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KARTLARIN ÖRNEK ÜLKESİ ‘TÜRKİYE’ 
DÜNYAYI İSTANBUL’DA AĞIRLADI 

 
Kartlı ödeme sistemlerinin gelişiminde önemli rol oynayan ve 14 yıldır dünyanın önemli 

başkentlerinde düzenlenen Cards & Payments organizasyonu bu yıl 3-4 Eylül tarihlerinde 
İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirildi.  

& 
Kartlı ödeme sistemlerinde geliştirdiği uygulamalar ile dünyada ilklere imza atan 

Türkiye’nin başarısı, Cards & Payments Turkey organizasyonunda bir kez daha ortaya 
konuldu. Kartlı ödeme sistemlerinin geleceğine ışık tutan etkinlikte, Türkiye’nin kartlı 

ödeme sistemlerindeki liderliği de gündem konusu oldu. 
 

Kartlı ödeme sistemlerinde dünyanın yakından takip ettiği en büyük organizasyonlardan Cards 
& Payments bu yıl İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 14 yıldır dünyanın önemli 
başkentlerinde gerçekleştirilen ve bu yıl ilk kez Türkiye’de düzenlenen Cards & Payments 
Turkey organizasyonunda Türk kartlı ödeme sistemleri geleceğe ışık tuttu. 
 
4 kıtadan 42 ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen Cards &Payments Turkey organizasyonunda 
kartlı ödeme sistemlerinin geleceği masaya yatırılırken, Türk kartlı ödeme sistemlerindeki 
gelişmeler de yakın takibe alındı. 3-4 Eylül tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
Cards & Payments Turkey organizasyonunun açılış konuşmasını yapan Bankalararası Kart 
Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko, kartlı ödeme sistemlerinin gelişimine katkı 
sağlayan bankalar, kart kullanıcıları, perakende sektörü ve düzenleyici kurumlara teşekkür etti. 
 
Avrupa’da ilk 3 ülke arasındayız  
 
Türkiye’de 20 yıldır bankacılık sektörü denildiğinde akla gelen en önemli ürünlerden birinin 
kartlar ve kartlı ödemeler olduğuna dikkat çeken Soner Canko, kartlı ödeme sisteminin gelişimi 
hakkında şu bilgileri verdi: “Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında, Türkiye’deki kişi başına düşen 
kredi veya mevduat tutarı gibi bankacılık rakamlarının halen gelişmeye açık olduğu söylenebilir. 
Ödeme sistemleri konusunda ise ülkemiz dünyanın önde gelen pazarlarından biri konumunda 
bulunmaktadır. Öyle ki, tekstil ve turizm sektörlerinden sonra dünyaya yön veren öncü bir marka 
olarak görülmektedir. Türkiye bugün, geliştirdiği teknolojiler, ulaştığı kredi kartı, banka kartı, 
POS, ATM adetleri ve cirosu ile kartlı ödeme sistemlerinde Avrupa’da ilk 3 ülke arasında yer 
alırken, oluşturduğumuz başarı hikâyeleri birçok ülke tarafından örnek alınmakta. Kartlı ödeme 
sistemlerimiz, yaygın kullanımının yanı sıra ürünlerin kart kullanıcılarına sağladığı faydalar ve 
teknolojik özellikleri bakımından da dünyada ön sıralarda yer almaktadır.” 
 



 
BKM olarak, kartlı ödeme sistemlerinde yeni teknolojilerin Türkiye’de uygulanması ile ilgili öncü 
kurum olmaktan gurur duyduklarını dile getiren Soner Canko,  toplu taşımada kartlı ödeme 
sistemlerinin kullanımının tüm Türkiye geneline yayılması, e-devlet projelerinde ödeme 
sistemlerinin yaygınlaştırılması, temassız kart teknolojilerinin yoğun bir şekilde kullanılacak 
olması ile nakit ödemenin tarihe karışacağı bir 2023 yılı hedeflerinin olduğunu hatırlattı. 
 
Kartlar nakit ödemenin yerini hızla alıyor  
 
Kartlı ödemelerin nakit kullanımına göre her geçen gün yerini daha da sağlamlaştırdığına 
değinen Soner Canko, şunları söyledi:  “Rakamlara bakıldığında, 2002 yılında yüzde 9 olan 
kartlı ödemelerin hane halkı harcamaları içindeki payı 2012 yılında yüzde 36’ya ulaşmış 
durumda. 2011 yılına göre yüzde 6’lık artışı ve yapılan yatırımları da göz önüne aldığımızda 
2023 için bu hedefe ulaşılması içten bile değil. Özellikle teknolojiye hızlı adapte olabilen genç bir 
nüfusumuzun bulunması, hükümetimizin kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almaktaki kararlılığı ve 
BKM’nin bu paralelde yeni ürün ve hizmetlere yaptığı yatırım ve gerçekleştirdiği projeler hedefe 
ulaşmada önemli rol oynuyor.” 
 
Müşteriye sağlanan katma değer önemli  
 
Hedefe giden yolda, müşteriye ulaşılan farklı dağıtım kanallarının entegre şekilde kullanımı, 
temassız ödemelerin, dijital ve mobil cüzdanların yaygınlaşması, yakın alan iletişimi (NFC) ya 
da alternatif ödeme yöntemleri ile ödemelerin yapılmasının kritik önem taşıdığına önemle vurgu 
yapan Soner Canko sözlerini şöyle sürdürdü: 
 
“Ödeme sistemlerinin geleceğinde sadece ödeme yöntemi değil, müşteriye sağlanan katma 
değer çok büyük önem taşımakta. Bu noktada bankalar, ödeme sistemi sağlayıcıları, GSM 
operatörleri ve işyerlerinin oluşturduğu ekosistemin müşteriye farklı bir ödeme yönteminin yanı 
sıra hayatında anlamlı değişiklik yaratacak faydalar sunması gerekiyor. Bu anlayışla, ödeme 
sistemlerinde dünyada öncü olan ülkemizi daha da ileri taşımak için sektörün tüm paydaşları 
olarak çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz.” 
 
 

 

 
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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