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BANKALARARASI KART MERKEZİ (BKM) 
CEP TELEFONLARI İLE  

TEMASSIZ ÖDEMELERDE DE 
GÜVENİLİR SERVİS SAĞLAYICI (TSM) 

HİZMETİNE YÖNELİK YATIRIMINI TAMAMLADI 
 
 

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), cep telefonu ile temassız ödeme  
altyapısını tamamladı. Güvenilir Servis Sağlayıcı (TSM) hizmetini sağlamak üzere sertifika 

aldı. 
 

BKM’nin sağladığı yeni sistem sayesinde,  
cep telefonları banka ve kredi kartı olarak kullanılacak. 

 Cep telefonu ile temassız ödeme yapmak mümkün olacak. 

Bankalararası Kart Merkezi, cep telefonları ile temassız ödeme gerçekleştirilmesini sağlayan 
Güvenilir Servis Sağlayıcı (Trusted Service Manager, TSM) hizmetini sunmak üzere gerekli 
çalışmalarını tamamladı. Sistemin kullanıma sunulması için tüm süreçlerde sona gelen BKM, 
akıllı cep telefonlarıyla temassız ödemelerin gerçekleşmesine yönelik altyapı hizmeti sunmak 
üzere sertifika aldı. Türkiye’de cep telefonlarıyla temassız ödeme yapılabilmesi konusunda 
çalışmalarını sürdüren BKM, bu sertifika ile, sistemin hayata geçmesi konusunda önemli bir 
adım attı. 

Cep Telefonları Banka ve Kredi Kartı Olarak Kullanılacak  

Kurulduğundan bu yana, Türkiye’de ödeme sistemlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için 
çalışmalarını aralıksız sürdüren Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2008 yılında başlatmış 
olduğu Yakın Alan İletişimi (Near Field Communication, NFC) özellikli akıllı cep telefonlarıyla 
ödeme yapılabilmesi için gerekli olan altyapı çalışmalarını tamamladı. Bankalar, BKM’nin 
sağladığı Güvenilir Servis Sağlayıcı sistemi ile müşterilerine, Yakın Alan İletişimi olarak 
adlandırılan NFC özelliğine sahip cep telefonlarını, kredi ve banka kartı olarak kullanabilme 
hizmeti sunacak. 

Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Dr. Soner Canko: 



 
“BKM olarak Güvenilir Servis Sağlayıcı hizmetimiz ile, Türkiye’de cep telefonu ile temassız 
ödeme uygulamasını hayata geçirebilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Altyapı 
konusunda dünyanın birçok ülkesinden öndeyiz ve yatırımımızı tamamlamış bulunmaktayız. 
Aldığımız sertifika ile, sistemin uygulamaya geçmesi adına büyük bir adım atmış olduk. NFC 
özellikli akıllı telefonlar yaygınlaştıkça hızla artacağına inandığımız mobil ödemeler, ‘2023 
Nakitsiz Ödemeler’ hedefimiz ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir yapı taşı olacak” 
diye konuştu.  

Her Türlü Ürün ve Hizmet Ödemesi Cep Telefonundan Yapılabilecek  
 
BKM’nin Güvenilir Servis Sağlayıcı altyapısı tüm bankaları, tüm mobil operatörleri ve tüm cep 
telefonu markalarını destekleyecek şekilde konumlandırıldı. Güvenilir Servis Sağlayıcı altyapısı 
sayesinde, NFC uyumlu akıllı telefonlara sahip kart kullanıcıları, her türlü ürün ve hizmet 
ödemelerini cep telefonlarıyla yapabilecek. Kartı yanında olmayanların da hayatını 
kolaylaştıracak uygulama ile özellikle ulaşım alanında otobüs, tren ve metro kullanımında ve 
günlük hayatta yapılan birçok küçük tutarlı ödeme, NFC uyumlu akıllı telefonları turnikeye 
okutarak gerçekleştirilebilecek. Bunun için NFC uyumlu akıllı cep telefonlarını ödeme 
noktasındaki temassız POS cihazına yaklaştırmak yeterli olacak. BKM’nin uygulaması ile, bu 
ödemeler bankaların sunduğu kartlar üzerinden yapılacak. 

 
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.  

 
 
 

 

 
 
 

 


