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BKM, Türkiye’den PCI Güvenlik Standartları Konseyi’nde (PCI SSC) 

 Danışma Kurulu Üyeliği görevi yapan ilk ve tek katılımcı kurum olacak. 
 

BKM, 
ULUSLARARASI ÖDEME GÜVENLİĞİ 

STANDARTLARI KONSEYİNİN ÜST DÜZEY 
KURULUNDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK. 

 

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), kartlı ödeme sistemlerinde  
uluslararası güvenlik standartlarını geliştirmek üzere çalışmalarını  

sürdüren global forum PCI Güvenlik Standartları Konseyi’nde,  
2013-2015 dönemi boyunca Danışma Kurulu Üyeliği yapacak. 

 

Türkiye’de ödeme sistemlerinin geliştirilmesi vizyonunda çalışmalarını sürdüren, bankaların 
ortak platformu Bankalararası Kart Merkezi (BKM), PCI Güvenlik Standartları Konseyi’nde 
Danışma Kurulu üyeliğine seçildi. Böylece kartlı ödeme sistemlerinde güvenliğin sağlanması ve 
uluslararası standartların belirlenmesinde büyük rol oynayan PCI Güvenlik Standartları 
Konseyi’nin Danışma Kurulu’nda, Türkiye’den ilk kez bir kurum üyeliğe seçilmiş oldu.  
 
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Türkiye’de ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren, kart 
ihraç eden ve kart kabul eden tüm bankaları temsilen görev alacağı bu konseyde, aynı 
zamanda Türkiye’den Danışma Kurulu üyeliği görevinde bulunan ilk ve tek kurum olacak. 

 
BKM Genel Müdürü Soner Canko, “BKM olarak, PCI Güvenlik Konseyi Danışma Kurulu gibi 
global ve stratejik bir platformda Türk kartlı ödeme sektörünü temsilen yer alacak olmamız 
heyecan verici. Bu üyelikle, Avrupa’nın en büyük kredi ve banka kartı pazarlarından biri olan 
Türkiye’nin, EMV geçişi konusundaki olumlu tecrübesi ve kartlı ödeme güvenliğindeki başarılı 
sicili ile Danışma Kurulu’na ve güvenlik standartlarının gelişimine değerli katkıda bulunacağına 
inanıyoruz.” şeklinde açıklama yaptı. 
 
PCI Güvenlik Standartları Konseyi Genel Müdürü Bob Russo, “Global bir standart geliştirme 
platformu olarak başarılı olmamız, kartlı ödeme topluluklarının bu sürece aktif şekilde 
katılmasına bağlıdır. Danışma Kurulu üyelerimiz, bu katılımın sağlanmasına yardımcı olmada 
önemli rol üstlenmektedir. Bu grupta temsil edilen sektörlerin ve bölgelerin ne denli geniş 
kapsamlı olduğunu görmek, bizi çalışmalarımız konusunda teşvik etmektedir. Kartlı ödeme 



 
güvenliğini global ölçekte daha iyi konuma taşıyabilmemiz için desteklerinizi bekliyoruz”. diye 
konuştu. 

 
 
 
 
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 
1990 yılında kurulan Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) faaliyetleri, kartlı ödeme sistemi içerisinde;  
- Bankalararası işlemleri doğrulatmak ve takasını gerçekleştirmek  
- Ortak sorunlara çözüm bulmak 
- Kartlı ödeme sistemleri konusunda ülke çapında stratejik çalışmalar yapmak ve  
- Yurtiçi kartların kural ve standartlarını geliştirmektir.  
Verimli operasyonları ve yüksek işlem hacmi ile dünyada alanında örnek gösterilen BKM, güçlü teknik donanımı, 
altyapısı ve insan kaynaklarıyla, üyelerine, perakende sektörüne, kamuya ve bireylere kartlı ödeme sistemleri 
konusunda en iyi hizmeti sunmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.  


