımı

BÖLÜM 1 l Anket Yaklaşımı

15-18

%27,3

%10,9
19-24

25-35

%39,6

%16,7

36-45

46-55

56+

%27
%31

%18

C1 SES C2 SESA SES B SES

%23

Yalnızca  
Konvansiyonel      
Banka Kullananlar%54

Hem Konvansiyonel 
Hem Katılım Bankası 
Kullananlar1%25

Yalnızca Katılım      
Bankası Kullananlar1%21

Not: (1) Ankette minimum 1000 katılım bankacılığı müşterisine ulaşılmak hedeflenmiştir. (2) SES gruplarına ilişkin detaylı bilgi Ek bölümünde yer almaktadır.

Anket katılımcılarının banka dağılımı

Anket katılımcılarının cinsiyet dağılımı

Anket katılımcılarının sosyoekonomik Statü (SES)            

gruplarına göre dağılımı2

Anket katılımcılarının yaş dağılımı

%53 %47
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Katılım bankacılığı müşterileri katılım bankacılığı ekosisteminde ATM ağını ve 

temel bankacılık hizmetlerini yetersiz bulduğu için katılım bankacılığını sık 

kullanmadığını belirtmektedir.

Yönetici Özeti (1/4)

Katılım Bankacılığı ve Bankacılık Hakkındaki İçgörüler

BÖLÜM 1 l Yönetici Özeti

%30

ATM ağının yaygın olmaması

İnternet bankacılığı 
hizmetinin yetersiz olması

Temel bankacılık ürün ve
hizmetlerinin yetersiz olması

%33

%22

Yalnızca katılım bankası hesabı bulunan bireylerin banka tercihindeki en 

önemli faktörün «GÜVEN» olduğu görülmektedir. 

Güven Hayat tarzına 
uygun olması

Aile ve çevre

Anket katılımcılarının %37’sinin katılım bankacılığı hakkında hiç bilgi sahibi 

olmadığı gözlemlenmiş, bu dilim içerisindeki en büyük çoğunluğun yaş grubu 

15-18 yaş aralığı olduğu görülmektedir.

%37

%8

1-Hiç Bilgi 

Sahibi Değilim

2

%20

5-Çok Bilgi 

Sahibiyim

3 4

%23

%12

15-18 yaş

%32 %32%46%64

19-24 yaş 25-35 yaş 36-45 yaş

%34

46-55 yaş

Anket katılımcıları arasında katılım bankası

hesabı bulunan bireylerin konvansiyonel

banka kullanım oranı

Katılım bankacılığını sık kullanan bireyler

arasında katılım bankacılığını faizsiz bankacılık

hizmeti sunulmasından ötürü seçtiğini

belirtenlerin oranı.

%54

%34

%36 %13 %13
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Yönetici Özeti (2/4)

Birey - Banka Etkileşim Kanalları

BÖLÜM 1 l Yönetici Özeti

%52%55

Konvansiyonel 
banka kullanan 
bireyler

Katılım bankası 
kullanan bireyler

Senede birkaç kez 

veya hiçbir zaman

%21

%31

Ayda bir kez %18

Ayda birkaç kez

Haftada bir kez

Haftada birkaç kez %14

%16

Para yatırmak/

para çekmek

Yatırım danışmanlığı 

almak

%64

%35

Katılım bankası kullanan bireylerin %69'u şubelerini ayda en az bir kez ziyaret ettiklerini belirtmektedir. Bu bireylerin %64’ü şubelerini para çekmek veya para 

yatırmak için ziyaret ettiklerini belirtmektedir. 

Mobil uygulama, anket katılımcıları tarafından en çok tercih edilen bankacılık 

kanalıdır. Bu bağlamda konvansiyonel banka kullanan bireylerin %55’i, 

katılım bankası kullanan bireylerin ise %52’si bankacılık işlemleri için mobil 

uygulamaları tercih etmektedir. 
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Yönetici Özeti (3/4)

BÖLÜM 1 l Yönetici Özeti

Dijital Bankacılık Kullanımı (1/2)

%21

Senede bir veya birkaç kez

Her gün

Haftada birkaç kez

Haftada bir kez

Ayda bir veya birkaç kez

%52

%15

%12

%0

Yalnızca katılım bankası hesabı bulunan bireylerin %73’ü dijital bankacılığı 

haftada en az birkaç kez kullandığını belirtmektedir.  

Dijital bankacılığa 
güven duyulmaması

Dijital bankacılık 
hakkında yeteri kadar 
bilgi sahibi 
olunmaması

Dijital bankacılık 
kullanımında 
zorluk yaşanması

Yalnızca katılım bankası kullanan bireyler 

arasında pandemi ile birlikte dijital hizmet 

kullanımlarında artış yaşandığını belirtenlerin 

oranı

Yalnızca katılım bankası kullanan bireyler 

arasında dijital bankacılığı son 1 senedir 

kullandığını belirtenlerin oranı

%56

%25 %25 %20

Dijital bankacılık hizmetlerinden faydalanmayan ve yalnızca katılım bankası 

kullanan bireylerin %33’ü dijital bankacılık hakkında bilgi sahibidir. Bu 

kişilerin dijital bankacılık kullanmayı tercih etmeme sebepleri arasında önde 

gelen unsurlar:

Katılımcıların %86’sı dijital bankacılığı kullandığını belirtmektedir.

Yalnızca 

konvansiyonel 

banka kullanan bireyler

Yalnızca 

katılım bankası 

kullanan bireyler

%82

%87

%20

Banka tercihinde dijital hizmet kalitesinin etkisi yalnızca katılım bankası 

kullanan bireylerde oldukça yüksektir (%13). Ek olarak %42’si kapsamlı ve 

kolay kullanılabilir dijital hizmet sunan bankaya geçiş yapabileceğini 

belirtmektedir.

%86
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Yönetici Özeti (4/4)

Dijital Bankacılık Kullanımı (2/2)

BÖLÜM 1 l Yönetici Özeti

%70Zamandan tasarruf etmek

%60
İşlemlerin daha hızlı 

çözülebilmesi

Daha pratik ve kolay olması %42

Genel Memnuniyet

En az bir katılım bankası hesabı olan veya yalnızca katılım bankası hesabı 

olan anket katılımcılarının dijital bankacılıktan ve şubelerden «Çok Memnun» 

olma oranı konvansiyonel banka kullanan bireylere göre daha yüksektir. 

Yalnızca katılım bankası kullanan bireylerin dijital bankacılığı tercih etme 

sebepleri arasında öne çıkan unsurlar zamandan tasarruf etmek ve işlemlerin 

daha hızlı çözülebilmesidir. 

Dijital bankacılık kullanan anket katılımcılarının %92’sinin en sık kullandığı 

dijital kanal mobil uygulamadır.

Yalnızca 

katılım bankası 

kullanan bireyler

Yalnızca 

konvansiyonel 

banka kullanan bireyler

%93

%86

Dijital bankacılık kullanan anket katılımcıları tarafından en sık 

gerçekleştirilen dijital bankacılık işlemleri para aktarma, 

ödeme işlemleri ve hesap bakiye kontrolüdür

Yalnızca katılım bankası hesabı olan bireyler %65 oranla banka dışı finansal 

araçlardan faydalanmaktadır. En çok kullanılan araçlar ödeme uygulamaları ve 

dijital cüzdan uygulamalarıdır. 

Ödeme 

uygulamaları

%14

Ön ödemeli 

kartlar

Dijital cüzdan

%33 %32

Mobil uygulama

Web sitesi

%92

%8



BÖLÜM 2

Katılım Bankacılığı 

ve Bankacılık 

Hakkındaki İçgörüler
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Yalnızca 

konvansiyonel 

banka

Yalnızca katılım 

bankası

Hem 

konvansiyonel 

hem katılım 

bankası

Ziraat %68 - %32

Yapıkredi %63 - %37

Finansbank %60 - %40

İş Bankası %60 - %40

Akbank %59 - %41

Garanti %56 - %44

Halkbank %55 - %45

Denizbank %54 - %46

Vakıfbank %51 - %49

Ing %47 - %53

Albaraka Türk - %56 %44

Türkiye Finans Katılım - %51 %49

Türkiye Emlak Katılım - %49 %51

Kuveyt Türk Katılım - %42 %58

Ziraat Katılım - %33 %67

Vakıf Katılım - %32 %68

Diğer %90 %0 %10

Anket katılımcılarının kullandıkları bankaların dağılımı

BÖLÜM 2 l Katılım Bankacılığı ve Bankacılık Hakkındaki İçgörüler

Finansbank

İş Bankası

Akbank

%14

Halkbank

Ziraat

%20

Garanti

Ziraat Katılım

Vakıfbank

Türkiye Finans

Albaraka Türk

Kuveyt Türk

%14

Denizbank

Vakif Katılım

Yapıkredi

Türkiye Emlak Katılım

Ing

Diğer

%41

%26

%25

%17

%15

%14

%13

%12

%12

%10

%6

%6

%4

%6

Banka hesap dağılımı Anket katılımcıları tarafından kullanılan bankalara göre konvansiyonel ve katılım ayrımı

Ziraat bankasında hesabı 

bulunan bireylerin 

%68’inin yalnızca 

konvansiyonel 

bankalarda, %32’sinin ise 

hem konvansiyonel hem 

katılım bankalarında 

hesapları bulunmaktadır.

Albaraka Türk bankasında 

hesabı bulunan bireylerin 

%56’sının yalnızca katılım 

bankalarında, %44’ünün 

ise hem konvansiyonel 

hem katılım bankalarında 

hesapları bulunmaktadır.

▪ Ziraat bankası müşterilerinin yoğunlukla yalnızca konvansiyonel bankalarda 

hesapları bulunmaktayken, Ing bankası müşterilerinin yoğunlukla hem 

konvansiyonel hem katılım bankalarında hesapları bulunmaktadır. 

▪ Albaraka Türk müşterilerinin yoğunlukla yalnızca katılım bankalarında hesapları 

bulunmaktayken, Vakıf Katılım bankası müşterilerinin yoğunlukla hem 

konvansiyonel hem katılım bankalarında hesapları bulunmaktadır. 
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Katılım ve konvansiyonel banka kullanan bireylerin bankalarını tercih sebepleri

BÖLÜM 2 l Katılım Bankacılığı ve Bankacılık Hakkındaki İçgörüler

%5

Daha uygun 

oranlar/fiyatlar

Güven

%6

Hız Ailem ve çevremin 

kullanması

%9

Daha iyi iletişimKullanışlı 

dijital ürün1

Daha iyi ürün 

ve hizmet çeşidi

Hayat tarzıma

uygun olması2
Erişilebilirlik

%31

Diğer

%36

%11

%5 %5 %6

%8
%6

%9

%11

%7

%13 %13

%8

%5

%7

%1

Yalnızca konvansiyonel banka kullanan bireyler

Yalnızca katılım bankası kullanan bireyler

(1) Bankanın kullanışlı dijital ürün sunması, yalnızca konvansiyonel banka 

kullanan bireyler için yalnızca katılım bankası kullanan bireylere göre 

daha önemli bir tercih sebebidir.

(2) Bankanın hayat tarzına uygun olması, yalnızca katılım bankası kullanan 

bireyler için daha önemli bir sebeptir.

Yalnızca konvansiyonel ve yalnızca katılım bankası kullanan bireylerin bankalarını tercih sebepleri
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Katılım ve konvansiyonel banka kullanan bireylerin bankalarını tercih sebepleri

BÖLÜM 2 l Katılım Bankacılığı ve Bankacılık Hakkındaki İçgörüler

Not: (*) En sık kullanılan bankalar arasında en az bir katılım bankası kullanan katılımcılara yöneltilmektedir.

Bireylerin katılım bankasını en sık kullanılan banka olarak tercih etme sebepleri*

Bankanın imajının 

size uygun olması

Aile üyelerinin/

çevrenin 

bu bankayı kullanması

Ürün çeşitliliğinin 

bulunması

Faizsiz bankacılık

hizmeti sunulması

Katılım bankacılığı 

sistemine güven 

duyulması

Belli bir fırsat/servis/

avantaj sağlaması

Devlet bankası 

olması

Maaş hesabının 

orada olması

Altın bankacılığı

%34

%11

%32

%27
%24

%20
%17 %17

%4

Yaş dağılımı SES dağılımı

15-18 

Yaş

19-24 

Yaş

25-35 

Yaş

36-45 

Yaş

46-55 

Yaş

+56 

Yaş
A SES B SES C1 SES C2 SES

Faizsiz bankacılık hizmeti 

sunulması
%50 %28 %32 %46 %38 %36 %33 %31 %40 %33

Katılım bankacılığı sistemine 

güven duyulması
%25 %38 %29 %31 %38 %14 %22 %34 %41 %34

Ürün çeşitliliğinin bulunması %25 %16 %22 %24 %13 %29 %25 %20 %18 %17

Aile üyelerinin/çevrenin bu 

bankayı kullanması
%50 %37 %23 %24 %23 %14 %29 %22 %21 %40

Belli bir fırsat/servis/avantaj 

sağlaması
%17 %17 %17 %15 %21 %7 %22 %18 %12 %13

Bankanın imajının size uygun 

olması
%33 %23 %23 %21 %30 %21 %24 %27 %22 %20

Devlet bankası olması %17 %21 %18 %16 %9 %21 %19 %19 %13 %20

Altın bankacılığı %0 %2 %4 %3 %5 %7 %4 %4 %2 %6

Maaş hesabının orada olması %0 %15 %10 %7 %13 %29 %12 %10 %9 %14



14

İnternet bankacılığı 

hizmetinin anlaşılır/

kolay olmaması

İnternet bankacılığı 

hizmetinin yetersiz 

olması

ATM’lerin 

yaygın olmaması

%33

Temel bankacılık 

ürün ve hizmetlerinin 

yetersiz olması

Aile üyelerinin/

çevrenin bu bankayı 

kullanmaması

Getirilerin düşük veya 

giderlerin/masrafların 

yüksek olması

DiğerDevlet bankası 

olmaması

Banka imajının 

kişiye uygun 

olmaması

Katılım bankacılığı 

sistemine güven 

duyulmaması

%30

%22 %20
%19

%13 %13
%11 %10 %9

Katılım ve konvansiyonel banka kullanan bireylerin bankalarını tercih sebepleri

BÖLÜM 2 l Katılım Bankacılığı ve Bankacılık Hakkındaki İçgörüler

Not: (*) Katılım bankacılığı hesabı bulunan ancak en sık tercih edilen banka olarak katılım bankalarını kullanmayan bireylere yöneltilmektedir.

Bireylerin katılım bankasını en sık kullanılan banka olarak tercih etmeme sebepleri*

Yaş dağılımı SES dağılımı

15-18 

Yaş

19-24 

Yaş

25-35 

Yaş

36-45 

Yaş

46-55 

Yaş

+56 

Yaş
A SES B SES C1 SES C2 SES

Temel bankacılık ürün ve 

hizmetlerinin yetersiz olması
%40 %26 %35 %23 %24 %50 %31 %31 %22 %37

İnternet bankacılığı hizmetinin 

yetersiz olması
%40 %19 %21 %21 %28 %50 %20 %20 %23 %26

İnternet bankacılığı hizmetinin 

anlaşılır/kolay olmaması
%0 %17 %21 %23 %24 %0 %31 %12 %19 %16

ATM’lerin yaygın olmaması %20 %26 %35 %35 %48 %0 %37 %36 %28 %28

Bankanın imajının kişiye 

uygun olmaması
%20 %4 %15 %12 %0 %0 %16 %10 %6 %5

Devlet bankası olmaması %0 %12 %9 %19 %24 %50 %14 %14 %11 %12

Katılım bankacılığı sistemine 

güven duyulmaması
%0 %6 %9 %15 %7 %0 %12 %10 %6 %5

Getirilerin düşük veya 

giderlerin/masrafların yüksek 

olması

%0 %12 %13 %17 %17 %0 %18 %14 %9 %7

Aile üyelerinin/çevrenin bu 

bankayı kullanmaması
%0 %19 %19 %17 %24 %0 %13 %22 %27 %14
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Katılım bankacılığı okuryazarlık seviyesi

BÖLÜM 2 l Katılım Bankacılığı ve Bankacılık Hakkındaki İçgörüler

Anket katılımcılarının katılım bankacılığı bilgi seviyesi
Katılım bankası kullanmayan bireylerin “katılım bankası” terimi 

bilinirlik seviyesi

%37

3

%20

1-Hiç Bilgi 

Sahibi Değilim

2

4

5-Çok Bilgi Sahibiyim

%23

%12

%8

A SES B SES

%44

C1 SES C2 SES

%29
%36

%43

Katılım bankacılığı hakkında hiç bilgi sahibi olmayan bireylerin 

yaş dağılımı 

Katılım bankacılığı hakkında hiç bilgi sahibi olmayan bireylerin 

SES (sosyoekonomik) dağılımı 

15-18 yaş

%32 %32%46%64

19-24 yaş 25-35 yaş 36-45 yaş

%34

46-55 yaş

%36

+56 yaş

%43
Evet

%57
Hayır

15-18 

Yaş

19-24 

Yaş

25-35 

Yaş

36-45 

Yaş

46-55 

Yaş

+56 

Yaş

Evet %14 %34 %47 %49 %50 %65

Hayır %86 %66 %53 %51 %50 %35

1199
Katılımcı

A SES B SES C1 SES C2 SES

Evet %46 %42 %45 %39

Hayır %54 %58 %55 %61



BÖLÜM 3

Birey- Banka 

Etkileşim Kanalları



17

Anket katılımcılarının bankalar ile iletişimde tercih ettikleri kanallar

BÖLÜM 3 l Birey- Banka Etkileşim Kanalları

Not: (*) Şube ziyaret sıklığı sorusuna «Senede birkaç kez veya hiçbir zaman» cevabını vermeyen anket katılımcılarına yöneltilen sorudur. 

En az bir konvansiyonel banka kullanan 

bireylerin en sık tercih ettikleri kanallar 
Anket katılımcılarının şube ziyaret etme sıklığı

En az bir katılım bankası kullanan bireylerin en 

sık tercih ettikleri kanallar
Şubelerini ayda en az bir kez ziyaret eden bireylerin şube ziyaret etme nedenleri*

%15

%19

%2
Çağrı merkezi

ATM

%9
Şube

%55Mobil 

uygulama

Web sitesi

Şube

%2

%52

%11

%14

ATM

Çağrı merkezi

%20

Mobil 

uygulama

Web sitesi

Senede birkaç kez 

veya hiçbir zaman1

%17
Ayda bir kez

Ayda birkaç kez

%31

Haftada birkaç kez

Haftada bir kez

%45

%9

%21

%18

%18

%14

%16

%11

En az bir konvansiyonel 

banka kullanan bireyler

En az bir katılım 

bankası kullanan bireyler

Yüz yüze işlem 

yapmayı tercih 

etmek

Para yatırmak/

para çekmek

%5

Yatırım 

danışmanlığı 

almak

Bankacılık 

ürünleri 

satın almak/bilgi 

almak

Dijital bankacılığa 

güvenmemek

DiğerDijital bankacılık  

kullanımının zor 

olduğu düşünmek

%62 %64

%26
%30%31

%35

%1

%30 %31

%9 %9
%5

%1

En az bir konvansiyonel 

banka kullanan bireyler

En az bir katılım 

bankası kullanan bireyler

(1) Şubelerini senede birkaç kez veya hiçbir zaman ziyaret eden 

konvansiyonel banka kullanan bireylerin oranı katılım bankası 

kullanan bireylerin oranına kıyasla daha yüksektir.



BÖLÜM 4

Dijital Bankacılık

Kullanımı
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Anket katılımcılarının dijital bankacılık kullanım durumu ve kullanım sıklığı

BÖLÜM 4 l Dijital Bankacılık Kullanımı

Anket katılımcılarının dijital bankacılık kullanım durumu
Dijital bankacılık kullanan bireylerin dijital bankacılık 

kullanım sıklığı

Dijital bankacılık kullanan bireylerin dijital bankacılıktan faydalandıkları sene 

sayısı 

%86

Evet

%14

Hayır

2246
Katılımcı

%82%18

%5

Yalnızca 

konvansiyonel 

banka kullanan bireyler

%87%13

Yalnızca 

katılım bankası 

kullanan bireyler

%95

Hem konvansiyonel 

hem katılım bankası 

kullanan bireyler

Hayır Evet

Total

Yalnızca 

konvansiyonel 

banka

Yalnızca katılım 

bankası

Hem konvansiyonel 

hem katılım bankası

0-1 sene %11 %9 %20 %6

2-3 sene %43 %44 %49 %38

4-5 sene %30 %29 %25 %36

6+ sene %16 %19 %6 %20

%45

%21

Haftada bir kez

Her gün1

Haftada birkaç kez

%31

Ayda bir 

veya birkaç kez

%32

Senede bir 

veya birkaç kez

%43

%45

%15

%52
%41

%12

%11
%10

%9

%10
%12

%6

%2
%2

%0
%1

Total

Yalnızca katılım bankası kullanan bireyler

Yalnızca konvansiyonel banka kullanan bireyler

Hem konvansiyonel hem katılım bankası

(1) Hem konvansiyonel hem katılım bankası kullanan bireylerin dijital bankacılığı 

her gün kullanma oranı diğer gruplara oranla daha yüksektir.
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Pandeminin dijital bankacılık kullanımı üzerinde etkisi

BÖLÜM 4 l Dijital Bankacılık Kullanımı

Anket katılımcılarının pandemi döneminde dijital alışkanlıklarında yaşanan 

değişiklikler

Pandemi döneminde katılım bankası hesabı olan bireylerin 

bankalarının sunduğu hizmetlere olan ihtiyacı

Pandemi döneminde katılım bankalarının bireylerin 

ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunması

%38

Dijital hizmet kullanma 

alışkanlığım arttı1

%73

Alışkanlıklarım 

değişmedi

Dijital hizmet kullanma 

alışkanlığım azaldı

%58
%52

%56

%44
%38

%25

%4
%4

%5
%2

Hem konvansiyonel hem katılım bankası kullanan bireyler

Total

Yalnızca konvansiyonel banka kullanan bireyler

Yalnızca katılım bankası kullanan bireyler

15-18 

Yaş

19-24 

Yaş

25-35 

Yaş

36-45 

Yaş

46-55 

Yaş

+56 

Yaş

Dijital kullanma 

alışkanlığım arttı
%56 %56 %59 %61 %59 %47

Alışkanlıklarım 

değişmedi
%42 %40 %37 %35 %39 %47

Dijital kullanma 

alışkanlığım azaldı
%2 %4 %4 %3 %2 %6

Bankaların sunduğu hizmetlere 

olan ihtiyacım artmadı

%84

Bankaların sunduğu hizmetlere 

olan ihtiyacım arttı

%16

Bankalar ihtiyaçlarıma 

yönelik hizmetler sunmadı

Bankalar ihtiyaçlarıma 

yönelik hizmetler sundu

%79

%21

763
Katılımcı

763
Katılımcı

(1) Pandemi döneminde hem konvansiyonel hem katılım bankası kullanan bireylerin dijital hizmet kullanma 

alışkanlığının arttığını belirtenlerin oranı diğer gruplara kıyasla daha yüksektir.
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Anket katılımcılarının dijital bankacılığı tercih etme sebepleri

BÖLÜM 4 l Dijital Bankacılık Kullanımı

Not: (*) Dijital bankacılık kullandığını belirten anket katılımcılarına sorulmuştur.

Yalnızca konvansiyonel banka kullanan bireylerin dijital bankacılığı 

tercih etme sebepleri*

Yalnızca katılım bankası kullanan bireylerin dijital bankacılığı tercih 

etme sebepleri*

15-18 

Yaş

19-24 

Yaş

25-35 

Yaş

36-45 

Yaş

46-55 

Yaş

+56 

Yaş

Zamandan tasarruf 

etmek
%79 %79 %78 %78 %81 %74

İşlemlerin daha hızlı 

çözülebilmesi
%65 %77 %69 %67 %63 %60

Sağlık problemleri veya 

başka nedenlerden dolayı ATM/ 

şubelere erişememek

%9 %17 %21 %24 %20 %34

Daha pratik ve kolay 

olması
%47 %61 %53 %51 %54 %63

%69

Zamandan tasarruf 

etmek
%79

Sağlık problemleri veya 

başka nedenlerden dolayı 

ATM/şubelere erişememek

%56

İşlemlerin daha hızlı 

çözülebilmesi

Daha pratik ve kolay 

olması

%16

Zamandan 

tasarruf etmek

İşlemlerin daha 

hızlı çözülebilmesi

Daha pratik ve 

kolay olması

%60

Sağlık problemleri veya 

başka nedenlerden dolayı 

ATM/şubelere erişememek

%70

%22

%42
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Dijital bankacılık işlem sayısı ve en sık kullanılan dijital bankacılık kanalı

BÖLÜM 4 l Dijital Bankacılık Kullanımı

Not: (*) Dijital bankacılık kullandığını belirten anket katılımcılarına sorulmuştur.

Web 

sitesi

%92

Mobil 

uygulama

%8

1940
Katılımcı

Dijital bankacılık kullanan bireylerin sayısı ve gerçekleştirilen toplam 

işlemler

Dijital bankacılık kullanan anket katılımcıları tarafından en sık 

kullanılan dijital bankacılık kanalı*

Yalnızca konvansiyonel 
banka kullanan bireyler

Yalnızca katılım bankası 
kullanan bireyler

Hem konvansiyonel hem 
katılım bankası kullanan 
bireyler

%8

Web sitesiMobil 

uygulama

%92

Mobil 

uygulama

Web sitesi

%86

%14

%95

Mobil 

uygulama

Web sitesi

%5

Dijital bankacılık 

toplam müşteri sayısı 1940

Dijital bankacılık 

toplam işlem sayısı 5674

Yalnızca 

konvansiyonel banka

Yalnızca katılım 

bankası

Hem konvansiyonel 

hem katılım bankası

984 418 538

Yalnızca 

konvansiyonel banka

Yalnızca katılım 

bankası

Hem konvansiyonel 

hem katılım bankası

2775 986 1913
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En sık gerçekleştirilen dijital bankacılık işlemleri

BÖLÜM 4 l Dijital Bankacılık Kullanımı

%27

DiğerSigorta işlemleri

%13

Yatırım ve 

mevduat işlemleri

%3

Hesap/bakiye kontrolüPara aktarma 

(Havale/EFT)

Ödeme işlemleri 

(ceza, harç, vergi, 

kredi kartı)

Borsa işlemleri Döviz/Altın

alım satımları

%85
%87

%12

%75

%91

%66
%63

%56

%79

%20

%70 %70

%59

%78

%18
%15 %15

%25
%21

%6

%19

%33

%4

%9

%17

%2

%10
%14

%2

Total

Yalnızca konvansiyonel banka kullanan bireyler

Hem konvansiyonel hem katılım bankası kullanan bireyler

Yalnızca katılım bankası kullanan bireyler

En sık gerçekleştirilen dijital bankacılık işlemleri 

▪ Yalnızca katılım bankası kullanan bireylerin borsa işlemleri hariç tüm dijital bankacılık işlemleri daha az olmakla birlikte; en temel hizmetler arasında yer alan para aktarma, ödeme 

işlemleri ve hesap bakiye kontrolü işlemlerine yönelik kullanımları sektörle kıyaslandığında oldukça azdır.
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Banka tercihinde dijital bankacılık hizmetlerinin önemi

BÖLÜM 4 l Dijital Bankacılık Kullanımı

Not: (*) Tüm anket katılımcılarına sorulmuştur. 

Banka tercihinde dijital hizmet kalitesinin etkisi*
Kapsamlı ve kolay kullanılabilir dijital hizmet 

sunan bankaya geçiş yapma durumu*

4

3

%25

%19

1-Hiç etkilemedi

5-Çok etkiledi1
%13

%15
2

%18

%15

%19

%21

%8

%14

%21

%7

%24

%22

%33

%21

%27

%22

%20

%36

Total

Hem konvansiyonel hem 

katılım bankası 

kullanan bireyler

Yalnızca konvansiyonel banka 

kullanan bireyler

Yalnızca katılım bankası 

kullanan bireyler

A SES B SES C1 SES C2 SES

1-Hiç etkilemedi %16 %19 %20 %20

2 %12 %17 %13 %13

3 %23 %23 %27 %25

4 %23 %20 %19 %22

5-Çok etkiledi %26 %21 %21 %20

%43
Evet

Hayır
%57

2246
Katılımcı

%42

Yalnızca katılım 

bankası hesabı olan 

bireyler

%33

Yalnızca 

konvansiyonel banka 

hesabı olan bireyler

%63

Hem konvansiyonel 

hem katılım 

bankası hesabı 

olan bireyler

Kapsamlı ve kolay kullanılabilir dijital hizmet 

sunan bankaya geçiş yapacağını belirten 

bireylerin banka dağılımı

(1) Banka tercihinde dijital 

hizmet kalitesi hem 

konvansiyonel hem katılım 

bankası kullanan bireylerin 

banka tercihini daha çok 

etkilemektedir. 
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Dijital bankacılık kullanmayan bireylerin dijital okuryazarlık seviyesi

BÖLÜM 4 l Dijital Bankacılık Kullanımı

Not: (*) Dijital bankacılık kullanmadığını belirten anket katılımcılarına sorulmuştur.

Dijital bankacılık hizmetlerinden yararlanmayan anket katılımcılarının 

dijital bankacılık hakkında bilgi sahipliği*

%32

Evet

Hayır

%68

Dijital bankacılık hizmetleri hakkında bilgi sahibi olan ancak 

kullanmayan bireylerin tercih etmeme sebepleri

%30

%70

Evet

Hayır

Evet

%33

%67

Hayır

%52 %48 Evet

Hayır

Yalnızca konvansiyonel 
banka kullanan bireyler

Yalnızca katılım bankası 
kullanan bireyler

Hem konvansiyonel hem 
katılım bankası kullanan 
bireyler

Dijital bankacılık 

kullanımında zorluk yaşanması

%15

Dijital bankacılığa  

güven duyulmaması

Diğer

Dijital bankacılık kullanımı 

için gerekli cihazlara 

sahip olunmaması

Dijital bankacılık hakkında 

yeteri kadar bilgi 

sahibi olunmaması

%41

%23

Şube/müşteri temsilcisi 

aracılığıyla işlem yapma 

alışkanlığı olması

%50

%4

%25

%5

%27

%23
%20

%27

Kullanılan bankanın 

dijital bankacılık hizmetini 

yetersiz bulunması

%2

%28
%25

%33

%9
%6

%13

%17
%16

%20
%20

%3

%2

%0
%10

%0

%28

Total

Hem konvansiyonel hem katılım bankası

Yalnızca konvansiyonel banka kullanan bireyler

Yalnızca katılım bankası kullanan bireyler

(1) Yalnızca konvansiyonel banka kullanan bireyler özellikle dijital bankacılığa 

güven duymadıklarından dolayı dijital bankacılık hizmetleri hakkında bilgi sahibi 

olmalarına rağmen kullanmayı tercih etmemektedir.
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%59

%18

%22
%24

Elektronik cüzdan Karekod ile ödeme Sanal kart Banka karti/

kredi kartı ile 

mobil ödeme

Hiçbiri

%55

%26

%19

%34

%28

%23 %24

%40

%27

%34

%61

%72

%12

%18

%8

%4

Anket katılımcılarının dijital ödeme yöntemi tercihi

BÖLÜM 4 l Dijital Bankacılık Kullanımı

Anket katılımcılarının tercih ettikleri dijital ödeme yöntemleri

Hem konvansiyonel hem katılım bankası kullanan bireyler

Total

Yalnızca konvansiyonel banka kullanan bireyler

Yalnızca katılım bankası kullanan bireyler

(1) Yalnızca konvansiyonel bankaları kullanan bireyler, yalnızca katılım bankalarını 

kullanan bireylere göre daha yüksek oranda herhangi bir dijital ödeme yöntemi 

kullanmamaktadır.
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Anket katılımcıları tarafından banka alternatifi finansal araçların kullanım durumu

BÖLÜM 4 l Dijital Bankacılık Kullanımı

Anket katılımcıları tarafından banka alternatifi finansal 

araçların kullanımı
Anket katılımcıları tarafından banka alternatifi olarak kullanılan finansal araçlar

%52

Kullanıyor

%48

Kullanmıyor

2246
Katılımcı

%40 %65

Yalnızca 

konvansiyonel banka 

hesabı olan bireyler

Yalnızca katılım 

bankası hesabı olan 

bireyler

%67

Hem konvansiyonel 

hem katılım bankası 

hesabı olan bireyler

Banka alternatifi finansal araçların kullanan 

bireylerin banka dağılımı

15-18 

Yaş

19-24 

Yaş

25-35 

Yaş

36-45 

Yaş

46-55 

Yaş

+56 

Yaş

Dijital cüzdan 

uygulamaları
%37 %25 %32 %34 %28 %11

Ödeme uygulamaları %17 %22 %34 %34 %32 %11

Ön ödemeli kartlar %12 %10 %17 %17 %13 %4

Kullanmıyorum %40 %58 %41 %44 %49 %79

Dijital cüzdan 

uygulamaları

Ödeme uygulamaları

Kullanmıyorum

Ön ödemeli kartlar

%32

%45

%30

%21

%30

%22

%60

%14

%33

%44

%14

%10

%23

%48

%35

%33

Total

Yalnızca konvansiyonel 

banka kullanan bireyler

Hem konvansiyonel 

hem katılım bankası 

kullanan bireyler

Yalnızca katılım 

bankası kullanan bireyler

(1) Yalnızca katılım bankası 

kullananlar yalnızca 

konvansiyonel banka 

kullananlara kıyasla banka 

dışı finansal araçlardan 

daha az faydalanmaktadır.
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Anket katılımcıları tarafından akıllı asistan hizmetleri kullanımı

BÖLÜM 4 l Dijital Bankacılık Kullanımı

Anket katılımcılarının akıllı asistan hizmetleri kullanımı
Akıllı asistan kullanan anket katılımcılarının akıllı asistan hizmetleri 

kullanım sebebi

Akıllı asistan kullanımının bankalara göre dağılımı

%61

Akıllı asistan

hizmeti nedir bilmiyorum

Hayır

%24

%15

Evet

Yalnızca konvansiyonel 

banka kullanan bireyler
%17

Yalnızca katılım bankası 

kullanan bireyler

%34
Hem konvansiyonel 

hem katılım bankası 

kullanan bireyler

%29

2246
Katılımcı

%5

%61

%37

Diğer

Mevcut ödemeleriniz 

hakkındaki bilgilendirmeler/

hatırlatmalar

Yatırımla ilgili anlık 

bilgilendirmeler/ 

hatırlatmalar

Hesap dökümü 

bildirimleri

Banka kartı/ 

kredi kartı ekstreleri

%39

%55

%55

%48

%73

%34

%28

%40

%33

%36

%49

%34

%21

%57

%8

%4

%4

Hem konvansiyonel hem katılım bankası kullanan bireyler

Total

Yalnızca konvansiyonel banka kullanan bireyler

Yalnızca katılım bankası kullanan bireyler

(1) Hem konvansiyonel hem de katılım bankası kullanan bireylerin diğer gruplara 

göre banka kartı/kredi kartı ekstreleri için akıllı asistan hizmetlerini kullanma 

oranları daha yüksektir.



BÖLÜM 5

Genel Bankacılık

Memnuniyeti
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Genel Memnuniyet

BÖLÜM 5 l Genel Bankacılık Memnuniyeti

En az bir konvansiyonel banka hesabı olan anket katılımcıları En az bir katılım bankası hesabı olan anket katılımcıları

Yalnızca konvansiyonel banka hesabı olan anket katılımcıları Yalnızca katılım bankası hesabı olan anket katılımcıları

Memnunum

%11

%57

Hiç memnun değilim

%2Memnun değilim

%2

Ne memnunum, 

ne memnun değilim

Çok memnunum %28 Çok memnunum

Hiç memnun değilim %2

Memnun değilim

Ne memnunum, 

ne memnun değilim
%15

Memnunum

%2

%53

%28

%2Hiç memnun değilim

Memnun değilim %2

Memnunum

Ne memnunum, 

ne memnun değilim
%13

Çok memnunum

%56

%26

%1

Memnunum

Ne memnunum, 

ne memnun değilim

Hiç memnun değilim

%1Memnun değilim

Çok memnunum

%11

%52

%35
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İnternet bankacılığı

BÖLÜM 5 l Genel Bankacılık Memnuniyeti

En az bir konvansiyonel banka hesabı olan anket katılımcıları En az bir katılım bankası hesabı olan anket katılımcıları

Yalnızca konvansiyonel banka hesabı olan anket katılımcıları Yalnızca katılım bankası hesabı olan anket katılımcıları

%4

Ne memnunum, 

ne memnun değilim

Memnun değilim

Hiç memnun değilim

Çok memnunum

%1

Memnunum

%17

%48

%30

Memnun değilim

%13

Hiç memnun değilim %2

Ne memnunum, 

ne memnun değilim

%3

Memnunum

Çok memnunum

%53

%29

Ne memnunum, 

ne memnun değilim

Memnun değilim %4

Memnunum

Hiç memnun değilim

Çok memnunum

%3

%13

%53

%27 %35

%2

Hiç memnun değilim %1

Ne memnunum, 

ne memnun değilim

Memnun değilim

Memnunum

Çok memnunum

%12

%51
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Mobil bankacılık

BÖLÜM 5 l Genel Bankacılık Memnuniyeti

En az bir konvansiyonel banka hesabı olan anket katılımcıları En az bir katılım bankası hesabı olan anket katılımcıları

Yalnızca konvansiyonel banka hesabı olan anket katılımcıları Yalnızca katılım bankası hesabı olan anket katılımcıları

%1

Memnun değilim %4

%32

Hiç memnun değilim

Ne memnunum, 

ne memnun değilim

Memnunum

%15

Çok memnunum

%47

%2

%51

Hiç memnun değilim

Memnun değilim

Ne memnunum, 

ne memnun değilim

Memnunum

Çok memnunum

%12

%3

%31

%3

Hiç memnun değilim

Memnunum

Ne memnunum, 

ne memnun değilim
%14

Memnun değilim

%3

Çok memnunum

%52

%28

Hiç memnun değilim

Memnun değilim %2

Çok memnunum

%49

Ne memnunum, 

ne memnun değilim

Memnunum

%1

%12

%36
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Şubeler

BÖLÜM 5 l Genel Bankacılık Memnuniyeti

En az bir konvansiyonel banka hesabı olan anket katılımcıları En az bir katılım bankası hesabı olan anket katılımcıları

Yalnızca konvansiyonel banka hesabı olan anket katılımcıları Yalnızca katılım bankası hesabı olan anket katılımcıları

Hiç memnun değilim

%20

Çok memnunum

Memnun değilim

Ne memnunum, 

ne memnun değilim

Memnunum

%2

%4

%46

%28

Memnunum

%2Hiç memnun değilim

Memnun değilim

Ne memnunum, 

ne memnun değilim

Çok memnunum

%18

%4

%49

%26

Hiç memnun değilim

%20

Memnun değilim

Çok memnunum

Memnunum

Ne memnunum, 

ne memnun değilim

%2

%4

%49

%24

%3

Memnunum

Hiç memnun değilim

Memnun değilim

Ne memnunum, 

ne memnun değilim

%49

Çok memnunum

%2

%12

%35
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Çağrı merkezi

BÖLÜM 5 l Genel Bankacılık Memnuniyeti

En az bir konvansiyonel banka hesabı olan anket katılımcıları En az bir katılım bankası hesabı olan anket katılımcıları

Yalnızca konvansiyonel banka hesabı olan anket katılımcıları Yalnızca katılım bankası hesabı olan anket katılımcıları

%5

Memnunum

Hiç memnun değilim

Memnun değilim

Ne memnunum, 

ne memnun değilim
%22

Çok memnunum

%3

%43

%27

Ne memnunum, 

ne memnun değilim

Hiç memnun değilim

Memnun değilim

Memnunum

Çok memnunum

%20

%4

%6

%45

%25

%43

Ne memnunum, 

ne memnun değilim

Memnun değilim

Hiç memnun değilim %5

Memnunum

%7

Çok memnunum

%22

%23

Memnun değilim

Çok memnunum

Hiç memnun değilim

Ne memnunum, 

ne memnun değilim

Memnunum

%2

%5

%45

%16

%33
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ATM’ler

BÖLÜM 5 l Genel Bankacılık Memnuniyeti

En az bir konvansiyonel banka hesabı olan anket katılımcıları En az bir katılım bankası hesabı olan anket katılımcıları

Yalnızca konvansiyonel banka hesabı olan anket katılımcıları Yalnızca katılım bankası hesabı olan anket katılımcıları

Çok memnunum

%47

Hiç memnun değilim %3

Memnun değilim

Memnunum

Ne memnunum, 

ne memnun değilim

%5

%17

%28

%13

Hiç memnun değilim

Memnun değilim

Memnunum

Ne memnunum, 

ne memnun değilim

Çok memnunum

%2

%4

%52

%29

%4Memnun değilim

Hiç memnun değilim %2

Memnunum

Ne memnunum, 

ne memnun değilim

Çok memnunum %27

%14

%52

%3

Memnunum

Hiç memnun değilim

Memnun değilim

Ne memnunum, 

ne memnun değilim
%12

Çok memnunum

%2

%49

%34



EK

Sosyoekonomik Statü 

(SES) Gruplaması
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Sosyoekonomik Statü (SES) Gruplaması

EK l Sosyoekonomik Statü (SES) Gruplaması

Kaynak: Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD)

▪ Hemen hepsi üniversite mezunu ve 

yaklaşık olarak %30’u lisansüstü 

mezunudur.

▪ Yarıya yakın kısmı ücretli çalışan 

nitelikli uzmandır. (Avukat, Doktor, 

Mühendis vb.)

▪ %10‘a yakın 20'den fazla çalışanı olan 

beyaz yakalıdır. 

▪ %25’i irili ufaklı işyeri sahibidir. (yarıya 

yakınının yanında çalışanı 

bulunmamaktadır)

▪ Eşi olanların AGG’lerin (Asıl Gelir 

Getiren) %40’a yakınının eşi 

çalışmaktadır.

▪ Hanelerin %20’si para biriktirmektedir.

▪ %30’u tatillini tatil köyü/ otele giderek 

değerlendirmektedir.

▪ Hanelerin yarısına yakınında kitaplık/ 

kütüphane bulunmaktadır.

▪ Üniversite/ lisansüstü oranı %60’a 

yakındır.

▪ %35 yakın 2 yıllık veya lise mezunudur.

▪ % 60’ı memur, teknik personel, 

uzmandır. (yönetici olmayan)

▪ %15’i irili ufaklı işyeri sahibidir. 

(çoğunun yanında 1-5 arası çalışanı 

bulunmaktadır)

▪ Eşi olanların AGG’lerin (Asıl Gelir 

Getiren) %30’unun eşi çalışmaktadır.

▪ Hanelerin %13’ü para biriktirmektedir.

▪ %20’si tatillini tatil köyü/ otele giderek 

değerlendirmektedir.

▪ Hanelerin %30’unda kitaplık/ kütüphane 

bulunmaktadır.

▪ %60’ı Lise mezunu (%20 Meslek 

Lisesi); %10’u Yüksekokul ve üstü 

mezundur.

▪ %40’ı esnaf, dükkan sahibi; %30’u 

kalifiye işçidir. (Lise eğitimli)

▪ %15’e yakın memur, teknik elemandır.

▪ %15’e yakını emeklidir.

▪ Eşi olanların AGG’lerin (Asıl Gelir 

Getiren) %13’ünün eşi çalışmaktadır.

▪ Hanelerin %5’i para biriktirmektedir.

▪ %20’si tatillini tatil köyü/ otele giderek, 

%40’a yakını yakınlarını ziyaret ederek 

değerlendirmektedir.

▪ Hanelerin %20’ye yakınında kitaplık/ 

kütüphane bulunmaktadır.

▪ %20’ye yakını lise mezunu, ortaokul ve 

daha düşük eğitimli oranı %80’dir.

▪ Çoğunlukla ilkokul mezunu, düzenli 

çalışan işçi %60’a yakındır.

▪ %10 kadarı tek başına seyyar olarak 

çalışmaktadır.

▪ %20’si emekli ve çalışmamaktadır.

▪ Eşi olanların AGG’lerin (Asıl Gelir 

Getiren) eşinin çalışma oranı %10’un 

altındadır.

▪ %70’i tatile çıkmamakta, çıkanların ise 

%25’i yakınlarını ziyaret etmek için 

memlekete gitmektedir 

▪ Hanelerin %10’unda kitaplık/ kütüphane 

bulunmaktadır.

A SES Grubu B SES Grubu C1 SES Grubu C2 SES Grubu



Sorularınız ve daha fazla bilgi talebiniz için TKBB (Türkiye Katılım Bankaları Birliği) ile irtibat kurabilirsiniz.
Katılım bankacılığı hakkında haberleri, gelişmeleri ve daha fazlasını bulmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Raporun dijital versiyonuna ulaşmak için:

tkbb.org.tr

tkbbdanismakurulu.org.tr

tkbbegitim.org.tr

katilimfinans.com.tr

Katilimendeksi.org

tkbborgtr

TkbbOrgTr

turkiyekatilimbankalaribirligi

Türkiye Katılım Bankaları Birliği

katilimfinansdergisi

KatilimFinans

katilimfinansdergisi

Katılım Finans

Katilimfinans

TurkiyeKatilimBankalariBirligi

bilgi@tkbb.org.tr
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