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Mobil finansal hizmetlerde dünyanın önde gelen oyuncuları İstanbul’da!

MOBİL ÖDEMELERİN GELECEĞİ
İSTANBUL’DA MASAYA YATIRILIYOR
İSTANBUL MOBİL ÖDEMELERİN
GELECEĞİNE IŞIK TUTUYOR
Mobil finansal hizmetler konusunda dünyanın en önemli organizasyonu olan ve her üç ayda bir
dünyanın önemli başkentlerinde biraraya gelen Mobey Forum 11-12 Aralık tarihlerinde tek Türk üyesi
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ev sahipliğinde ilk kez Türkiye’de toplanıyor.

Yenilikçi yapısıyla dünyanın önemli ülkeleri arasında yer alan Türkiye ödeme sistemlerinin başarısı,
mobil finansal hizmetler için dünyanın çeşitli ülkelerinden biraraya gelen Mobey Forum üyelerinin bu
yıl İstanbul’da toplamasında önemli rol oynadı. İki gün boyunca Avrupa ve Kuzey Amerika
ülkelerinden katılımcılar ile gerçekleştirilecek toplantılarda Türkiye’nin başarısı ve mobil finansal
hizmetler alanındaki projeleri mercek altına alınacak.

Türk ödeme sistemlerinin global başarıları parmakla gösterilirken, finans ve mobil finansal hizmetler
sektöründe dünyanın önemli organizasyonları da gelişmeleri yerinde incelemeye başladı. Bu yıl ödeme
sistemlerinde önemli platformları ağırlayan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 11-12 Aralık tarihlerinde
de mobil finansal hizmetler alanında dünyanın en önemli organizasyonu Mobey Forum’a ev sahipliği
yapıyor. Her üç ayda bir olmak üzere yılda 4 kez, dünyanın önemli başkentlerinde biraraya gelen Mobey
Forum, Avrupa ve Kuzey Amerika olmak üzere 35 ülkeden, 55 kurumdan 100’den fazla katılımcı ile bu yıl
mobil finansal hizmetler alanındaki gelişmeleri İstanbul’da masaya yatırıyor.

Gündem Mobil Ödemeler ve NFC
Mobil finansal hizmetler alanındaki tüm gelişmeleri takip eden dünyanın en önemli organizasyonu
Mobey Forum, İstanbul’da iki gün boyunca, mobil cüzdanlara yönelik bankaların stratejileri, uluslararası
havaleler ve Yakın Alan İleşitimi (NFC) konusunda çalışmalara imza atacak.
Toplantılarda Türk bankaları da Mobey Forum üyeleri ile biraraya gelerek mobil finansal hizmetler
alanında dünyanın farklı ülkelerindeki çalışmalar konusunda bilgili alışverişinde bulunabilecek.
Ödeme sistemlerinin gelişimi ve yeni teknolojiler konusunda önemli projeleri hayata geçiren
Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) mobil alanda hayata geçirdiği BKM Express mobil uygulaması da
Mobey Forum toplantılarının önemli konusu olacak. Böylece dünyanın birçok ülkesinden gelen Mobey
Forum üyeleri, BKM Express’i, tüm detaylarıyla dinleme ve deneme fırsatı yakalayacak.
Mobey Forum’un Tek Türk Üyesi Olarak Bankalarımızı Temsil Ediyoruz
Türkiye’nin ödeme sistemlerindeki başarılı projeleri nedeniyle dünyanın sayılı platformlarında yer
almaya başladığını belirten Bankalararası Kart Merkezi Dr. Soner Canko sözlerine şöyle devam etti:
“Mobey Forum mobil hizmetler alanında dünyanın sayılı organizasyonlarından biri. Her yıl dünyanın
farklı ülkelerinden birçok profesyoneli biraraya getiren Mobey Forum’un tek Türk üyesiyiz ve tüm
bankalarımızı bu platformda temsil ediyoruz.
Her yıl 4 kez, üç ayda bir toplanan ve İngiltere, İspanya, Fransa, İsviçre, Avusturya, Hollanda, Almanya,
Norveç, İsveç, Finlandiya, İrlanda, ABD, Kanada gibi daha birçok farklı ülkeden üyeleri bulunan Mobey
Forum üyeleri bu yıl ilk kez Türkiye’ye geldi. Mobey Forum üyeleri ile bankalarımız toplantılarda biraraya
gelecek ve mobil finansal hizmetler konusunda Türkiye deneyimleri ile dünya deneyimleri konusunda
bilgi alışverişinde bulunabilecekler.”

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.

