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Bankalararası Kart Merkezi NFC Forum ilk Türk Üyesi 

Aralık 2011’de NFC Forum’un ilk Türk üyesi olan BKM, Türkiye’yi Forum’da temsil 
edecektir.   

BKM, NFC ekosistem yaratma hedefiyle 2008 yılından itibaren NFC tabanlı ödeme 
sistemlerine aktif olarak yatırım yapmaktadır. Güvenli Servis Sağlayıcı (TSM) rolü ile 
BKM, müşteri kart bilgilerinin cep telefonu içinde saklanan modeli  üzerinden üye 
bankalarının (Halkbank, İş Bankası, VakıfBank ve Ziraat Bankası) NFC dünyasıyla 
buluşmasına olanak sağlamış olup, SIM tabanlı çözümler üzerinde Türkiye’nin lider 
mobil operatörleri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Üyeleri için NFC uzmanlık merkezi 
olma hedefiyle BKM, yakın gelecekte tüm  NFC formlarını, uluslararası ödeme 
ağlarını ve katma değerli NFC servislerini (kupon, akıllı poster, sadakat programları, 
v.b.) destekleyecektir. BKM, NFC dünyasındaki gelişme ve yenilikler hakkındaki 
bilgilendirmeyi yönetimindeki web sitesi (www.nfcmerkezi.com) üzerinden düzenli 
olarak yapmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak Celal Cündoğlu (BKM Genel Müdür Yardımcısı) yaptığı 
açıklamada; BKM'nin Türkiye'de NFC uzmanlık merkezi olma hedefiyle üyelerini tüm 
NFC yöntemlerine ulaştıracağını belirtmiştir. Dengeli NFC ekosistemi için BKM’nin  
hazırlıklarını hızla yürüttüğünü ekleyerek, NFC dünyasındaki güncel bilgi ve 
gelişmelerin takibi için NFC Forum üyeliğinin önemini vurgulamıştır. Cündoğlu, “NFC 
dünyasındaki sayılı otoritelerden olan Forum’un ilk Türk üyesi olmak BKM’nin NFC 
konusuna verdiği önemi göstermektedir”   

NFC Forum; Ödeme sistemlerinde, tüketici elektroniğinde ve mobil cihazlarda yakın 
alan temassız iletişim (NFC) kullanımını teşvik eden ticari olmayan bir dernektir. 
Forumun 200’e yakın üyesinden bazıları: MasterCard, Visa, Microsoft, Sony, NXP, 
BarclayCard, NEC, Samsung, Nokia, American Express, AT&T, Google, RIM, 
Paypal, Gemalto, G&D'dir. 

www.nfc-forum.org 

 

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.  
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