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Türkiye 
Dubai’de Ödeme Sistemleri Fuarına Damgasını Vurdu. 

 
CARDS&PAYMENTS MIDDLE EAST FUARI’NDA 

TÜRKİYE “ONUR KONUĞU” OLDU 
 

Türkiye, kartlar ve ödeme sistemleri  
alanında bölgesinin en büyük organizasyonu olan  

Dubai Cards&Payments Middle East Fuarı’nın onur konuğu oldu.  
 

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Türkiye’nin önde gelen firmalarıyla  
birlikte katıldığı etkinlikte, dünyanın birçok ülkesi tarafından takip edilen Türkiye’de 

ödeme sistemlerinin gösterdiği başarılı yükselişi anlattı. 
 
Türkiye, 14-15 Mayıs 2013 tarihleri arasında Dubai World Trade Center’da gerçekleştirilen 
Cards&Payments Middle East Fuarı’na damgasını vurdu. “Onur Konuğu Ülke” olarak davet edilen 
Türkiye’nin önde gelen firmalarıyla birlikte fuara katılan Bankalararası Kart Merkezi (BKM), dünyanın 
yakından takip ettiği ve örnek aldığı Türkiye’nin ödeme sistemleri alanındaki başarılarını, Ortadoğu ve 
dünyanın birçok ülkesinden gelen sektör temsilcileri ile paylaştı. 

 
Bankalararası Kart Merkezi Genel  Müdürü Dr. Soner Canko, fuar kapsamında gerçekleştirdiği 
konuşmasında “2023 - Nakitsiz Ödemeler” hedefimiz doğrultusunda Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 
yılında, Türkiye’deki tüm işlemlerin ödeme sistemleri üzerinden gerçekleştirilmesi konusunda gerekli 
altyapı çalışmalarını devam ettirmekteyiz. Gelecek dönemde Türkiye’nin ödeme sistemleri konusunda 
dünyada öncü olmaya devam edeceğine olan inancımızla çalışmalarımızı yoğun şekilde ve hızla 
sürdürüyoruz” dedi. 

                                
Ortadoğu ve Körfez Bölgesi’nin kartlar ve ödeme sistemleri alanındaki en büyük organizasyonu olan 
Cards&Payments Middle East Fuarı’nda, sektöre dair yeni fikirler ve trendler tartışılırken, iki gün boyunca 
sektörün önde gelen temsilcilerinin konuşmalarından oluşan oturumlar gerçekleştirildi. Ayrıca fuar 
kapsamında, en iyi mobil ödeme aplikasyonu, en iyi kredi kartı, en iyi banka kartı gibi toplam 11 
kategoriden oluşan Smart Cards Ödülleri sahiplerini buldu. 
 
 
 
 
 
 



 
 
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.  


