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I. Olağan Genel
Kurul Toplantı
Gündemi
1.	Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2.	Yönetim kurulunca hazırlanan 2012 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3.	Denetçi raporlarının okunması,
4.	2012 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5.	2012 yılı içinde Yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen eksilme nedeniyle yönetim
kurulunca yapılan atamaların genel kurulca onaylanması,
6.	Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibrası,
7.	Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8.	Şirket esas sözleşmesinin yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla 3, 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. maddelerinin değiştirilmesi,
9.	Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
10.	Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11.	Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
12.	Bağımsız denetçinin seçimi,
13.	Genel Kurul iç yönergesinin okunması, müzakeresi ve tasdiki,
14.	Dilek, temenniler ve kapanış.
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Türkiye Ödeme
Sistemleri Sektörü
dünyada öncü
konumdadır.

Değerli Ortaklarımız,
Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin 23. Olağan Genel
Kurulu’na hoş geldiniz.
Türkiye, ödeme sistemleri sektöründe 20 yılda
Avrupa’nın en büyük üçüncü pazarı konumuna gelerek
büyük bir başarıya imza attı.
55 milyona yaklaşan kredi kartı sayısı, 2 milyondan
fazla POS terminali, 35 binin üzerinde ATM ve
91 milyonu aşkın banka kartı adedi ile Türkiye
Ödeme Sistemleri Sektörü dünyada öncü
konumdadır.
Türkiye Ödeme Sistemleri Sektörü’nde son dönemde
yaşanan değişimlerin başında, e-ticarette ödeme
güvenliğini artıran yeni teknolojiler, temassız kart
uygulamaları, ön ödemeli kartlar, mobil ödemeler
(NFC-Near Field Communication) ve toplu taşıma ile
ilgili yapılan pilot uygulamalar gelmektedir.

II.Yönetim Kurulu
Mesajı
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BKM olarak, “2023 Türkiye’de Nakitsiz Ödemeler”
vizyonumuz doğrultusunda Cumhuriyetimizin 100.
yılında tüm ödeme işlemlerinin nakit kullanmaksızın
gerçekleştirilmesi konusunda gerekli altyapı
çalışmalarını sürdürmekteyiz. Bunun paralelinde
düzenleyici otoriteler ve kamunun ilgili temsilcileri
ile işbirliği içinde çok verimli çalışmalar yürütmekteyiz.

BKM’nin önemli projelerinden biri olan ulusal
dijital cüzdanımız BKM Express’in gelecekte yeni
fonksiyonlarla zenginleştirilmesi ile gündelik hayattaki
nakit kullanımının düşüşe geçeceğini ve ödeme
sistemleri sektöründeki bu gelişmelerle Türkiye’nin
yine öncü olacağını öngörmekteyiz.
BKM’nin 2012 hesap yılına ait faaliyetlerini, mali
tablolarını ve denetçiler raporunu görüş ve onaylarınıza
sunarken, 2013 yılının siz değerli ortaklarımıza,
üyelerimize ve BKM çalışanlarına başarı, sağlık ve
mutluluk getirmesini dileriz.
Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu adına
Yalçın SEZEN
Başkan

Saygıdeğer Ortaklarımız,

III.Genel Müdür
Mesajı

Dünyada birçok uygulamanın öncüsü olan Türkiye
Ödeme Sistemleri Sektörü 2012 yılında da birçok
ilke imza attı.
2012 yılı Türkiye Ödeme Sistemleri açısından oldukça
başarılı geçen bir yıl oldu. Kredi kartı alışverişleri 2011
yılının üzerinde büyüme gösterdi. 2012 yılında kredi
kartı kullanılarak yapılan ödemeler, %25 oranında
artışla 332 milyar TL’ye yükselirken, banka kartı ile
yapılan ödemeler ise %36 oranında büyüyerek
16 milyar TL tutarına ulaştı.

İnternette kart bilgilerini
kullanmadan
alışverişe olanak tanıyan
BKM Express ile
internetteki alışveriş
hacminin daha da
yükselmesini bekliyoruz.
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İnternetten yapılan kartlı alışverişler ise %34 oranında
artış göstererek, 2012 yılında 31 milyar TL tutarına
ulaştı. 2011 yılında bu rakam 23 milyar TL tutarında
idi. 2012 yılında, toplam 54 milyon adet kredi kartının,
19 milyon adedi ile internetten alışveriş yapıldı.
Böyle yüksek bir büyüme potansiyeline sahip alanda
BKM olarak biz de en önemli projelerimizden biri
olan “BKM Express” isimli ulusal dijital cüzdanımızı
geliştirdik ve 2012 yılı içerisinde kullanıma sunduk.
İnternette kart bilgilerini kullanmadan, hızlı, kolay
ve güvenli alışveriş yapılmasına olanak tanıyan BKM
Express sayesinde, internetteki alışveriş hacminin
önümüzdeki dönemde daha da artan bir ivmeyle
yükselmesini bekliyoruz.

İlk tanıtımı Haziran 2012’de yapılan BKM Express
uygulamasının lansman kampanyası Kasım
2012’de başladı. Kampanya ile bu yeni güvenli
ödeme platformu sayesinde internetten alışveriş
yapmayı da geleneksel alışveriş gibi hayatımıza
alabileceğimiz mesajı ön plana çıkarıldı.
2012 yılında NFC altyapısına yönelik tüm faaliyetleri
tamamlayarak, Güvenilir Servis Sağlayıcı (TSM)
hizmetini sağlamak üzere ilk sertifikamızı aldık. NFC
özellikli akıllı telefonlar yaygınlaştıkça, kullanımı
da hızlı artış gösterecek olan mobil ödemelerin,
‘2023 Türkiye’de Nakitsiz Ödemeler’ hedefimiz ve
kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir yapı
taşı olacağına inanıyoruz.
İletişim faaliyetlerine 2012 yılında da devam
ettiğimiz Bay Bay Nakit kampanyamız ile Mayıs
ayında Barcelona’da gerçekleştirilen ödül töreninde
“Yılın Pazarlama İletişimi” ödülünü kazandık.
Sektörümüz açısından verimli geçen bir yılın
ardından, tüm sektör temsilcilerine, BKM üyelerine
ve ortaklarına teşekkürlerimi sunuyorum. 2013
yılının tüm değerli ortaklarımız, üyelerimiz,
sektörümüz ve BKM çalışanları adına başarılı bir
yıl olmasını diliyorum.
Saygılarımla,
Dr. Soner CANKO
Genel Müdür

Yönetim Kurulu

I. Öngen AKIN

Mehmet SEZGİN

T. Garanti Bankası A.Ş.
Üye
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T. Halk Bankası A.Ş.
Üye

2012

Cenk TABAKOĞLU
ING Bank A.Ş.
Denetçi

Bülent ERSÖZ

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Denetçi

Yalçın SEZEN

T. İş Bankası A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Kunter KUTLUAY

Finansbank A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Feyzi ÖZCAN

T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Üye

Serkan ÜLGEN

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Üye

Osman TANAÇAN

O. Mehmet SİNDEL

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Üye

Akbank T. A.Ş.
Üye
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IV. Genel Bilgiler

1990 yılında 13 kamu ve özel Türk bankasının
ortaklığıyla kurulan Bankalararası Kart Merkezi’nin
(BKM) faaliyetleri, ödeme sistemleri içerisinde; nakit
kullanımı gerekmeksizin her türlü ödemeyi veya para
transferini sağlayan veya destekleyen, sistem, platform
ve altyapıları oluşturmak, işletmek ve 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 ödeme
sistemleri konusunda en iyi hizmeti sunmak üzere
çalışmalarına devam etmektedir.
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a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi				
31.12.2012 tarihinde sona eren hesap dönemi				
b) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve varsa şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile varsa
internet sitesinin adresi				
Ticaret Unvanı: Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.				
Ticaret Sicili Numarası: 267660 - 215242				
İletişim Bilgileri:
Adres: Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat:3 Etiler/İstanbul
Telefon: (0212) 3507900
İnternet Sitesinin Adresi:
http://www.bkm.com.tr/				
c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, Şirketin sermayesi 14.000.000 TL (31 Aralık 2011 – 14.000.000 TL) kıymetindedir.
Bu sermaye, her biri 0,10 TL kıymetinde ve tamamı nama yazılı 140.000.000 adet(31 Aralık 2011 - 140.000.000
adet) paya bölünmüştür. Pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir:				
31 Aralık 2012
(%)
Tarihsel tutar		

31 Aralık 2011
Tarihsel tutar

(%)

T. Halk Bankası A.Ş.
2.653.021
18,95
2.653.021
18,95
T.C. Ziraat Bankası A.Ş
2.517.631
17,99
2.517.631
17,99
T. Garanti Bankası A.Ş.
1.421.294
10,15
1.421.294
10,15
Akbank T.A.Ş.
1.397.775
9,98
1.397.775
9,98
T. İş Bankası A.Ş.
1.397.775
9,98
1.397.775
9,98
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
1.397.775
9,98
1.397.775
9,98
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
1.357.483
9,70
1.357.483
9,70
Finansbank A.Ş.
1.292.523
9,23
1.292.523
9,23
ING Bank A.Ş.
306.219
2,19
306.219
2,19
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
258.504
1,85
258.504
1,85
				
14.000.000
100,00
14.000.000
100,00
Hesap dönemi içerisinde değişiklik yoktur.
ç) Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar. (Yoktur)			
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d) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetçiler, denetim komitesi üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile iç
sistemler kapsamındaki birimlerin yöneticilerinin ad ve soyadları, görev süreleri, sorumlu oldukları alanlar,
öğrenim durumları, mesleki deneyimleri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler				
Yönetim Kurulu Üyeleri
Yalçın SEZEN
Kunter KUTLUAY – (Finansbank A.Ş. adına)
Feyzi ÖZCAN
İsmail Öngen AKIN – (T. Halk Bankası A.Ş. adına)
Mehmet SEZGİN – (T. Garanti Bankası A.Ş. adına)
Serkan ÜLGEN – (Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. adına)
O. Mehmet SİNDEL – (Akbank T.A.Ş. adına)
Osman TANAÇAN

Unvan
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Görev Başlangıç Tarihi
Mart 2012
Ekim 2011
Ocak 2012
Ağustos 2011
Ekim 2011
Mart 2011
Aralık 2011
Mart 2011

Denetçiler
Bülent ERSÖZ
Cenk TABAKOĞLU

Unvan
Denetçi
Denetçi

Görev Başlangıç Tarihi
Mart 2012
Şubat 2013

İç Denetim ve Risk Komitesi
Bülent ERSÖZ – (Türk Ekonomi Bankası A.Ş. adına)
Cenk TABAKOĞLU – (ING Bank A.Ş. adına)
Feyzi ÖZCAN – (T. Vakıflar Bankası T.A.O. adına)
İsmail Öngen AKIN – (T. Halk Bankası A.Ş. adına)

Unvan
Başkan
Üye
Üye
Üye

Görev Başlangıç Tarihi
Mart 2011
Şubat 2013			
Mart 2012
Eylül 2011

Genel Müdür		
Dr. Soner CANKO		

Görev Başlangıç Tarihi
Temmuz 2011		

Genel Müdür Yardımcıları
Celal CÜNDOĞLU
Mert GÜLÇÜR
Onur DEMİRTAŞ
Serkan YAZICIOĞLU

Departman
Görev Başlangıç Tarihi
İş Geliştirme ve Proje Yönetimi
Mayıs 2011
Bilgi Teknolojileri
Mart 2005
Destek Hizmetleri
Mayıs 2007		
Üye İlişkileri, Ürün Yönetimi ve
Temmuz 2012
Kurumsal İletişim		

İç Denetim
Zafer DEMİRARSLAN

Unvan
Direktör

Görev Başlangıç Tarihi
Ocak 2010

			
Hesap dönemi sonundaki çalışan personel sayısı 83’dür (31 Aralık 2011 - 65).				
e) Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası
adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler. (Yoktur)
f) Yönetim kurulu ve denetim komitesi ile diğer komite üyelerinin hesap dönemi içinde yapılan ilgili toplantılara
katılımları hakkında bilgiler
Ana sözleşmede belirlendiği gibi, 2012 yılında Yönetim kurulu 12 tane aylık gündemli toplantı gerçekleştirmiştir.
Denetim Komitesi 2012 yılı içinde 4 kez toplanarak, İç ve Dış Denetim, Risk Yönetimi ve İç Kontrollerin etkinliğini
ve yeterliliğini değerlendirmiştir.				
2012
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Yalçın SEZEN

1965 İzmir doğumlu olan Yalçın Sezen Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. 1987 yılında Türkiye
İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulunda iş hayatına başlamış, 1998 yılından
itibaren İş Bankası’nın muhtelif bölümlerinde yöneticilik yaptıktan
sonra 13.04.2011 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı’na yükseltilmiştir.
Bireysel ve Özel Bankacılık İş Birimlerinden sorumlu olarak görevine
devam etmektedir.

Kunter KUTLUAY

1988 yılında TED Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra
Bilkent Üniversitesi Elektronik Mühendisliği'nden lisans, yine aynı
üniversitenin İşletme Fakültesi'nden Yüksek Lisans derecesine
sahiptir. Toshiba, General Electric ve Microsoft firmalarında satış
yöneticiliği ve McKinsey&Company'de danışmanlık görevlerini
üstlenmiştir. Kurucu ortak olarak yer aldığı Kratis firmasında
Analiz ve Veri Madenciliği teknolojileri üzerine çalışmıştır. Fortis
Bank'ta Portföy Analiz Direktörlüğü görevini takiben 2006 yılında
Finansbank'a Pazarlama ve Krediler Analiz Grup Yöneticisi olarak
katılmıştır. Kutluay, Temmuz 2008-2011 yılları arasında Perakende
Krediler Koordinatörü olarak görev yapmış, 2011 yılının Şubat ayında
Kartlı Ödeme Sistemleri Koordinatörlüğü'ne atanmıştır. 2011 Mayıs
tarihinden beri aynı bölümün Genel Müdür Yardımcısı olarak görev
yapmaktadır.

Bülent ERSÖZ

1990 yılında Ankara Üniversitesi’nden mezun olan Bülent Ersöz,
The University of Glamorgan’dan Executive MBA diplomasına
sahiptir. Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası’nda yöneticilik
görevlerinde bulunmuş olup, 2007’den beri Türk Ekonomi Bankası
Ödeme Sistemleri Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Cenk TABAKOĞLU

University of Maryland – University College İşletme Bölümü mezunu
olan Cenk Tabakoğlu, özel bir bankada çeşitli pozisyonlarda görev
aldıktan sonra 2009 yılında ING Grubu’na katılmıştır. Üst Gelir
Bankacılık, Bireysel Bankacılık Segment Yönetimi ve Yatırım Ürünleri
Grup Müdürlüğü ve Üst Gelir Bankacılık, Bireysel Bankacılık Segment
Yönetimi ve Yatırım Ürünleri Genel Müdür Yardımcılığı görevinin
ardından, Cenk Tabakoğlu Bireysel Bankacılık Pazarlama & Özel
Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Feyzi ÖZCAN

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye
Bölümü’nden mezun olan Feyzi Özcan, 1989 yılında VakıfBank
Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı iş hayatında bankanın çeşitli şube
ve birimlerinde Müdür, Başkan Yardımcısı ve Başkanlık görevlerini
üstlenmiştir. Feyzi Özcan, 2005 yılından bu yana VakıfBank Genel
Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
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İsmail Öngen AKIN

1972 yılında İstanbul doğan İsmail Öngen AKIN, Bilkent Üniversitesi
İşletme Fakültesi’nden 1994 yılında mezun olduktan sonra
Pamukbank’ta Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.
2004 yılındaki Pamukbank-Halkbank birleşmesiyle Halkbank
ailesine katılan Akın, 2007 yılında Alternatif Dağıtım Kanalları
Daire Başkanlığı görevine atanmıştır. 2008-2010 yılları arasında
Bireysel Ürünler Pazarlama Daire Başkanlığında bulunan İsmail
Öngen Akın, 2010 yılı Haziran ayından bu yana Kanal Yönetimi
Daire Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Mehmet SEZGİN

ODTÜ İşletme Fakültesi’nden mezun olan Mehmet Sezgin, University
of Massachusettes’den MBA derecesi almıştır. 1984 yılında
PriceWaterHouseCoopers’da danışmanlık görevi ile iş yaşamına
başlayan Mehmet Sezgin, 1985 – 1988 yılları arasında İnterbank’ta
Müfettişlik görevini sürdürmüştür. 1990 yılında Pamukbank’a geçerek
Bank24 ve Kredi Kartları Müdürlüğü’nü yürüttükten sonra 1993 yılında
EuroPay/MasterCard Avrasya Bölgesi Genel Müdürlüğü’ne getirilmiştir.
1999-2012 yılları arasında kurucu kadrosunda yer aldığı Garanti
Ödeme Sistemleri’nin Genel Müdürlüğü görevini sürdürmüştür. 2012
yılında İspanya’nın en büyük 2. bankası BBVA’nın Global Ödeme
Sistemlerinden Sorumlu Başkanı olarak atanan Sezgin, Garanti
Ödeme Sistemleri’nin Eş Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini
sürdürmektedir.

Mehmet SİNDEL

Mehmet Sindel, Kasım 2010'da Akbank'ta Ödeme Sistemlerinden
sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.
Akbank'a katılmadan önce çeşitli özel sektör bankalarında üst
düzey pozisyonlarda görev almıştır. Mehmet Sindel, Boğaziçi
Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.

Osman TANAÇAN

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden 1989 yılında
mezun olmuştur. Pamukbank Perakende Bankacılık’ da Müdür,
Bileşim A.Ş. ’de Genel Müdür Yardımcısı ve Akbank Ödeme
Sistemleri’nde Bölüm Başkanı olarak görev aldıktan sonra Ocak
2012’de Ziraat Bankası Ödeme Sistemleri Grup Başkanı olarak
atanmıştır. 2007 yılından itibaren BKM Yönetim Kurulu’nda da
görev aldı ve 2010-2011 döneminde BKM Yönetim Kurulu Başkanlığı
yapmıştır. BKM Pazar Geliştirme Komite Başkanlığı ve İş Geliştirme
Komite Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur ve halen BKM Operasyon
ve Teknoloji Komite Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

Serkan ÜLGEN

Mert GÜLÇÜR

Dr. Soner CANKO

Onur DEMİRTAŞ

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 1998’de
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Faaliyet Alanları

Kredi kartı ve banka kartı uygulaması içinde
bulunan bankalar arasında uygulanacak
prosedürleri geliştirmek, standardizasyonu
sağlamaya yönelik çalışmalar yaparak kararlar
almak, Türkiye genelinde uygulamalar ile yurtiçi
kuralları oluşturmak, bankalar arasındaki takas
ve hesaplaşmayı yürütmek, yurtdışı kuruluş ve

komisyonlarla ilişkiler kurmak ve gerektiğinde
üyelerini bu kuruluşlarda temsil etmek, halen
her banka tarafından devam ettirilen işlemleri
daha güvenli, süratli ve daha az maliyetli tek bir
merkezden yürütmek BKM’nin ana faaliyetleri
arasındadır.

Ortaklar

Üyeler

Servis Sağlayıcılar

• Akbank T.A.Ş.
• Finansbank A.Ş.
• ING Bank A.Ş.
• Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
• T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
• T. Garanti Bankası A.Ş.
• T. Halk Bankası A.Ş.
• T. İş Bankası A.Ş.
• T. Vakıflar Bankası T.A.O.
• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

• Akbank T.A.Ş.
• Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
• Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
• Alternatifbank A.Ş.
• Anadolubank A.Ş.
• Asya Katılım Bankası A.Ş.
• Burgan Bank A.Ş.
• Citibank A.Ş.
• Denizbank A.Ş.
• Fibabanka A.Ş.
• Finansbank A.Ş.
• HSBC Bank A.Ş.
• ING Bank A.Ş.
• Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
• Odeabank A.Ş.
• Şekerbank T.A.Ş.
• Tekstil Bankası A.Ş.
• Turkish Bank A.Ş.
• Turkland Bank A.Ş.
• Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
• T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
• T. Finans Katılım Bankası A.Ş.
• T. Garanti Bankası A.Ş.
• T. Halk Bankası A.Ş.
• T. İş Bankası A.Ş.
• T. Vakıflar Bankası T.A.O.
• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

•	Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları
ve Ödeme Sistemleri A.Ş.
•	Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş.
•	Provus Bilişim Hizmetleri A.Ş.
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Organizasyon

Bilgi Teknolojileri

Destek Hizmetleri

Bilgi Teknolojileri Grubu; Yazılım ve Sistem Geliştirme
grupları, Teknoloji Hizmetleri grubu, BT Uyum, Risk ve
Bilgi Güvenliği grubu, Sistem Analiz, Test ve Sertifikasyon
grubuyla BKM’nin ve üyelerinin ihtiyaç duyduğu bilgi
teknolojileri desteğini sağlamaktadır. Bu kapsamda,
BKM bünyesinde kullanılan ve geliştirilen tüm projelerin,
hazırlık / yapılabilirlik çalışması, tasarım, analiz, satın
alma, geliştirme, dokümantasyon, test ve sertifikasyon,
şirket hedef ve politikalarına uygun olarak, etkili ve verimli
bir şekilde sürdürülüp sonuçlandırılmasından, uygulamaya
alınmasından, işletiminden, yedeklenmesinden, tabi
olunan tüm kanun, yönetmelik, güvenlik ve uygulama
standartlarına uyumlandırılmasından, uygulama sürecinde
oluşan değişim ihtiyaçlarının karşılanmasından ve bunlarla
işlerin tümünü planlamak, yürütmek, test ve sertifikasyon
süreçlerini organize etmek, kontrol ve koordine etmekten
sorumludur.

Güvenlik, Hukuk Hizmetleri, İdari İşler, İnsan Kaynakları,
Mali İşler ve Operasyon fonksiyonlarını kapsayan Destek
Hizmetleri Grubu, üyelere yönelik olarak; ödeme sistemleri
ile ilgili tüm kanallarda sahtekarlığı önleyici yöntemlerin
tespitine ve uygulanmasına yönelik güvenlik desteğinden,
sunulan hizmetlerle ilgili çağrı merkezi yönetimi dahil
operasyonel süreçlerin yönetilmesinden ve Şirket faaliyet
ve hizmetleriyle ilgili üyelere sunulmakta olan eğitimlerin
organizasyonundan sorumludur.

BKM’nin gelişen vizyonuna paralel olarak Bilgi Teknolojileri
grubu yeni ürünlerin ve hizmetlerin oluşturulmasında
da önemli katkıda bulunmaktadır. Mobil uygulamaların
gelişmesi, gelecekteki ödeme platformlarından biri olacak
olması sebebiyle BKM’nin mobil ödeme uygulamalarında
platform ve operatör bağımsız Güvenli Servis Sağlayıcı
rolünün oluşturulması, internet üzerinde geliştirilen
uygulamaların ödeme kanallarında kart kullanımının
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarda aktif rol
almaktadır.

Bu faaliyet döneminde oluşturulan Hukuk Hizmetleri Birimi ile
Şirket’in tabi olduğu düzenlemelere uyumun sağlanmasıyla
birlikte, ödeme sistemlerine ilişkin düzenlemelerin izlenmesi
ve bunlara yönelik iyileştirme önerilerinin oluşturulması
hedeflenmektedir.
Destek Hizmetleri Grubu, üyelere yönelik sorumluluklarının
yanısıra, Şirket bünyesinde; işe alım, performans yönetimi,
ücret yönetimi ve eğitim gibi insan kaynakları fonksiyonlarını,
satın alma, sözleşme yönetimi gibi idari işlere ve raporlama,
bütçe, ödemeler gibi mali işlere yönelik tüm fonksiyonları
ve sorumlulukları yerine getirmektedir.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemelerine
tabi bir Şirket olarak, uluslararası standartlarda yürütülmesi
gereken, tüm yasal raporlama ve bağımsız dış denetim
çalışmaları Destek Grubu’na bağlı Mali İşler Bölümü
tarafından yürütülmektedir. Bu bölüm aynı zamanda,
Şirket bütçesinin oluşturulması ve takibinden, Şirket nakit
yönetiminden ve ödemelerinden sorumludur.

Ödeme sektörünün en önemli bileşenlerinden olan bilgi
güvenliği konusunda BKM’nin uymakla yükümlü olduğu
yasalar, standartlar, yönetmelikler ve düzenlemeler
çerçevesinde hizmetlerinin uyumlandırılması konusunda
sektörde öncü rol oynamaktadır. Bu kapsamda, Payment
Card Industry Data Security Standards (PCI DSS), ISO 27001
sertifikaları ve sistem bazında güvenlik denetimi onayları
bulunmaktadır. Bilgi güvenliğine yönelik olan süreçler
gelişen yeni teknolojiler ve girilen yeni iş modellerine bağlı
olarak sürekli takip edilmekte ve yenilenmektedir.
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İş Geliştirme ve Proje Yönetimi
İş Geliştirme Bölümü, üye kuruluşlara verilen hizmetin
konu, kapsam ve kalitesinin geliştirilip, yeni uygulamaların
ve servislerin konulabilmesinin sağlanması amacıyla arge
çalışmaları yapar, yeni politika ve strateji önerileri hazırlar,
bunun için üye kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlar
nezdinde gerekli temas ve çalışma ortamını yaratıp
sürdürür ve e-ticaret, e-devlet, ulaşım, mobil gibi alanlarda
geliştirilen yeni projeler / yeni uygulamalar / servisler ile
ilgili kural ve standartların belirlenmesini planlar, koordine
eder ve hayata geçirir.
Proje Yönetimi Bölümü, Yönetim Kurulu’muzun hayata
geçirme için onay verdiği projelerin planlanması,
yürütülmesi ve pilot uygulamalar ardından tesliminden
sorumludur.

•	Yapılacak işin net olarak tarif edilmesi, gereksinimlerin
tanımlanması
•	Gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirlenmesi
•	Hedeflere ulaşılabilmesi için zaman, maliyet, kapsam ve
kalite bileşenlerinin dengelenmesi
•	Proje ile ilgili tüm tarafların beklentilerinin yönetilmesi,
planların bu doğrultuda yapılması
•	Proje risklerinin belirlenmesi ve yönetimi
•	Tüm bu faaliyetlerin belirli bir plan ve yönetim dahilinde
çeşitli bilgi, beceri, araç ve tekniklerle uygulanması
amaçlanmaktadır.
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Üye İlişkileri, Ürün Yönetimi ve Kurumsal İletişim Bölümü
BKM hedeflerine uygun olarak;
•	Mevcut ürünlerin gelişen pazar koşullarına göre sürekli
yenilenmesinin,
•	Entegre pazarlama iletişim planının hazırlanmasının ve
yürütülmesinin,
•	Kurumsal iletişim planının hazırlanmasının ve
yürütülmesinin,
•	Yeni iş modellerinin geliştirilmesinin ve
desteklenmesinin,
•	Hizmet kalitesinin sürdürülmesinin ve
iyileştirilmesininin,
•	Uluslararası ödeme kuruluşlarının kural ve
standartlarının sürekli takip edilmesinin

Projelerin yönetiminde;
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Üye İlişkileri, Ürün Yönetimi ve
Kurumsal İletişim

2012

•	Üyelerin, sunulan ürün ve hizmetleri hakkında
zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesinin
•	Rutin üye ziyaretleriyle, üyelerinin ihtiyaç / taleplerinin
doğru bir şekilde belirlenerek karşılanması ve üye
memnuniyetinin arttırılmasının
•	Ödeme sektörü ile ilgili yurtiçi kural ve yönetmeliklerin
oluşturulmasının yanı sıra ödeme platformlarının ve
araçlarının üye odaklı yönetimini hedeflemektedir.

Strateji ve Ekonomik Analiz
BKM stratejik planının ve öncelikli gelişim alanlarının
senelik olarak çıkarılması, bu plana uyumun düzenli olarak
takip edilmesi amacıyla kurulan bir bölümdür.
Önceliklendirme ve karar alma sürecini etkileyecek
kritik analizlerin yapılması, yapılan analizler ışığında
alınabilecek aksiyonların finansal etkilerinin belirlenmesi
ve bu yönde argüman geliştirilmesine destek sağlanması
bölüm sorumluluğundadır. Stratejik planlar ışığında gerekli
pazar araştırmaları ve sektör adına yapılan periyodik anket
çalışmaları yürütülür.

Bölüm bünyesinde düzenleme ve ekonomideki gelişmelerin
şirket ve sektör açısından etkilerinin incelenmesi ve alternatif
seçeneklerin risk ve gerçekleşme olasılığı değerlendirilmesi,
kısa-orta-uzun vadeli ekonomik projeksiyonlar ortaya
konulması, ekonometrik araştırma-analiz ihtiyaçlarının
karşılanması ve gerekli raporların hazırlanması gerçekleştirilir.
İstatistiki verileri düzenleyerek doğru ve etkin piyasa
raporları ve analizlerinin hazırlanması, yeni uygulamaların
istatistiklerde raporlarda yer alması sağlanır. BDDK, Rekabet
Kurulu, T.C. Merkez Bankası vb. kurumların sektöre yönelik
bilgi taleplerinin karşılanması, periyodik raporlamaların
hazırlanması, kredi kartı ve banka kartı takas komisyon
oranlarının doğru ve eksiksiz verilerle güncellenmesi sağlanır.
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Komiteler

Güvenlik Komitesi

Hakem Komitesi

Başkan

Üyeler

Mehmet SİNDEL Akbank T.A.Ş.

• Aslan KILINÇLAR ING Bank A.Ş.

Başkan Yrd.

• Bengi GÜLEÇ YAPRAK T. Garanti Bankası A.Ş.

Onur DEMİRTAŞ BKM A.Ş.

• Bilsev BAŞARANOĞLU Finansbank A.Ş.
• Ebru AKER Akbank T.A.Ş.

Üyeler

• Gülüşan SOLUM T. Vakıflar Bankası T.A.O.

• Ali ELMALI T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

• Kaan BÜYÜKÇİL Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

• Aycan AYDOĞAN Finansbank A.Ş.

• Kürşat Özgür ÖZDEMİR T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

• Ayda KINIKLI T. İş Bankası A.Ş.

• Macide BOSTAN TÜRECİ Asya Katılım Bankası A.Ş.

• Barış ÖZGÜREL Denizbank A.Ş.

• Murat UYSAL T. Halk Bankası A.Ş.

• Beyhan KOLAY T. Garanti Bankası A.Ş.

• Orhan ÇELENK Denizbank A.Ş.

• Emrah EYİDOĞAN HSBC Bank A.Ş.

• Sevim BAYRAM Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

• Koray TURFAN Provus A.Ş.

• Tamer GÖKÇE HSBC Bank A.Ş.

• Mehmet BEŞEK T. Finans Katılım Bankası A.Ş.

• Tuğba UZEL T. İş Bankası A.Ş.

• Muhterem KÜÇÜKAYDIN Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

• Yıldırım KALKAN Şekerbank T.A.Ş.

• Nilay ÇAPKIN YÜKSEL Citibank A.Ş.
• Özgür ÖZER Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
• Salih COŞKUN ING Bank A.Ş
• Salih MUSAOĞLU T. Halk Bankası A.Ş.
• Serkan AŞIK T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Üyelerimiz, Ödeme Sektörü kurallarının ihlalinden doğan
ve ters ibraz yolu ile çözümleyemedikleri anlaşmazlıklar
için BKM Hakem Komitesi’ne başvurabilir. Komite, iki üye
arasında meydana gelen ihtilaflı durumları, üyenin başvurusu
halinde inceleyerek, taraflar arasında hakemlik yapar.

BKM Güvenlik Komitesi, Türkiye’de Ödeme Sektörü ile
ilgili olarak sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarını önleyici
çalışmalar yapmak, güvenlik önlemleri saptamak, bu amaçla
yapılacak hukuki düzenleme çalışmalarında standart,
spesifikasyon, kural, prosedür ve yönetmelik çalışmalarına
katkıda bulunmak, ödeme sistemleri güvenliği ile ilgili
kurumlarla ilişkileri sürdürmek amacıyla kurulmuştur.
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İş Geliştirme Komitesi

Operasyon ve Teknoloji Komitesi

Başkan

Başkan

Mehmet SEZGİN T. Garanti Bankası A.Ş.

Osman TANAÇAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Başkan Yrd.

Başkan Yrd.

Celal CÜNDOĞLU BKM A.Ş.

Mert GÜLÇÜR BKM A.Ş.

Üyeler

Üyeler

• Ayla Bakmaz ÇARDAK Alternatifbank A.Ş.

• Ahmet YILDIRIM T. Finans Katılım Bankası A.Ş.

• Çiğdem DEMİR Şekerbank T.A.Ş.

• Alper COŞKUN Finansbank A.Ş.

• Evren Aslı AVCI ACUN Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

• Başak GÖKTÜRK Şekerbank T.A.Ş.

• Filinta SEVİMLİ T. İş Bankası A.Ş.

• Cem Koray KÖKTEKİN ING Bank A.Ş.

• Gökhan AYDEMİR T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

• Cenker SEPKEN Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

• Hasan Emre ÖZGÜR Asya Katılım Bankası A.Ş.

• Gökhan ERDEM HSBC Bank A.Ş.

• Korhan ÖZDEMİR Denizbank A.Ş.

• Hüseyin YILMAZ T. Halk Bankası A.Ş.

• Mehmet AKALAN T. Vakıflar Bankası T.A.O.

• Korhan ÖZDEMİR Denizbank A.Ş.

• Muharrem Kaan ÇELİKOĞLU Akbank T.A.Ş.

• Mehmet Bülent KUTACUN T. İş Bankası A.Ş.

• Murat ÇEVİK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

• Mustafa ÖLMEZ Asya Katılım Bankası A.Ş.

• Nazan ARICA Finansbank A.Ş.

• Sultan BAKACAK T. Garanti Bankası A.Ş.

• Okan KARADAĞ T. Halk Bankası A.Ş.

• Uğur BARAN Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

• Ozan DEVRİMOL HSBC Bank A.Ş.

• Ümran KALAFAT T. Vakıflar Bankası T.A.O.

• Süsen SARIER ING Bank A.Ş.

• Yeşim HARBATH Akbank T.A.Ş.

BKM İş Geliştirme Komitesi, üye kuruluşlar tarafından ortak
ihtiyaç duyulabilecek yeni hizmetlerin/uygulamaların/
ürünlerin/teknolojilerin konu, kapsam ve standartlarını
belirlemek, bunlara yönelik politika/strateji/proje/analiz/
fizibilite önerilerini hazırlamak, Ödeme Sektörü’ndeki
teknolojik gelişmeleri takip etmek ve Yönetim Kurulu’nun
onayına sunmak amacıyla rapor hazırlamak üzere
kurulmuştur.

BKM Operasyon ve Teknoloji Komitesi, yurtiçinde Ödeme
Sektörü konularında faaliyet gösteren bankalar arasında
ortak standart ve kuralların oluşturulması, Ödeme Sektörü’ne
ait spesifikasyon, prosedür ve yönetmeliklerin hazırlanması,
teknolojik gelişmelerin takip edilerek yurtiçindeki uygulama
koşullarının belirlenmesi gibi konularda faaliyette bulunur.
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Pazar Geliştirme Komitesi
Başkan
Serkan ÜLGEN Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Başkan Yrd.
Serkan YAZICIOĞLU BKM A.Ş.
Üyeler
• Ebru KARA T. İş Bankası A.Ş.
• Enis TUNA Denizbank A.Ş.
• Esra TURFAN T. Halk Bankası A.Ş.

BKM Pazar Geliştirme Komitesi, ülkemizde Ödeme Sektörü
ile ilgili stratejileri geliştirmek, kredi ve banka kartlarına
olan talebi artırmak, kart hamillerinin kart kullanım alanını
genişletmek ve teşvik etmek üzere projeler geliştirir, piyasa
araştırmaları yaptırır ve bilinçlendirmeye yönelik eğitim
faaliyetleri düzenler. BKM üyelerinin anlaşmalı olduğu
işyerlerine yönelik iletişim malzemelerinin hazırlanması
görevini yürütür. Ayrıca, ödeme aracı olarak kart kabul
eden işyeri pazarını büyütme ve bu amaçlarla yapılacak
reklam kampanyalarını ve basın duyurularını yönlendirme
konularında da çalışmalar yapar. Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı
istatistikler aracılığıyla oluşturulan güncel piyasa analizleri
ile ödeme sektörünün gelişimini takip eder.

• Evren ERBİŞ HSBC Bank A.Ş.
• Gülcan ELÇİ Finansbank A.Ş.
• Hasan Emre ÖZGÜR Asya Katılım Bankası A.Ş.
• İlker DİKER Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
• Mehmet Meriç KAYTANCI T. Vakıflar Bankası T.A.O.
• Murat KİBAROĞULLARI T. Finans Katılım Bankası A.Ş.
• Özgür ALTAN T. Garanti Bankası A.Ş.
• Peren ELMADAĞLI T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
• Seçil ÖZMEN ING Bank A.Ş.
• Serdar ÇAVDAR Şekerbank T.A.Ş.
• Yeşim AKTAŞ Akbank T.A.Ş.
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İç Denetim ve
Risk Komitesi
Başkan
Bülent ERSÖZ Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Üyeler
• Cenk TABAKOĞLU ING Bank A.Ş.
• Feyzi ÖZCAN T. Vakıflar Bankası T.A.O.
• İsmail Öngen AKIN T. Halk Bankası A.Ş.

Şirketin iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin
işlerliğinin, uygunluğunun ve yeterliliğinin sağlanması,
finansal raporlama sistemlerinin güvence altına alınması
ve kuruluş içindeki yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
amacıyla, İç Denetim Direktörlüğü ile Risk ve Uyum
Koordinatörlerini sevk ve idare ederek çalışmalar yürütür.
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İç Denetim
Kurum faaliyetlerinin Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile
şirket içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda
yürütülüp yürütülmediğinin tespiti ile iç kontrol ve risk
yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliğinin düzenli
olarak değerlendirilmesine yönelik gözetim faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesinden sorumludur. Kurum bünyesinde
sistem, süreç ve kontrollerin etkinliğinin, yeterliliğinin ve
uyumluluğunun değerlendirilmesi ve denetlenmesi amacı
ile risk odaklı periyodik denetimlerin gerçekleştirilmesini
sağlar. Ayrıca şirket üst yönetimine faaliyetler, iç kontrol,
risk ve yönetim süreçleri ile ilgili çeşitli konularda araştırma
ve danışmanlık hizmetleri sunar.

Denetim komitesinin iç kontrol, iç denetim ve risk yönetim
sistemlerinin işleyişine ilişkin değerlendirmeleri ve hesap
dönemi içerisindeki faaliyetleri hakkında bilgiler
İç denetim ve risk komitesi, Yönetim kurulu adına risk
yönetimi, iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerinin etkinliğini,
yeterliliğini ve uyumluluğunu bağımsız olarak değerlendirir.
Komite, çalışmalarını;
•	Risk yönetim sistemini tasarlamak ve uygulamak,
•	R isk yönetim stratejileri esas alınarak, risk yönetim
uygulama usullerini belirlemek,
•	R isk yönetimi politika ve uygulama usullerinin
uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak,
•	Bir işleme girilmeden önce risklerin anlaşılmasını ve yeterli
değerlendirmenin yapılmasını sağlamak,
•	Risklerin izlenmesi ve ölçülmesi amacı ile periyodik raporlar
üretmek ve raporları analiz etmek,
•	Sayısallaştırılabilen risklerin belirlenen limitler dahilinde
kalmasını sağlamak ve bu limitlerin kullanımını izlemek,
•	R isk ölçümü ve risk izleme sonuçlarının Yönetim
Kurulu’na ve üst düzey yönetime düzenli ve zamanında
raporlanmasını sağlamak,
•	Risk envanterini oluşturmak ve periyodik olarak gözden
geçirip tekrar değerlendirmek,
•	İç kontrole ilişkin düzenlemelere ve şirket içi politika ve
uygulama usullerine uyulup uyulmadığını gözetmek ve
alınması gerekli görülen önlemler konusunda yönetim
kuruluna önerilerde bulunmak,

•	Yönetim kuruluna, iç sistemler kapsamındaki birimlerde
görev yapacak personelde aranması gereken nitelikler ile
ilgili önerilerde bulunmak,
•	İç denetim biriminin bu Yönetmelik ve iç politikalarla
belirlenen yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini
gözetmek,
•	İ ç denetim sisteminin şirketin mevcut ve planlanan
faaliyetlerini ve bu faaliyetlerden kaynaklanan risklerini
kapsayıp kapsamadığını gözetmek, Yönetim Kurulunun
onayıyla yürürlüğe girecek iç sistemlere ilişkin şirket içi
düzenlemeleri incelemek,
•	Ş irket içi usulsüzlüklerin doğrudan kendisine veya
iç denetim birimine ya da denetçilere bildirilmesini
sağlayacak iletişim kanallarının tesis edilmesini sağlamak,
•	Denetçilerin görevlerini bağımsız ve tarafsız şekilde yerine
getirip getirmediklerini izlemek,
•	İç denetim planlarını incelemek ve onaylamak,
•	İç denetim raporlarında tespit edilen hususlar konusunda
üst düzey yönetimin ve bunlara bağlı birimlerin aldığı
önlemleri izlemek,
amaçlarına yönelik olarak yürütmektedir.
Komite ayrıca;
Muhasebe ve raporlama sistemlerinin Kanun ve ilgili
düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin
bütünlüğünü gözetmekte, şirket İç Sistemler dokümanlarında
belirlenmiş diğer yetki ve sorumlulukları çerçevesinde
kararlar almaktadır.

•	İç sistemler kapsamındaki birimlerin personelinin doğrudan
kendisine ulaşabilmesini sağlayacak iletişim kanallarını
oluşturmak,
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Hizmetler

Takas ve Hesaplaşma Sistemleri

Mesaj Yönlendirme / Switch Sistemi

a) Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma (YTH)

BKM Yönlendirme Sistemi, üyelerimizin yurt içi ve yurt dışı
banka ve kredi kartı işlemlerinin sorunsuzca yönetilebilmesi
ve yönlendirilebilmesi amacıyla 1 Ağustos 1993 tarihinden
bu yana hizmet vermektedir.

Yurtiçinde işlem yapan ve BKM ile Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi
bulunan bankaların, VISA, MasterCard, AmEx, JCB gibi
uluslararası ödeme sistemi işlemlerinin ya da özel logolu
yurtiçi kartlara ait işlemlerin, merkezi ve standart bir işleyiş
mekanizmasında, ücretlendirme, takas ve hesaplaşmalarını
gerçekleştirmektedir.
b) M
 arka Paylaşım Takas ve Hesaplaşma (MTH)
Üye banka / kuruluşlar arasındaki kredi kartı marka paylaşım
işlemlerinin takası, tarafların tüm özel talep ve komisyon
oranlarını içerir bir şekilde bu sistem ve Takas Merkezi
üzerinden gerçekleştirilir. Bu işlemler sonucunda doğan
borç ve alacakların T.C. Merkez Bankası nezdindeki BKM
hesabında net olarak hesaplaşılması sağlanır.
c) U
 luslararası Hesaplaşma Sistemi (UHS) AmEx
Uygulaması
American Express kart sahiplerinin Türkiye’de bulunan ve
American Express kart kabul eden ATM’lerden yaptıkları
işlemlerden başarıyla sonuçlananların Üyeler ve Amex
arasında birleşik bir şekilde takaslaşılmasına ve AmEx
tarafından hesaplaştırılmasına yönelik altyapıdır.

Yönlendirme Sistemi aracılığıyla gerçekleşen online banka
ve kredi kartı işlemlerinin ücretlendirme ve hesaplaşma
ihtiyacını karşılamak üzere iç kaynaklarca Yönlendirme
Sistemi Ücretlendirme Uygulaması geliştirilmiştir.

BKM Veri Ambarı ve İş Zekası Sistemi
Türkiye içinde yurtiçi/yurtdışı kartlar kullanılmak suretiyle
ve Türkiye dışında yurtiçi kartlar kullanılmak suretiyle
gerçekleşen alışveriş ve nakit işlemlerine ait otorizasyon
ve takas kayıtlarının, sahtekarlık bildirimlerinin ve işyeri
kayıtlarının geriye dönük olarak saklanmasını sağlayan
BKM servisidir.

Merkezi İşyeri Veritabanı (MİV)
BKM’ye üye olan bankaların Ödeme Sektörü’ne dahil olan
işyerlerine ait bilgilerinin bir merkezde toplanarak, birden
fazla BKM üyesiyle anlaşmaya sahip işyeri kayıtlarının
eşleştirilmesini, her işyerine tekil bir numara verilmesini
ve işyerlerinin bu numara üzerinden takibini sağlar. Bu
numara, sistemler ve üyeler arası işyeri takibini sağlamak
amacıyla diğer uygulamalar içerisinde de kullanılmaktadır.
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Merkezi POS Veritabanı (MPV)

BKM Express

BKM’ye üye olan ve POS terminalleri bulunan tüm
Acquirer bankalardan, sistemlerinde takip ettikleri tüm
POS terminallere ait bilgilerin BKM’de oluşturulacak bir
veritabanında toplanarak, terminal bazlı diğer sistemlerin
bu verilerle desteklenmesine yönelik hizmet veren
uygulamadır.

BKM Express, BKM, bankalar ve e-ticaret firmalarıyla birlikte
geliştirilen, internet alışverişlerini hızlı ve kolay hale getiren
güvenli bir ödeme sistemidir.

Birleşik Uyarı Listesi (BUL)
Üyelerimiz tarafından, online ve offline bağlantıları aracılığıyla
BKM’ye iletilen sakıncalı kart bildirimlerinin, otomatik şekilde
konsolidasyonunun yapılarak, tüm BKM üyelerine periyodik
paylaşılmasını sağlayan sistemdir.

Güvenli İnternet Alışverişi (3D Secure)
3D Secure, internette güvenli alışveriş yapılmasını sağlamak
üzere kart hamilinin kimlik doğrulamasının yapılması
amacıyla geliştirilen, hem kart sahipleri hem de üye işyerlerini
sahtekarlıklara karşı güvence altına alan uluslararası bir
çözümdür.
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BKM Express’e üye olan kart sahipleri internet üzerinden
gerçekleştirdikleri işlemlerde kart bilgilerini işyerleri ile
paylaşmadan alışveriş yapabilmektedirler.

En Yakın ATM Uygulaması
Üyelerimiz tarafından BKM’ye bildirimleri yapılan ATM’lerin,
adres ve GPS bilgileriyle birlikte, mobil cihazlar ve internet
ağı aracılığıyla harita üzerinde gösterilmesini sağlayan
uygulamadır. Kullanıcıların mobil cihazlarından, yaklaşık
olarak konumları tespit edilmekte ve kendilerine en yakın
ATM ya da şubeyi bulabilmesi sağlanmaktadır.

Ortak POS Yönetim Sistemi (OPYS)

BKM Online (BOL)

Türkiye genelinde, üyelerin ortak POS operasyonlarının tek
bir çatı altında yönetilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Sistem
üzerinde POS kurulum değişim, geri alım, versiyon silme,
mülkiyet değişikliği, banka ekleme ve parçalı iş emri kapama
fonksiyonları yer almaktadır.

BKM ve üyelerimiz arasında yetki sınırları içerisinde iletişim
ve bilgi paylaşımına yönelik olarak hazırlanmış genel altyapı
servisidir.

Chargeback Döküman Yönetim Sistemi
(CDYS)
Üyeler arasında gerçekleşen işlemlere dair yaşanan
uyuşmazlık durumlarında, paylaşılmasına ihtiyaç duyulan
harcama itirazlarına ilişkin dokümanların, Yurtiçi Takas ve
Hesaplaşma Sistemi ve Marka Paylaşım Takas ve Hesaplaşma
Sistemi verileriyle ilişkilendirilerek, interaktif olarak
elektronik ortamda üyeler arasında iletilmesini, süreçlerinin
kontrol edilmesini ve merkezi olarak kayıt altına alınmasını
sağlar.

Raporlama (ÜAİ)
BKM, Ödeme Sektörü’ne yönelik olarak, kendi bünyesinde
oluşan ve üyelerinden derlediği istatistiki verileri konsolide
ederek, farklı kırınımlarda (kredi kartı, banka kartı, nakit,
alışveriş, üye işyeri, sektör, taksitli, on-us, not-on-us,
yurtiçi, yurtdışı, EMV, MO/TO, e-ticaret, vb.) çok sayıda
rapor oluşturmakta, otomatik konsolidasyon süreçlerinin
ardından online olarak üyeleri ile paylaşmaktadır.

BKM Online Sistemi, yetkiler dahilinde, BKM ve üyelerimizin
erişimine açık olan, Yönetim, Doküman Havuzları, Rapor
Uygulamaları, Komite Çalışmaları, BKM tarafından sağlanan
Hizmetler ve Çalışma Takvimleri gibi geniş kapsamlı alt
bölümden oluşmaktadır.

Güvenlik
Güvenlik hizmetleri, ödeme sistemleriyle ilgili tüm
kanallar d a, d oland ır ıcılık ri sk i ni n i zl e nme si ve
önlenmesi, güvenliğin arttırılmasına yönelik standart ve
uygulamaların oluşturulması, tespit edilen dolandırıcılık
vakalarına ilişkin üyeler arasında gerekli koordinasyon
için altyapı oluşturulması, bu vakalarla mücadele eden
Emniyet ve Jandarma teşkilatları mensuplarına yönelik
eğitimler verilmesi, konuyla ilgili yasal düzenlemelerin
değerlendirilmesi ve iyileştirlmesi için ilgili kurumlarla
işbirliğinin sağlanması gibi hizmetleri kapsamaktadır.
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Türkiye’de Kartlı
Ödeme Sektörü

2012 yılında, kredi kartları
ile alışverişler bir önceki
yıla göre %25 artarken,
nakit çekim tutarı artışı ise
%14 olarak gerçekleşti.

Kredi Kartları

Bir önceki yıla göre, banka
kartı ile yapılan alışveriş
işlem adedi %42 artarken,
alışveriş işlem cirosu %36
artmıştır.

Banka Kartları

Türkiye’deki kredi kartı adedi, 2012 yılsonu itibarıyla bir
önceki yıla göre %6 artarak, 54 Milyona ulaşmıştır.
Taksit, puan uygulamaları gibi birtakım yan avantajlar ile
kullanıcılar açısından daha da cazip hale gelen kredi kartları,
nakit yerine alternatif bir ödeme aracı olarak karşımıza
çıkmaktadır. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele anlamında
da önemli katkı sağlayan kredi kartları ile 2012’de, toplam
2,4 Milyar alışveriş işlemi ile 332 Milyar TL alışveriş cirosu
ve 89 Milyon nakit çekim işlemi ile de, 29 milyar TL nakit
çekim gerçekleştirilmiştir.

Banka kartları ülkemizde, bankadaki bir / birden fazla vadesiz
hesaba bağlı ve kullanılabilir bakiye kadar, Otomatik Vezne
Makineleri (ATM) vasıtası ile para çekme ve Satış Noktası
Terminalleri (POS) aracılığı ile alışveriş yapma işlemleri için
kullanılmaktadır.
2012 yılında Türkiye’deki banka / kuruluşların çıkartmış
oldukları banka kartı adetleri %11’lik bir büyümeyle 91 milyona
ulaşmıştır. Bir önceki yıla göre, banka kartı ile yapılan alışveriş
işlem adedi %42 artarken, alışveriş işlem cirosu ise %36
artmıştır. Bu sayede, işlem başına tutar azalmış ve banka
kartları daha çok küçük miktardaki harcamalarda nakit yerine
kullanılmıştır.

2012

Fa a l i ye t R a p o r u

31

Toplam
Kredi Kartı
Sayısı
(Milyon Adet)

Yerli ve Yabancı
Kredi Kartlarının
Yurtiçi İşlem Hacmi
(Milyar TL)
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POS terminalleri, 2012
yılında %8 büyüme oranı ile
2,1 milyon adede ulaşmıştır.
2012 yılı sonu itibariyle
toplam 36.334 ATM
mevcuttur.

POS Terminalleri
POS terminalleri, 2012 yılında %8 büyüme oranı ile 2,1 Milyon
adede ulaşmıştır. Yılsonu itibarıyla yurtiçi banka kartı ve kredi
kartlarıyla POS’lar üzerinden gerçekleştirilen işlem adedi
2,9 Milyar, toplam işlem cirosu ise 352 Milyar TL’dir.

Otomatik Vezne Makineleri (ATM)
2012 yılı sonu itibariyle toplam 36 binin üzerinde ATM mevcuttur.
Söz konusu ATM’lerin 19 bin adedi şubede (on-site), 17 bin
adedi ise şube dışında (off-site) bulunmaktadır.

Ülkeye Getirilen Net Döviz Tutarı
2012 yılı içerisinde yabancı kredi kartları ve banka kartları
ile ülkemizde gerçekleştirilen 36 Milyon adet işlemde
8,5 Milyar USD tutarında döviz girdisi gerçekleşmiştir. Yerli
kredi kartları ve banka kartları ile yurtdışında gerçekleştirilen
toplam işlem tutarı ise 4 Milyar USD olmuştur.
Sonuç olarak 2012 yılında ülkemizde kartlı ödeme sistemleri
aracılığıyla net 4,5 Milyar USD döviz girdisi kaydedilmiştir.
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V. Yönetim Organı Üyeleri
ile Üst Düzey Yöneticilere
Sağlanan Mali Haklar
31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yılda yönetim kurulu üyeleri,
genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ödenen maaş ve
ücretlerin toplamı 2.127.408 TL’dir (31 Aralık 2011-1.474.843 TL).

VI. Şirketin Araştırma ve
Geliştirme Çalışmaları
Yurtiçi ve yurtdışı teknolojik ve yenilikçi gelişmeler takip edilerek,
Türkiye Ödeme Sistemleri’nde e-ticaret, e-devlet, ulaşım,
mobil gibi alanlarda Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
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VII. İletişim
Faaliyetleri

İnternet alışverişlerinde
BKM Express dönemi başladı.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2012 yılının son aylarında tüketicinin internetten
(Online) alışverişte kullanabileceği ürünü BKM Express’in lansmanını gerçekleştirdi.
Online alışverişte kolaylık, hız, kart bilgisi vermeden ödeme gibi imkanlar sunan BKM
Express’in iletişimi amacıyla hazırlanan çok mecralı kampanyada TV, radyo, basın ve
açıkhavanın yanı sıra internet de kullanıldı. Kampanya, halihazırda internetten alışveriş
yapanları hedeflediği kadar, bugüne dek alışverişte internetten uzak duranları da
e-dünyanın hızından, kolaylıklarından ve çeşitliliğinden yararlanmaya teşvik edecek
şekilde kurgulandı. Bu yeni güvenli ödeme sistemi sayesinde internetten alışveriş
yapmayı da geleneksel alışveriş gibi hayatımıza alabileceğimiz mesajı ön plana çıkarıldı.

BKM Express
İLE ÖDE

/bkmexpress
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/bkmexpress

kart bilgisi vermeden

İnternetten alışveriş öncesi mutlaka!

www.bkmexpress.com.tr
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Televizyonda, BKM Express ile internetten alışverişi genç-yaşlı, kadın-erkek herkesin
kolayca ve güvenle yapabileceği, 6 küçük hikaye ile esprili ve sıcak bir dille anlatıldı.
Bu altı filmin kolajı şeklinde hazırlanan yedinci bir filmle de kampanyanın bütünlüğü
pekiştirildi. Radyo, basın ve açıkhavada da, televizyon kampanyasıyla paralel nitelikte
reklamlar yer aldı. Ayrıca BKM Express ambleminin “internetten alışverişin işareti”
olduğu vurgusunu yapan ilan ve açıkhava reklamları da eş zamanlı olarak yayınlandı.

/bkmexpress
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VIII. Şirket Faaliyetleri
ve Faaliyetlere İlişkin
Önemli Gelişmeler

Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin
önemli gelişmeler
a)	Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara
ilişkin bilgiler
	Şirket, 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap döneminde
3.868.365 TL (31 Aralık 2011 - 2.837.780 TL) tutarında maddi
duran varlık, 4.373.317 TL (31 Aralık 2011 - 2.750.943 TL)
tutarında maddi olmayan duran varlık yatırımı yapmıştır.
b)	Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında
bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü
	
BKM bünyesinde iç kontrol ve iç denetim faaliyetleri
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun belirlediği
esaslara uygun olarak yürütülmektedir.
	İç kontrol sistemi, BKM’nin büyüklüğü, faaliyetlerinin
kapsamı, karmaşıklığı ve ölçeği dikkate alınarak oluşturmuş
olup, sistemin yeterliliği düzenli olarak değerlendirilmektedir.
	Bu çerçevede, 2012 yılı içerisinde yürütülen çalışmalarla
Risk Yönetimi politikaları ile uyumlu olarak 3 yeni ana iş
süreci oluşturulmuş, mevcut tüm süreçler gözden geçirilerek
kapsamlı revizyonlara tabi tutulmuş, iş ve bilgi işlem süreçleri
üzerindeki kontroller önemli ölçüde artırılarak, 18 ana iş
süreci üzerindeki kontrol sayısı 392’ye ulaşmıştır.
	Paralel olarak, İç Denetim Sistemi de, BKM’nin faaliyetlerinin
kanun ve ilgili diğer mevzuat ile BKM içi strateji, politika,
ilke ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediğinin
tespiti ile iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği
ve yeterliliğinin düzenli olarak değerlendirilmesine yönelik
gözetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu konuda
Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları’na
güvence sağlanması amacıyla çalışmalar yürütmektedir.
	Bu çerçevede, 2012 yılı içerisinde 3 ana süreç kapsamında
yer alan 20 iş ve bilgi işlem sürecine yönelik denetim
çalışmaları yapılmış, 1 bilgi işlem sistemine ilişkin özel
değerlendirme raporu oluşturulmuş ve önceki dönemlerde
tespit edilen, iyileştirmeye açık konularda yapılan çalışmalar
izlenerek, İç Denetim ve Risk Komitesi ile Yönetim Kuruluna
raporlanmıştır.
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c)	Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına
ilişkin bilgiler. (Yoktur)
ç)	Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler.
(Yoktur)
d)	Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu
denetimine ilişkin açıklamalar
	
2012 yılı içerisinde şirketimizde sürdürülen özel ve kamu
denetimleri aşağıda yer almaktadır;
•	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından,
şirketimiz faaliyetlerinin incelenmesi sonucunda,
geliştirilmesi gereken alanlar hakkında bilgi edinilmiş,
bir bölümüne yönelik çalışmalar hızla tamamlanmış,
diğer konulara yönelik çalışma planları hazırlanarak
Kurum ile paylaşılmıştır.
	
Şirketimiz ayrıca;
•	Biznet A.Ş. tarafından yapılan PCI DSS 2012 Yılı Sertifikasyon
denetimine,
•	Visa Europe tarafından yapılan BKM NFC/TSM yapısının
fiziki ve sistemsel denetimine,
•	Bureau Veritas tarafından yapılan ISO27001 Resertifikasyon
denetimine,
•	Visa Europe tarafından 3D Secure sisteminin fiziki ve
sistemsel denetimine
	
tabi tutulmuş, denetimler sonucunda başarılı bulunarak
tüm sertifikasyonlarını yenilemiştir.
e)	
Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve
faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası
sonuçları hakkında bilgiler
	
31 Aralık 2012 itibariyle Şirket’in aleyhine açılmış 3 dava
bulunmaktadır. (31 Aralık 2011 - Yoktur) Bunların 2 tanesi işe
iade davası olup toplamda 221.700 TL karşılık ayrılmıştır.
Son dava ise Şirketimizin mukim bulunduğu Akmerkez
çarşı bloğunun renovasyonu için yapılan inşaatlarla ilgili
olarak, gayrimenkulün eski hale getirilmesi ve tazminat
talebi ile ilgilidir.

	
Tazminat talebi (fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak)
100.000 TL’dır. Dava başta, kat malikleri yönetimine karşı
açılmış bir tazminat davası olmakla birlikte, ilk derece
mahkemesinin ara kararı uyarınca, Şirketimiz ile birlikte
toplam 55 adet kat maliki de davaya dahil edilerek davalı
olmuşlardır. Şirketimiz davanın tarafı olmadığına ilişkin
mahkemeye dilekçe sunmuş olup, hem bu nedenle hem
de davalı sayısının fazla olup talep edilen tutarın düşük
olması nedeniyle söz konusu davaya ilişkin herhangi bir
karşılık ayrılmamıştır.
f)	
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket
ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya
adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar
	
2012 yılı içerisinde, BDDK mevzuat hükümlerine aykırı
uygulamalar nedeni ile iki farklı konuda toplam
4.708,50 TL idari para cezası ödenmiştir.
g)	
Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp
ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip
getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar
yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve
değerlendirmeler

h)	
Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar
ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan
harcamalara ilişkin bilgiler
	
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 24.140 TL (31 Aralık 2011 600 TL) bağış ve yardım yapılmıştır.
ı)	
Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim
şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle
onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki
işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da
ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından
kaçınılan tüm diğer önlemler. (Yoktur)
i)	
Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde
bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı
veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen
hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı
edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından
kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket
zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği.
(Yoktur)

	
2012 yılı içerisindeki Genel Kurul kararlarının tamamının
gereği yerine getirilmiştir.
ğ)	Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa,
toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin
yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel
kurula ilişkin bilgiler. (Yoktur)

2012

Fa a l i ye t R a p o r u

43

2012’de BKM Faaliyetleri
2012 yılı sonu itibariyle, BKM Yönlendirme Sistemi’nden,
27 üye yurtiçi yönlendirme, 17 üye MasterCard-Banknet
yönlendirme, 9 üye Visa-Base I yönlendirme, 4 üye de
AmEx yönlendirme hizmeti almaktadır. BKM Yönlendirme
Sistemi’nden 2012 yılında toplam 1.932.222.516 adet işlem
geçmiş, bunlardan 1.592.806.180 adedi kabul (%82,4),
325,495,602 adedi ret (%16,9) ve 13.920.734 adedi
iptal (%0,7) işlemi olarak gerçekleşmiştir. Toplam işlem
adedinde 2011 yılına göre %16,46 oranında artış meydana
gelmiştir. BKM Yönlendirme Sistemi 2012 yılı “Uygulama
Süreklilik” ortalaması %99,995 olarak gerçekleşmiştir.
BKM Yönlendirme Sistemi'ne 2012 yılında “Gelişmiş Yerine
Otorizasyon” yeteneğinin yanı sıra, MasterCard Moneysend
ve Visa V.Me desteği özellikleri kazandırılmıştır. BKM
Yönlendirme Sistemi kapsamında yapılan düzenlemeler
ve üyelerin katılımıyla “Dual Message” geçişi başarıyla
tamamlanmıştır.

BKM Switch
İşlem Adedi
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9 Ekim 2012 tarihi itibariyle, Türkiye Kartlı Ödeme Sektörü’nde
banka kartı işlemlerindeki tek mesaj yapısında çalışan
işletim prensipleri değiştirilerek, dual mesaj yapısına
geçilmiştir. Bunun sonucunda tüm banka kartı işlemleri,
kredi kartı işlemlerinde çalışmakta olan yapıya paralel
şekilde, karşı bankalara yönlendirilmesi noktasında BKM
Yönlendirme Sistemi üzerinden iletilmekte, daha sonra
takas ve hesaplaşmasının yapılabilmesi amacıyla BKM
Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma Sistemi’ne gönderilmektedir.
Bu kapsamda BKM ve üye sistemlerinde gerekli kapsam ve
fonksiyon değişiklikleri yapılmış, gereken yeni kontrol ve
raporlama altyapıları geliştirilmiştir.
Gerek gelişen teknolojilerin ve artan işlem hacimlerinin
desteklenebilmesi, gerekse uygulamalardaki yeni işlevsel
ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla, .Net ortamında yeni
bir yazılımsal altyapı hazırlanmıştır. Ardından bu platformda
Birleşik Uyarı Listesi (BUL) ve Merkezi POS Veritabanı (MPV)
uygulamaları yeni özellikleriyle birlikte geliştirilmiş ve üretim
ortamlarına taşınmıştır.

2012

1.932.222.516

2011

1.659.140.353

2010

1.431.073.961

2009

1.207.229.680

2008

1.074.371.088

Aralık 2012 itibariyle sahadaki 2.134.444 POS cihazının
1.696.446 adedi üyelerimizce MPV sistemine gönderilmiş ve
yüklenmiştir. Bunun yanısıra, 2013’te yenilenmesi planlanan
Merkezi İşyeri Veritabanı (MİV) Uygulaması’nda yer alacak
tüm yeni özellik ve işlevler belirlenmiş, ilgili komitelerde
onaylanarak geliştirme çalışmalarına başlanmıştır.
2012 yılında Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma (YTH) Sistemi’nden
toplam 1.238.769.154 işlem geçmiştir. Söz konusu işlemlerin
parasal karşılığı 156.716.397.424,89 TL’dir. 2011 yılına göre
işlem adedinde %25 ve ciro miktarında ise %27 oranında
artış görülmüştür.
Talep eden üyeler ile, statik şifreden tek kullanımlık
dinamik şifre altyapısına geçiş, token cihazlarının kullanımı
ve banka kartlarının sisteme eklenmesi çalışmaları
yapılmıştır.
2012 yılı içerisinde, 18 üyenin toplam 98 milyon adet
kartına hizmet verir hale gelinmiş, 9.622.700 adet aktif
kart kullanılarak sistem üzerinden toplam 45.095.377 adet
kart hamili doğrulama işlemi gerçekleştirilmiştir. Toplam
doğrulama işlemi adedinde 2011 yılına göre %56 oranında
artış gerçekleşmiştir.

Takas İşlem Adedi
(Milyar Adet)

Artış Oranı: %25

2012

1,24

2011

0,99

2012 yılında, telefon, elektronik posta ve internet yoluyla
bildirilen problem ve isteklerin takibine imkan veren BKM
Yardım Masası aracılığıyla üyelerimizden ulaşan yardım
talebi ve problem bildirimleri, 63 dakikalık bir ortalama yanıt
süresi ile etkin ve üst düzey üye memnuniyeti sağlayacak
şekilde karşılanmıştır.
Mevcut BKM uygulamalarında, BKM çalışma komitelerince
öngörülen taleplerin karşılanması, iş sürekliliğinin
sağlanmasına yönelik altyapı iyileştirme, performans
iyileştirme, uygulama sırasında tespit edilen ya da oluşması
muhtemel hataların giderilmesi,

BKM 3D Secure Uygulamasına, 2012 yılı içerisinde Yabancı
Dil Desteği özelliği kazandırılmıştır.
BKM 3D Secure Uygulaması kapsamında, 2012 yılında,
2 yeni üye ACS (Access Control Server) hizmeti alacak
şekilde üretim ortamına geçmiş, böylece üretimdeki toplam
üye sayısı 18 üye ACS, 2 üye MPI olarak gerçekleşmiştir.
3D Secure Sistemi veri tabanı, yeni bir altyapıya taşınmış,
veritabanı versiyonu yükseltilmiş, büyüyen veri yapısı
ihtiyacını karşılayacak şekilde bölümlendirilmiş, yüksek işlem
hacmini sorunsuz olarak karşılayacak yapı oluşturulmuştur.
Sistem Odası Renovasyon projesi kapsamında, BKM
sistem odasının ileriki yıllarda oluşacak kapasite artışlarını
karşılayacak modern ve daha güçlü bir yapıya getirilmesi
sağlanmıştır.
BKM Veri Ambarı artan veri işleme ihtiyacı ve kullanımının
yaygınlaşması nedeniyle yeni bir platforma taşınmış, bu
suretle verilerin daha hızlı ve daha etkin hazırlanması ve
kullanılması sağlanmıştır.

Takas İşlem Hacmi
(Milyar TL)

Artış Oranı: %27

2012

157

2011

124

kullanımın kolaylaştırılması, güncel sürümlerin takip edilmesi,
maliyet avantajının sağlanması, denetim gerekliliklerinin
yerine getirilmesi amacıyla veritabanları, güvenlik sistemleri,
network bağlantıları, ofis ve ürün sistemlerinde kapasite ve
uygulama iyileştirme çalışmaları yürütülmüştür.
2012 yılı içerisinde, yeni üye sertifikasyonları, yeni fonksiyon
sertifikasyonları, yeni üye/terminal sertifikasyonları, üye
sistem değişiklikleri ve benzeri konularda üyelerimizle toplam
2.550 saat test ve sertifikasyon çalışması yapılmıştır. Bu
kapsamda;
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•	27 üye ile dual mesaj geçiş sertifikasyonu
•	14 üye ile 24 adet MasterCard sertifikasyon projesi
•	7 üye ile 14 adet Visa sertifikasyon projesi
•	1 yeni üye ile BKM Sistem entegrasyonu
•	İlave 5 temaslı / 4 temassız Üye / POS Marka-Modeli için
BKM POS EMV sertifikasyonu
•	İ lave 4 Üye / ATM Marka-Model için BKM ATM EMV
sertifikasyonu
•	2 üye ile temassız EMV kart projesi
•	3 üye ile Acquirer/Issuer 3D-Secure sertifikasyonu
•	3 üye ile Acquirer/Issuer POS Cashback sertifikasyonu
•	4 üye ile Gümrük POS proje sertifikasyonu
•	2 üye ile Karttan Karta Para Transferi projesi (KKPT)
sertifikasyonu
•	3 üye ile Ulaşım Projesi sertifikasyonu
•	12 üye ile Merkezi POS Veritabanı sertifikasyonu
gerçekleştirilmiştir. BKM, sistemleri ve mühendisleri
aracılığıyla üyelere test ve sertifikasyon süreçlerinde
kesintisiz destek ve danışma hizmeti sağlamıştır.

İlk tanıtımı Haziran 2012 tarihinde yapılan BKM Express
uygulamasının lansman kampanyası Kasım 2012 tarihinde
başlamış olup, iletişim çalışmaları 2013 yılı boyunca,
BKM Express çatısına eklenen yeni ürünlerin tanıtım
faaliyetleriyle birlikte devam edecektir.

2012 yılı içerisinde BKM Express Sistemi üretime alınmış, 21
Kasım 2012 tarihinde resmen kullanıma açılmıştır. 2012 yılı
sonu itibariyle toplam 57.142 adet BKM Express kullanıcısına
ulaşılmış, 10 üyenin kartları ile işlem yapılabilir hale gelinmiştir.
Sistem üzerinden toplam 427.409 TL’lik başarılı işlem
gerçekleşmiştir.

• Kartlı Ödeme Sektörü’nün Temel Taşları
• Kart Sahteciliğinde Son Eğilimler ve Önlemleri
• Güvenlik ve Risk Yetkilileri Semineri
• Türk Kartlı Ödeme Sektörü’ne Yönelik Yasal
Düzenlemeler
• BKM Veri Ambarı
• Chargeback I
• Chargeback II
• BKM Online
• Yeni Teknolojiler
• BKM Switch Sistemi
• BKM Test ve Sertifikasyon Süreçleri
• BKM Entegrasyon Sistemi
• Üye Bilgilendirme Toplantıları
• Jandarma ve EGM Eğitimi

Bankalararası Kart Merkezi’nin bankalar ile birlikte geliştirdiği
BKM Express, internet üzerinden yapılan kartlı ödemelerde
alışveriş imkanı sunan yeni bir güvenli ödeme sistemidir.
BKM Express ile kart bilgilerini girmeden kolay alışveriş yapmanın
yanı sıra hızlı ve güvenli işlem imkanı da sunulmaktadır.
Anlaşmalı üye işyerlerinde alışveriş imkanı sunan BKM
Express, kartların sunduğu taksit ve puan avantajlarından
da yararlanılmasını sağlamaktadır.
Kart sahipleri ve işyerleri için tamamen ücretsiz sunulan BKM
Express’e www.bkmexpress.com.tr üzerinden başvurulmaktadır.
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BKM Express Projesi kapsamında, 48 adet işyerinin üretim
öncesi final test ve sertifikasyonları gerçekleştirilmiştir.
Üyelerimizin sahada kullanımda bulundurdukları POS’ların
gerçek ortam testlerinin yapılabilmesi amacıyla oluşturulan
BKM POS havuzunun, güncel ve üye kullanımlarına hazır
durumda tutulabilmesi amacıyla POS sahibi üyeler ile
yakın takipte bulunulmuştur.

BKM Eğitimleri
2012 yılında, BKM tarafından üyelere aşağıdaki konularla
ilgili 14 başlık ile 17 eğitim verilmiştir.

Bu eğitimlere 900’e yakın üye personeli katılmış olup,
bir önceki yıla göre eğitim konu başlıkları çoğaltılmış,
konusunda deneyimli konuk konuşmacılar davet edilmiş
ve içerikler revize edilerek BKM Eğitim Programı’nın
etkinliği artırılmıştır.

IX.Finansal
Durum

Finansal Durum Analizi
Kartlı ödemeler sisteminde öngörülen büyüme
oranlarıyla paralel olarak planlanan gelir hedeflerine
ulaşılmıştır. Ekonomik büyümenin yavaşladığı ve buna
bağlı olarak kredi büyümesinin hız kestiği bir dönemde
kredi kartı alışverişleri 2012 yılında, 2011 yılının üzerinde
büyüme gösterdi. 2012 yılında kredi kartı kullanılarak
yapılan ödemeler, %25 oranında artışla 332 milyar
TL’ye yükselirken, banka kartı ile yapılan ödemeler ise
%36 oranında büyüyerek 16 milyar TL tutarına ulaştı.
Buna bağlı olarak hizmet gelirlerimiz 29.969 bin TL'den
39.392 bin TL'ye yükselmiş, brüt hizmet karımız ise
aynı paralellikte %31 oranında artmıştır.
		

Finansal Göstergeler (Bin TL)
Hizmet gelirleri
Brüt hizmet karı
Özkaynaklar
Varlıklar

2012

2011

39.392
16.821
19.628
32.354

29.969
12.828
18.484
25.225

Hizmet gelirlerimiz, brüt hizmet karımız ile 2011 yılına göre
paralel oranda artmış, faaliyetlerimizin genişlemesiyle
birlikte varlıklarımız da yine aynı paralellikte büyümüştür.
Özkaynaklarımız 2011 yılına göre artmış, ancak söz konusu
artış oranı, faaliyetlerimizin genişlemesinden kaynaklanan
net karımızdaki düşüşün etkisiyle, hizmet gelirlerimiz ve
varlıklarımızın artış oranının altında gerçekleşmiştir.

Finansal Rasyolar

2012

2011

Brüt kar marjı
Net kar marjı
Özkaynak karlılığı
Aktif karlılığı
Borçlar / Özkaynak

%43
%3
%6
%4
%65

%43
%9
%14
%10
%36

Brüt kar marjımız 2011 yılıyla benzer bir oranda
gerçekleşmesine rağmen, 2012 yılı net kar marjımızı,
faaliyetlerimizin genişlemesinden kaynaklanan genel
yönetim giderlerindeki artış nedeniyle 2011 yılına göre
azalmıştır. Net karın düşmesi, 2012 yılı özkaynak ve aktif
karlılığını da 2011 yılına göre aynı paralellikte de azaltmıştır.
Borçlarımızın özkaynaklarımıza oranının geçmiş seneye göre
artmasının nedeni ise geçmiş yıllarda özkaynaklarımızdaki
artış oranının borçlarımıza göre daha az oranda artmasından
kaynaklanmaktadır.

Sermaye Yönetimimiz
Şirket yönetimi, finansal riskleri azaltan, Şirket kredibilitesini
yükseltici, Şirket’in devamlılığını, büyümesini ve karlılığını
arttırıcı politikalar belirlemekte ve izlemektedir. Şirket
sermaye yapısı söz konusu politikaları destekleyici seviyede
olup, Şirket yönetimi sermaye ihtiyacının karşılanması ile
ilgili gerekli önlemleri almaktadır. 31 Aralık 2012 tarihi
itibarıyla, amaçlarda, politikalarda ve süreçlerde önceki
seneye kıyasla bir değişiklik yapılmamıştır.

Son Beş Yıla Dair Karşılaştırmalı Özet Mali Göstergeler					
Bin TL
Toplam Aktifler
Özkaynaklar
Toplam Borçlar
Hizmet Gelirleri
Faaliyet Karı
Vergi Öncesi Kar
Net Dönem Karı
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2008
16.962
13.333
3.629
15.887
490
1.944
1.533

2012

2009
18.207
14.400
3.806
17.854
1.009
1.507
1.067

2010
21.011
15.865
5.146
23.202
1.333
1.904
1.465

2011
25.225
18.484
6.741
29.969
2.567
3.336
2.619

2012
32.354
19.628
12.727
39.392
380
1.455
1.144

X. Riskler ve
Yönetim Organının
Değerlendirmesi

a)	
Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk
yönetimi politikasına ilişkin bilgiler

		

	
BKM Risk Yönetimi Sistemi’nin amacı, BKM’nin faaliyetlerinden
kaynaklanan ve asgari olarak hizmet verilen Bankaların
risk değerlendirme sürecine zarar verebilecek riskler ile
kart kullanımından doğan borç ve alacakların takas ve
mahsup işlemlerine ilişkin faaliyetlerden kaynaklanan
risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini, izlenmesini ve
kontrol edilmesini sağlamaktır. Risk Yönetimi Sistemi,
bu kapsamda BKM’nin temel faaliyetlerinin niteliğini ve
düzeyini izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerektiğinde
değiştirmeye yönelik olarak belirlenen politikalar ve
uygulama usullerinin oluşturulması çalışmalarını da
içermektedir.

		
		

•	BKM yöneticileri ve ilgili personelin risk yönetimi
konusunda düzenli eğitimler almasını,
•	Risklerin mevcut durumlarının ölçülmesi ve izlenmesi
amacı ile önemli risk göstergelerinin belirlenmesini,
•	Bu göstergelerin etkinliğinin ve güncelliğinin
sağlanması amacı ile düzenli gözden geçirmelerin
düzenlenmesini içermektedir.

	
Bu politika, oluşturulan yazılı prosedürler; iş birimleri
tarafından gerçekleştirilen risk ölçümleri; Yönetim Kurulu,
üst düzey yöneticiler ve İç Denetim ve Risk Komitesi
arasındaki koordinasyon ve bilgi paylaşımı, risk yönetimi
faaliyet sonuçlarının periyodik olarak değerlendirilmesi ve
risk yönetimi faaliyetlerinin İç Denetim Birimi tarafından
bağımsız olarak denetlenmesi ile desteklenmektedir.

		BKM’nin temel Risk Yönetimi politikası;
		 •	Kurum’un temel faaliyet hedeflerinin belirlenmesini,
		 •	Bu hedeflere ulaşılmasını engelleyecek risklerin tespit
edilmesini,
		 •	Bu risklerin olası etkilerinin ve gerçekleşme olasılıklarının
belirlenmesini,
		 •	Bu risklerin, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
seviyelere düşürülmesi için gerekli risk yönetimi ve
kontrollerinin uygulanmasını,
		 •	Maruz kalınan risklerin düzenli olarak ölçülmesini ve
değerlendirilmesini,

b)	Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi
komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler

•	Risklerin Kurum bünyesinde yönetimi için gerekli
koordinasyon ve iletişim ağının oluşturulmasını,
•	Kredi kartı ve bilgi sistemleri teknolojisine yönelik
ortaya çıkabilecek yeni risklerin proaktif olarak
değerlendirilmesini ve olası risklerin azaltılmasına
yönelik önerilerinin oluşturulmasını,

	İki Yönetim Kurulu Üyesi ve iki Denetçi’den oluşan BKM İç
Denetim ve Risk Komitesi, BKM’nin İç Denetim, İç Kontrol
ve Risk Yönetimi sistemlerinin bir bütünlük içerisinde
yönetilebilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.
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Risk yönetimi faaliyetlerinin yeterliliği, etkinliği ve
uyumluluğu nihai olarak Yönetim Kurulu sorumluluğunda
olmakla beraber, risk yönetimi sisteminin oluşturulması,
risklerin Yönetim Kurulu tarafından belirlenen seviyeler
içerisinde olup olmadığının periyodik olarak ölçülmesi
ve izlenmesi sorumluluğu Yönetim Kurulu tarafından İç
Denetim ve Risk Komitesi’ne atanmıştır.

	c)	Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık,
borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye
dönük riskler
	
Şirket’in başlıca finansal araçları nakit ve kısa vadeli
mevduatlardan oluşmaktadır. Şirket bunların dışında
faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan ticari alacaklar
ve yükümlülükler gibi finansal araçlara sahiptir. Şirket’in
finansal araçları kısa vadeli olup gerçeğe uygun değerleri
kayıtlı değerlerine yaklaşmaktadır.
Şirket’in finansal araçlarının doğurduğu temel riskler, faiz
oranı riski, yabancı para riski ve kredi riskidir. Şirket bütün
finansal araçlarının pazar değeri riskini de göz önünde
bulundurmaktadır.
Kur Riski
Şirket geçerli para birimi olan TL’den farklı olan bir para
biriminden yaptığı satışlar, satın almalar ve borçlar
nedeniyle kur riskine maruz kalmaktadır. Bu işlemlerde
kullanılan başlıca para birimleri Avro ve ABD Doları’dır. Kur
riskine maruz yükümlülüklerin bilanço içindeki payı %1’in
altındadır.

Kredi Riski
Şirket’in nakit ve benzeri değerler ile tamamına yakın
bir kısmı üye bankalardan kaynaklanan ticari alacaklar
üzerindeki kredi riski ilgili finansal araçların taşıdıkları değer
kadar olup diğer tarafların ödeme kabiliyetine veya varlığını
yitirmesine bağlı olarak ortaya çıkabilir.
Faiz Riski
Şirket’in tek faizli aktifi sabit faizli vadeli mevduatlardan
oluşmaktadır. Şirket’in faizli yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Bu nedenle Şirket faiz oranı riski taşımamaktadır. Şirket’in
dönen varlıkları toplam kısa vadeli borçlarının üzerinde
olduğu için likidite riski taşımamaktadır.
Şirket’in raporlama dönemi sonu itibarıyla ticari alacakları 7
gün içerisinde tahsil edilmekte olup alacak tahsilatı Şirket
tarafından günlük olarak takip edilmektedir.
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XI. Diğer Hususlar
(1)	Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana
gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve
kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel
önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar. (Yoktur)

(2)	Bu bölümde ayrıca, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı
olmamak kaydıyla yönetim organının uygun gördüğü
ilave bilgilere de yer verilebilir. (Yoktur)

XII. Şirketler
Topluluğunda Ana Şirketin
Faaliyet Raporları
a)	Bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya
dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmi
beşini, otuz üçünü, ellisini, altmış yedisini veya yüzde
yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olunduğu
veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu
durum ve gerekçesi. (Yoktur)
b)	Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki
payları hakkında bilgiler. (Yoktur)
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c)	Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili
olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine
ilişkin açıklamalar. (Yoktur)
ç)	Yönetim organı üyelerinden birinin talep etmesi halinde,
Kanunun 199 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında
öngörülen raporun sonuç kısmı. (Yoktur)

XIII. Denetim Raporu
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