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Türk Kartlı Ödeme Sektörü’ne 
Fransa’dan Sonra Bir Övgü de, İtalya’dan Geldi  

 
chip&PIN  

BKM GENEL MÜDÜRÜ SERTAÇ ÖZİNAL’A 
ID PEOPLE “ULUSLARARASI GÜVENLİK FORUMU”  

ONUR ÖDÜLÜNÜ KAZANDIRDI 
 

Ürün çeşitliliği, teknik alt yapısı, güvenlik sistemleri ve chip&PIN uygulamasına geçiş süreci ile 
yabancı finans çevrelerinin ilgiyle izledikleri Türk Kartlı Ödeme Sektörü, geçtiğimiz eylül ayında 
Paris’te düzenlenen EFMA Konferansından sonra, İtalya’nın Milano kentinde gerçekleştirilen 
uluslararası ID World Konferansında da, bir kez daha yabancıların övgüsü ve ödülüyle karşılandı. 
 
ID World Konferansı çerçevesinde,farklı alanlarda son bir yıl içinde; liderlik, yaratıcılık ve yenilikçilik 
konusunda büyük başarılara ulaşmış üç farklı kurum yöneticisine verilen ID People ödülünü, 
Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Sertaç Özinal aldı. 
 
ID WORLD Başkanı Sophie B.de la Giroday, ödül töreninde yaptığı konuşmada, chip&PIN sürecine 
hızlı ve başarılı bir geçiş gerçekleştiren Türk Kartlı Ödeme Sektörü adına  Bankalararası Kart Merkezi 
Genel Müdürü Sertaç Özinal’ın ödülü kazandığını açıkladı. 
 
Her yıl üç farklı proje liderinin kazandığı ID People ödülünü bu yıl: 
 

• chip&PIN operasyonundaki başarı süreciyle BKM Genel Müdürü Sertaç Özinal,  
• Uzay mekikleri için geliştirdiği “Zeki Üretim Zinciri” projesiyle NASA Uzay Uçuş Merkezi’nin 

Bağımsız Araştırma ve Geliştirme Programı Yöneticisi Fred Schramm 
• Elektronik pasaport uygulamasıyla Hong KONG Özel Yönetim Bölgesinin Göçmen 

Departmanı Yöneticisi Raymond Wong,  
aldı. 
 

Sertaç ÖZİNAL: Bu ödül, başta BKM üyesi bankalar olmak üzere, tüm Türk Bankaları 
ve Finans Kuruluşlarına gösterilen bir övgü oldu... 

 

ID People ödülü nedeniyle bir açıklama yapan Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Sertaç 
Özinal, iş dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak anılan ID People ödülünü “Türk Kartlı Ödeme 
Sistemleri Sektörü’ne verilen bir ödül olarak kabul ediyorum” dedi. 
 



 

Yabancı iş dünyasının Türk Kartlı Ödeme Sistemleri Sektörünü büyük bir ilgiyle izlediklerini ve her 
platformda övgüyle karşıladıklarını söyleyen Özinal, chip&PIN sürecindeki geçiş operasyonu ile kısa 
bir süre önce Paris’te düzenlenen EFMA Konferansında da uluslararası bankacılar tarafından övgüyle 
karşılandıklarını sözlerine ekledi. 
 
chip&PIN sürecinin başarı ile devam ettiğini belirten Özinal, tüm bankaların altyapı çalışmalarını 
tamamladıklarını ve uygulama başlangıcından bu yana geçen  7 aylık süreç sonunda, şifreli işlem 
oranın, toplam işlemler oranına göre yüzde 48’e ulaştığını ifade etti.  chip&PIN’in 7 ay gibi kısa bir 
sürede kart sahteciliği ve dolandırıcılığına büyük darbe vurduğunun altını çizen Özinal, chip&PIN’e 
geçilen 7 aylık süreçte kredi kartı sahteciliği ve dolandırıcılığı çalımlarında yüzde 52’lik düşüş 
yaşandığını sözlerine ekledi. 
 

BKM: 1990 yılında 13 kamu ve özel Türk bankasının ortaklığı ile kurulan Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 
kartlı ödeme sistemi içerisinde bankalarararası otorizasyon ve takası gerçekleştirmek, ortak sorunlara çözüm 
bulmak, kartlı ödeme sistemleri konusunda ülke çapında stratejik çalışmalar yapmak, yurtiçi kredi kartları 
kural ve standartlarını geliştirmek amacını taşıyor. Türkiye’de alanında hizmet veren tek kuruluş olan BKM, 
güçlü teknik donanım ve  altyapısı, insan kaynaklarıyla, üyelerine kartlı ödeme sistemleri konusunda en iyi 
hizmeti sunmaya çalışıyor. 


