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ÖNSÖZ

PREFACE

İlkini 2017 Şubat ayında tamamladığımız Türkiye’de Ödemeler
Ekosistemi Rehberi’nin güncel versiyonunu sizlerle tekrar paylaşmanın
mutluluğunu yaşıyoruz.

We are delighted to share with you this updated edition of “Payments Ecosystem

Yayınlandığı günden beri sizlerin ilgi ve beğenisini kazanan, bunun
yanı sıra yapıcı eleştirileriniz ile güncellenen bu rehber, şirketimizin
“birikimimiz ve yeni kazanımlarımız ile ödeme sistemlerine değer
katmak” vizyonunu temsil eden önemli bir örnek olarak yaşamaya ve
gelişmeye devam etmekte.
Geçtiğimiz yıldan bu yana ekosistemimizde olan değişimleri
yansıttığımız ve Ekim 2017’de odemeteknolojileri.com’da da yayınlanan
rehberimize, bu sefer bir de ekosistem haritası ekledik.
360º Danışmanlık olarak rehberimizin bu yeni versiyonunu yine
Bankalararası Kart Merkezi’nin değerli destekleri ile sizlerle tekrar
buluştururken geçen yıl da belirttiğimiz gibi bu çalışmanın ödeme
sistemleri oyuncularının tümü ile birlikte maksimum fayda sağlayacak
şekilde gelişmeye devam edeceğinden emin olduğumuzu belirtmek
isteriz. Bu nedenle görüş, öneri ve taleplerinizi bizlerle paylaşmaktan
lütfen çekinmeyiniz.
Keyifli okumalar dileriz.
Z. Arzu Kutlu
Kurucu
360D Danışmanlık

Guide for Turkey,” the first edition of which was published in February 2017.
While attracting your interest and praise since its first edition, this guide is
continuously being updated based on your constructive feedback, so that it
continues to thrive and improve, serving as a perfect example that represents
our company’s vision of “adding value to payment systems through know-how
and new achievements.”
While the previous edition, which has been published on odemeteknolojileri.
com in October 2017, had been updated to reflect the past year’s changes in our
payments ecosystem, we are now adding an ecosystem map.
As 360º Consultancy, we would like to thank Interbank Card Center for their
continued, valuable support in bringing the new editions of our guide to its
readers, and to express our confidence that this ongoing effort will continue
to thrive, delivering maximum benefit to all players in the payments systems
market. Therefore, we ask our readers not to hesitate in sharing their opinions,
recommendations, and requests with us.
We wish you a pleasant reading.
Z. Arzu Kutlu
Founder
360D Consultancy
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI (TCMB)
CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF TURKEY (CBRT)
www.tcmb.gov.tr

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(Merkez Bankası), ülkemizde para ve kur
politikasından sorumludur. Temel amacı fiyat
istikrarını sağlamak olan Merkez Bankası,
ayrıca finansal sistemde istikrarı sağlayıcı
önlemleri almakla da görevlendirilmiştir.
Bunun yanı sıra, ülkemizde tedavülde olan
banknotların basımından ve dolaşımının
sağlanmasından, ödeme sistemlerinin
kurulması ve işletilmesi ile uluslararası
rezervlerin yönetilmesinden de Merkez
Bankası sorumludur.

The Central Bank of Republic of Turkey is
(the Central Bank) is responsible for our
national money and exchange rate policy.
With its basic aim to ensure price stability,
the Central Bank is also tasked with taking
such measures to ensure the stability in the
financial system. Besides, it is the Central
Bank that is responsible for printing and
distribution of banknotes in circulation across
the nation, establishment and operation of
payment systems as well as management of
international reserves.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU (BDDK)
BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY (BRSA)
www.bddk.org.tr

CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF TURKEY (CBRT)
BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY (BRSA)
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AUTHORITY (ICTA)
THE FINANCIAL CRIMES INVESTIGATION BOARD (FCIB)
TURKISH REVENUE ADMINISTRATION (TRA)

REGULATORS

1999 yılında bankacılık sektörünün
düzenlenmesi ve denetlenmesindeki parçalı
yapının ortadan kaldırılması ve sektöre ilişkin
tek bir bağımsız denetleyici ve düzenleyici
kurumun kurulması kararlaştırmıştır.
Buradaki temel amaç, düzenleme ve
denetimin etkinliğinin artırılması ve
bağımsız bir karar alma mekanizmasının
oluşturulmasıdır. Bu gelişmelerin sonucu
olarak, 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile
Haziran 1999’da Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kurulmasına
karar verilmiş ve Kurum, Eylül 2000’de
faaliyetlerine başlamıştır.

In 1999, it was decided to eradicate the
fragmental structure with regards to
supervision and regulation of the banking
sector and establish a single independent
supervising and regulatory authority. The
basic purpose is increasing effectiveness of
regulation and supervision as well as create
an independent decision-making mechanism.
As a result of these developments, under
the Law on Banks numbered 4389, it was
resolved in June 1999 to establish the Banking
Resolution and Supervision Agency (BRSA)
and the said agency started its operations in
September 2000.

TÜRKİYE ÖDEME SİSTEMLERİ EKOSİSTEMİ
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BİLGİ TEKNOLOJILERI VE İLETİŞİM KURUMU (BTK)
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AUTHORITY (ICTA)

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (GİB)
TURKISH REVENUE ADMINISTRATION (TRA)

www.btk.gov.tr

www.gib.gov.tr

Türkiye'de telekomünikasyon sektörünü
düzenleyip denetleyen, Türkiye'nin
ilk sektörel düzenleyici kurumudur.
Telekomünikasyon sektörünün rekabete
açılması ile ortaya çıkan düzenleme ve
denetleme ihtiyacını karşılamak üzere
kurulmuştur. Kurum, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı ile ilişkili olup,
görevlerini yerine getirirken bağımsızdır.

This is the first industrial regulatory authority
of Turkey that regulates and supervises the
telecommunication sector in Turkey. It was
incorporated with a view to meeting the need
for regulation and supervision which arose
when the telecommunication sector became
open for competition. It is affiliated with the
Ministry of Transportation, Maritime Affairs
and Communications and is independent
while performing its duties.

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU (MASAK)
THE FINANCIAL CRIMES INVESTIGATION BOARD (FCIB)
www.masak.gov.tr

Ülkemizde suç gelirlerinin aklanması ile
mücadele, Maliye Bakanlığı bünyesinde
ana hizmet birimi statüsünde ve doğrudan
Maliye Bakanına bağlı olarak görev yapan
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)
Başkanlığı’nca yürütülmektedir. MASAK’ın
temel fonksiyonu suç gelirlerinin aklanması
alanındaki gelişmeler ile aklama suçunun
önlenmesi ve ortaya çıkarılmasına yönelik
yöntemler konusunda araştırmalar ve
sektörel çalışmalar yapmak, önlemler
geliştirmek, veri toplamak, toplanan verileri
analiz etmek ve değerlendirmek, araştırma
ve incelemeler yapmak veya yaptırmak ve
elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara
iletmektir.

Fight with laundering of illicit money is
performed by Financial Crimes Research
Board (MASAK), a main service unit within
the Ministry of Finance which directly reports
to the Minister of Finance. The main function
of MASAK is to conduct researches and
industrial studies on developments in the field
of laundering of crime revenues and methods
for preventing and revealing laundering
crime, enhance measures, collect data,
analyze and assess the data collected, make
investigations and inquiries or have them
made and convey information and results
obtained hereof to relevant authorities.

Kamu harcamalarının en önemli
finansman kaynağı olan vergiler ile diğer
gelirleri, Anayasa ve vergi kanunları
çerçevesinde, mükellef haklarını da
gözeterek tahsil etmekle sorumlu olan,
Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığına
bağlı bir devlet kurumudur. Görevleri
çerçevesinde ödeme sistemlerini
etkileyen düzenlemeler de yapmaktadır.

A governmental body that is responsible
for collecting taxes which are among the
most important public expenditures and
other revenues by taking account of rights
of taxpayers within framework of the
Constitution and tax laws and directly reports
to the Ministry of Finance. It also makes
regulations that have an impact upon payment
systems within framework of its duties.

TÜRKİYE ÖDEME SİSTEMLERİ EKOSİSTEMİ
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MESLEK BİRLİKLERİ VE DERNEKLER
Mesleki birlikler ve dernekler; üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak,
ilgili olduğu sektörün büyümesi ve rekabet gücünün arttırılması, haksız
rekabetin önlenmesi ve mesleklerinin gelişmesi için katkıda bulunmak
amacıyla kurulurlar. Bu bölümde ödeme sistemlerinde lokomotif olarak
konumlanan oyuncuların oluşturduğu birlik ve derneklere yer verilmiştir.
TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ
TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ
ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA DERNEĞİ
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TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ
TURKISH BANKS ASSOCIATION
www.tbb.org.tr

Türkiye Bankalar Birliği’nin amacı serbest
piyasa ekonomisi ve tam rekabet ilkeleri
çerçevesinde, bankacılık düzenleme ilke
ve kuralları doğrultusunda bankaların hak
ve menfaatlerini savunmak, bankacılık
sisteminin büyümesi, sağlıklı olarak çalışması
ve bankacılık mesleğinin gelişmesi, rekabet
gücünün arttırılması amacıyla çalışmalar
yapmak, rekabetçi bir ortamın yaratılması
ve haksız rekabetin önlenmesi için gerekli
kararları almak/alınmasını sağlamak,
uygulamak ve uygulanmasını talep etmektir.

The purpose of the Turkish Banks Association
is defending rights and interests of banks,
ensuring that the banking system grows,
operates soundly and the profession of
banking is fostered, conduct studies to
increase competitiveness, create a competitive
environment and make/cause to be made
necessary decisions to prevent unfair
competition, and implement and cause to be
implemented such decisions within framework
of free market economy and full competition
principles.

TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ
TURKISH PARTICIPATION BANKS ASSOCIATION
www.tkbb.org.tr

TURKISH BANKS ASSOCIATION
TURKISH PARTICIPATION BANKS ASSOCIATION
PAYMENT AND ELECTRONIC MONEY ASSOCIATION

Professional associations are incorporated with a view to making
contributions for protecting rights and interests of their members,
growth and increased competitiveness of the industry they are
connected with and prevention of unfair competition and development
of professions. This section covers associations established by players
who are positioned as the locomotive players of payment systems.

PROFESSIONAL ASSOCIATIONS

Türkiye Katılım Bankaları Birliği, katılım
bankacılığı sektörü pazar payının 2025 yılı
itibariyle %15’e ulaşması ve sektörün dünya
standardında finansal ürün ve hizmet sunar
hale gelmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.

Turkish Participation Banks Association has been
running its operations in order to make sure that
the market share of the participation banking sector
reaches 15% by 2025 and the sector offers financial
products and services at the world standards.

ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA DERNEĞİ
PAYMENT AND ELECTRONIC MONEY ASSOCIATION
www.oded.com.tr

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet
Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında kanun
uyarınca Türkiye’de ödeme ve elektronik para
hizmetleri sunan, ödeme ve elektronik para
kuruluşu statüsündeki firmaları temsil eden
bir sektör derneğidir.

This is an industrial association representing
companies with the status of payment and
electronic money institution which offered
payment and electronic money services in
Turkey under the Law Payment and Securities
Reconciliation Systems, Payment Services and
Electronic Money Institutions numbered 6493.

TURKEY PAYMENT SYSTEMS ECOSYSTEM
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ULUSAL ÖDEME ŞEMASI
NATIONAL PAYMENT SCHEME

ULUSAL ÖDEME ŞEMASI
ULUSLARARASI ÖDEME ŞEMALARI

TROY
AMERICAN EXPRESS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES (DFS)
JCB
MASTERCARD
UNIONPAY INTERNATIONAL
VISA

TROY

www.troyodeme.com

Kullandığınız kredi kartları ve banka
kartlarının sağ alttaki köşesine artık
TROY logosu yerleşiyor. Türkiye’ye özel
bu platformun adı “Türkiye’nin Ödeme
Yöntemi”nden geliyor. Yani Türkiye’nin
“TR”sinden, ödemenin “O”sundan ve
“Yöntemi”nin “Y”sinden. TROY logolu kartlar
1 Nisan 2016’dan itibaren, Türkiye’deki tüm
POS, ATM ve e-ticaret sitelerinde de işlem
yapabilir hale geldi.POS, ATMya da internet
üzerinden alışverişlerde, ödeme yaparken
ya da ödeme alırken işlemler yine güvenli,
hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşiyor.
TROY’un arkasında Türkiye’nin bilgi birikimi,
deneyimi ve teknolojisi var.

Now, the logo TROY will appear on the lower righthand corner of credit cards and debit cards you’re
using. The name of this payment platform peculiar
to Turkey is after “Turkey’s Payment Method.”
i.e., “TR” stands for short name of Turkey, “O” is
the first letter of Turkish word Ödeme meaning
payment and “Y” is the first letter of the Turkish
word Yöntem meaning method. Cards bearing the
logo TROY have been in use at all POS, ATM and
e-commerce websites across Turkey as at April 1,
2016. At the time of sopping via POS, ATM or web
or at the time of making payments or receiving
payments, transactions are still carried out safely,
rapidly and in a problem-free manner. TROY has
the support of Turkey’s vast knowledge, experience
and technology.

NATIONAL PAYMENT SCHEME
INTERNATIONAL PAYMENT SCHEMES

PAYMENT SCHEMES
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ULUSLARARASI ÖDEME ŞEMALARI
INTERNATIONAL PAYMENT SCHEMES

JCB

AMERICAN EXPRESS

www.global.jcb/en/

www.americanexpress.com

American Express, müşterilerine hayatlarını
zenginleştirecek ve işlerinde başarı
sağlayacak ürünler, görüşler ve deneyimler
sunan küresel bir hizmet şirketidir. American
Express, American Express markalı ürünlerin
kullanıma sunulması için 1997 yılından bu
yana dünyanın çeşitli bölgelerindeki seçilmiş
bir grup lider banka ve finans kuruluşuyla
ortaklık kurmuş ve ticaret ağına temsilciler
eklemiştir. Türkiye’deki iş ortağı T. Garanti
Bankası A.Ş.’dir.

American Express is a global service company
offering products, opinions and experiences
which will help its customers enrich their lives
and achieve success in their jobs. American
Express has started partnerships with a
selected group of leading banks and financial
institutions in several parts of the world
and added representatives to its commercial
network since 1997 with a view to releasing
American Express branded products. Its
business partner in Turkey is T. Garanti
Bankası A.Ş.

Asya’da konumlanmış ilk “uluslararası”
kredi kartı markası olan JCB, 1981 yılından
beri kabul edilen kart markası olmak için
çalışmalarını sürdürüyor. JCB yüksek kalite
ürünleri ve servisleri ilebağımsızlığını da
koruyarak, müşterilerinin çeşitli ihtiyaçlarını
karşılayan, dünyaca tanınan bir marka olarak
konumlanmaya devam etmektedir. JCB 190
ülke ve bölgede, yaklaşık 20 iştirak ve yurtdışı
temsilcilikleri ile dünya genelinde 350'den
fazla iş ortağı tarafından kabul görmektedir.

The first international credit card brand
positioned in Asia, JCB has been continuing
its efforts to be an accepted credit card brand
since 1981.JCB continues to be positioned
as a world-renowned brand meeting several
needs of customers with its high quality
products and services helping it retain its
independence. JCB is accepted by more than
350 business partners around the world
with its around 20 affiliates and overseas
representatives’ offices in 190 countries and
territories across the world.

DISCOVER FINANCIAL SERVICES (DFS)
www.discover.com

Discover Financial Services, direkt
bankacılık ve ödeme sistemleri alanlarında
faaliyet gösteren, ABD finans hizmetleri
sektörünün markalarından biridir ve
1986'da kurulmuştur. Discover Financial
Services, Amerika'nın nakit ödüllerinin
öncülüğünü yapan Discover markalı
kartları kullandırmasının yanısıra doğrudan
bankacılık yoluyla özel öğrenci kredileri,
kişisel krediler, konut kredisi, çek ve tasarruf
hesapları ve mevduat sertifikaları gibi
bankacılık hizmetleri de sunar. Milyonlarca
nakit erişim yeri bulunan Discover
Network'ünü işletir. Ülkenin ATM ağlarından
biri olan PULSE ve 185'den fazla ülkede
ve bölgede kabul gören bir küresel ödeme
ağı olan Diners Club International da bu
networkün bir parçasıdır.

Established in 1986, Discover Financial
Services is one of US financial services sector
brand with operations in direct banking and
payment systems. Discover Financial Services
makes available Discover branded cards, the
leading US card in terms of cash bonuses,
and offers banking services such as special
student loans, retail loans, housing loans,
cheques and saving accounts and deposit
certificates by means of direct banking. It
operates the Discover Network with millions
of cash access points. PULSE, one of the US
ATM networks, and Diners Club International,
a global payment network accepted in more
than 185 countries and regions, are also parts
of such network.

MASTERCARD
www.mastercard.com/tr

MasterCard uluslararası bir ödeme ve
teknoloji şirketidir. 210’dan fazla ülkede ve
bölgede tüketicileri, finans kuruluşlarını,
işyerlerini ve işletmeleri birbirine
bağlayarak, işletir. MasterCard, ürünleri
ve çözümleri ile alışveriş, seyahat, işletme
ve finansal yönetim gibi günlük ticari
faaliyetleri daha güvenli bir hale getirir.

MasterCard is an international payment and
technology company. It operates consumers,
merchants and entities in more than 210
countries and territories by connecting them
to one another. MasterCard renders daily
commercial activities such as shopping,
travel, operation and financial management
safer owing to its products and solutions.
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UNIONPAY INTERNATIONAL
www.unionpayintl.com

UnionPay International (UPI) Kasım 2012'de
kurulan bir China UnionPay iştirakidir. UPI,
dünya çapında 1000'den fazla kurumla
birlikte, 160 ülkede uluslararası kart kabul,
40'tan fazla ülke ve bölgede ise kart ihraç
faaliyeti sağlamaktadır. Yüksek kalitede,
uygun maliyetli ve güvenli sınır ötesi
ödeme hizmetleri sağlarken, kart sahipleri
ve tüccarlar için kolaylık sağlayan yerel
hizmetler sunar ve bu sayede sayısı giderek
artan kart sahibi tabanına sahiptir.

UnionPay International (UPI) is China
UnionPay affiliate incorporated in November
2012. UPI runs international acquirer
operations in 160 countries and card issuer
operations in more than 40 countries
and territories through more than 1000
institutions. It offers local convenient services
for card holders and merchants while
rendering high quality, cost-effective and
reliable cross-border payment services, thus,
has an increasing card holder base.

VISA

www.visa.com

Visa 200'den fazla ülkede ve bölgede hızlı,
emniyetli ve güvenilir elektronik ödemelerle
tüketicileri, şirketleri, finansal kurumları
ve hükümetleri birbirine bağlayan küresel
bir ödeme teknolojileri şirketidir. Visa'nın
yenilikleri, finansal kurumların tüketicilere
daha çok seçenek sunmasını sağlar.

Visa is a global payment technologies
company connecting consumers, companies,
financial institutions and governments to
one another through fast, safe and reliable
electronic payments in more than 200
countries and territories. Innovations of
Visa help financial institutions to offer more
options to consumers.
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ÖDEME SİSTEMİ İŞLETİCİLERİ
BANKALARARASI KART MERKEZİ (BKM)
GARANTİ ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. (GÖSAŞ)
MASTERCARD PAYMENT TRANSACTION SERVICES (PROVUS)

INTERBANK CARD CENTER
GARANTI PAYMENT SYSTEMS
MASTERCARD PAYMENT TRANSACTION SERVICES (PROVUS)
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BANKALARARASI KART MERKEZİ (BKM)
INTERBANK CARD CENTER
www.bkm.com.tr

1990 yılında 13 kamu ve özel Türk bankasının
ortaklığıyla kurulan ve bugün itibariyle 29
üyeye sahipBankalararası 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.

Activities run by Interbank Card Center (BKM)
established in 1990 in partnership of 13 public
and private banks with 29 current members
include establishing, operating and improving
systems, platforms and infrastructures which
enable or support any and all types of payments
or money transfer without having to use cash
within the payment systems. BKM which is
cited as an example in its respective field all
around the world due to its efficient operations
and high transaction volume continues to
run its operations with a view to offering the
best service related to payment systems to its
members, retail sector, public and individuals
thanks to its strong technical equipment,
infrastructure and human resources.
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GARANTİ ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. (GÖSAŞ)
GARANTI PAYMENT SYSTEMS
www.garantiodemesistemleri.com

T. Garanti Bankası A.Ş ve iştiraklerinin
ortaklığı ile 1999 yılında kurulmuştur.
Katılımcılar arasındaki takas ve mutabakat
işlemleri için gerekli altyapıyı sunar. Nakit
kullanımı gerekmeksizin her türlü ödemeyi
veya para transferini sağlayan veya
destekleyen sistemi, platform ve altyapıları
oluşturur, işletir ve geliştirir.

It was incorporated in 1999 with partnership
of T. Garanti Bankası A.Ş and affiliates
thereof. It offers the infrastructure required
clearing and reconciliation transactions
among participants. It constitutes, operates
and develops the system, platform and
infrastructures ensuring or supporting any
and all types of payments or money transfers
without having to use cash.

MASTERCARD PAYMENT TRANSACTION SERVICES (PROVUS)
MASTERCARD PAYMENT TRANSACTION SERVICES (PROVUS)
www.mastercard.com/tr/payments/

MasterCard Payment Transaction Services
Turkey, ödeme sistemleri teknolojilerinde
iş ortaklarına inovatif, gelir getirici
iş platformları kuran ve operasyonel
çözümler üreten third party processor
olarak, geniş bir yelpazede issuing ve
acquiring hizmetleri vermektedir. Firma
2001 yılında kurulmuş olan ve belirtilen
alanlarda faaliyet gösteren Provus’u 2014
yılında bünyesine katmıştır.

MasterCard Payment Transaction Services
Turkey renders issuing and acquiring services
as a third party processor establishing
innovative, money-generating business for
its business partners in payment systems
technologies and producing operation
solutions. In 2014, the firm acquired Provus
which was founded in 2011 and engaged in
said fields.
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BANKALAR
Bankalar, 5411 sayılı Bankalar Kanuna tabi olan finansal kurumlardır.
Türkiye’de Bankaların Kamusal Sermayeli Mevduat Bankaları, Özel
Sermayeli Mevduat Bankaları, Türkiye´de Kurulmuş Yabancı Sermayeli
Bankalar, Özel Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları, Yabancı
Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları, Kamu Katılım Bankaları ve
Katılım Bankaları gibi oldukça zengin bir gruplandırma mevcuttur.
Ödeme Sistemleri açısından bakıldığında çekli ödemeleri hariç tutarsak,
ödemeler ekosisteminde oyuncu olan bankaların tümü BKM üyesidir.
O nedenle ödemeler ekosisteminde yaptığımız gruplamada ödeme
sistemlerinde aktif olarak yer alan bu bankalar BKM üyesi olarak bir ara
katmanda gruplandırılmıştır.
BKM ÜYESİ BANKALAR
KAMUSAL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARI
ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARI
TÜRKİYE´DE KURULMUŞ YABANCI SERMAYELİ BANKALAR
ÖZEL SERMAYELİ KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
KAMU KATILIM BANKALARI
KATILIM BANKALARI

DİĞER BANKALAR
ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARI
TÜRKİYE´DE KURULMUŞ YABANCI SERMAYELİ BANKALAR
ÖZEL SERMAYELİ KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
YABANCI SERMAYELİ KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

Banks are financial institutions subject to the Law on Banks numbered
5411. Banks in Turkey have a quite rich grouping such as Public
Commercial Banks, Private Commercial Banks, Foreign Commercial
Banks Established in Turkey, Private Investment Banks, Foreign
Investment Banks, Public Participation Banks and Participation Banks.
When looking into it from the point of Payment Systems, all banks
that are players in payments ecosystem are members of BKM if we set
aside payments with cheques. Therefore, these banks that are actively
involved in payment systems within the grouping we have made in
payments ecosystem have been grouped at an interim layer as a BKM
member.

BKM MEMBER BANKS
PUBLIC COMMERCIAL BANKS
PRIVATE COMMERCIAL BANKS
FOREIGN COMMERCIAL BANKS ESTABLISHED IN TURKEY
PRIVATE INVESTMENT BANKS
PUBLIC PARTICIPATION BANKS
PARTICIPATION BANKS

OTHER BANKS
PRIVATE COMMERCIAL BANKS
FOREIGN COMMERCIAL BANKS ESTABLISHED IN TURKEY
PRIVATE INVESTMENT BANKS
FOREIGN INVESTMENT BANKS ESTABLISHED IN TURKEY

BANKS
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BKM ÜYESİ BANKALAR
BKM MEMBER BANKS
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TÜRKİYE´DE KURULMUŞ YABANCI SERMAYELİ BANKALAR
FOREIGN COMMERCIAL BANKS ESTABLISHED IN TURKEY
ALTERNATİFBANK A.Ş.

KAMUSAL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARI
PUBLIC COMMERCIAL BANKS

BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.

Citibank A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finans Bank A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

HSBC Bank A.Ş.

ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARI
PRIVATE COMMERCIAL BANKS
Akbank T.A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Turkish Bank A.Ş.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.

ICBC Turkey Bank A.Ş.
ING Bank A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Turkland Bank A.Ş.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

ÖZEL SERMAYELİ KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
PRIVATE INVESTMENT BANKS
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

KAMU KATILIM BANKALARI
PUBLIC PARTICIPATION BANKS
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

KATILIM BANKALARI
PARTICIPATION BANKS
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
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DİĞER BANKALAR
OTHER BANKS

ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARI
PRIVATE COMMERCIAL BANKS
Adabank A.Ş.

TÜRKİYE´DE KURULMUŞ YABANCI SERMAYELİ BANKALAR
FOREIGN COMMERCIAL BANKS ESTABLISHED IN TURKEY
Arap Türk Bankası A.Ş.
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.
Deutsche Bank A.Ş.
Rabobank A.Ş.

ÖZEL SERMAYELİ KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
PRIVATE INVESTMENT BANKS
Diler Yatırım Bankası A.Ş.
GSD Yatırım Bankası A.Ş.
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

YABANCI SERMAYELİ KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
FOREIGN INVESTMENT BANKS ESTABLISHED IN TURKEY
Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.
Pasha Yatırım Bankası A.Ş.
Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.
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FİNANS KURULUŞLARI
Finans Kuruluşları, 5411 sayılı Bankalar Kanununa tabi olmayan ancak özel
bazı kanun ve yönetmeliklerle finansal faaliyetlerde bulunma hakkı elde
eden ve faaliyetleri gereği gerekli lisansları almış kuruluşlardır.
ÖDEME VE E-PARA KURULUŞLARI
ÖDEME KURULUŞU LİSANSI OLAN KURULUŞLAR

RIA TURKEY ÖDEME KURULUŞU A.Ş.
SENDER ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
TAM FATURA ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
TELERA ÖDEME KURULUŞU A.Ş. (ÖDEAL)
TREND ÖDEME KURULUŞU A.Ş. (PAYGURU)
TT ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
UPT ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
VİZYON TAHSİLAT SİSTEMLERİ VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
ELEKTRONIK PARA KURULUŞLARI

AYPARA ÖDEME KURULUŞU A.Ş.

BELBİM ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.

BPN ÖDEME KURULUŞU A.Ş.

BİRLEŞİK ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA A.Ş.

BURADAÖDE ÖDEME KURULUŞU A.Ş.

CEMETE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.

CEO ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.

D ÖDEME ELEKTRONIK PARA VE ÖDEME HIZMETLERI A.Ş.

EFİX ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.

İNİNAL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.

ELEKSE FATURA ÖDEME KURULUŞU A.Ş.

PAPARA ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.

TURK ELEKTRONİK PARA A.Ş.

FATURAMATİK ÖDEME KURULUŞU A.Ş.

TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.

FÖY FATURA ÖDEME KURULUŞU A.Ş.

VODAFONE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.

GÖNDERAL ÖDEME KURULUŞU A.Ş.

WİRECARD ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.

İYZİCO ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
MOKA ÖDEME KURULUŞU A.Ş.
MONEYGRAM TURKEY ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş.
N KOLAY ÖDEME KURULUŞU A.Ş.
NESTPAY ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
OCTET EXPRESS ÖDEME KURULUŞU A.Ş.
PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
PAYTR ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
PAYTREK ÖDEME KURULUŞU HIZMETLERI A.Ş.
PAYU ÖDEME KURULUŞU A.Ş.
PRATİK İŞLEM ÖDEME KURULUŞU A.Ş.

PAYMENT SERVICE AND E-MONEY INSTITUTIONS
PAYMENT SERVICE PROVIDER INSTITUTIONS LICENCEES

Finance institutions are those institutions which are not subject to the Law on Banks
numbered 5411 yet are entitled to run financial operations under certain special laws
and regulations and have necessary licenses required by their operations.

FINANCE INSTITUTIONS
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ÖDEME VE E-PARA KURULUŞLARI
PAYMENT SERVICE AND E-MONEY INSTITUTIONS
Ödeme Sistemlerini ilgilendiren en son
kanun 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet
Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve
Elektronik Para Kuruluşları hakkındakiolup, bu
kanun kapsamında halihazırda sistem işleticisi,
ödeme kuruluşu ve e-para kuruluşu olarak
faaliyet gösteren kuruluşların uymaları gereken
kurallar belirlenmiş ve bu kurallar çerçevesinde
faaliyet izni almaları zorunlu tutulmuştur. Bu
çerçevede Bankalar 5411 sayılı kanuna tabi
olmaları nedeniyle ayrıca bir faaliyet iznine tabi
tutulmamış ancak belirtilen konularda faaliyet
gösteren banka dışı kurumlar faaliyet izni
başvurularını gerçekleştirmiştir. Bu bölümde
belirtilen kanuna istinaden BDDK’dan 6 Ocak
2017 tarihine kadar faaliyet izni almış ve Resmi
Gazete’de yayınlanmış olan Ödeme Kuruluşları
ve E-para Kuruluşlarına yer verilmiştir.

The latest law concerning Payment Systems
is the one regarding Payment and Securities
Reconciliation Systems, Payment Services and
Electronic Money Institutions numbered 6493,
such law defines rules that must be obeyed
by institutions running their operations as
the system operator, payment institution
and e-money institution and they are obliged
to obtain operating permits within scope of
such rules. In such framework, Banks are not
subject to a separate operating permit since
they are already subject to the law numbered
5411, however non-bank institutions running
their operations in said fields have filed their
applications for operating permits. This section
covers those Payment Institutions and E-money
Institutions which obtained operating permit
from BRSA up to January 6, 2017 and have
been published in the Official Gazette.
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BPN ÖDEME KURULUŞU A.Ş.
www.bpn.com.tr

BPN Danışmanlık A.Ş. olarak 2012 yılında
kurulmuş,2014 yılında ödeme kuruluşu
başvurusuyla birlikte ünvanı “BPN Ödeme
Kuruluşu A.Ş.” olarak değişmiştir. Şu anda
Türkiye’deki lisanlı ödeme kuruluşundan
biridir ve Western Union ile Türkiye’de
perakende sektöründe işbirliği içerisindeki
ilk ve tek kuruluştur. BPN, Türkiye’nin her
köşesinde, yurtiçi ve yurtdışı para transferi
hizmeti sağlayan acente ağını genişletmek ve
böylece banka hesabına ihtiyaç duyulmadan;
resmi tatillerde, hafta sonlarında, mesai
saatleri dışında dahi, dakikalar içinde
zahmetsizce para transferi hizmeti vermeyi
amaçlamaktadır

BPN Danışmanlık A.Ş. was incorporated
in 2012 and, following an application as a
payment institution in 2014, its trade name
was amended as “BPN Ödeme Kuruluşu A.Ş.”.
Now, it is one of payment service provider
institution licensee in Turkey and is the one
and only institution in Turkey that cooperates
with Western Union for the retail sector. BPN
aims to expand its agency network rendering
domestic and international money transfer
service all around Turkey and enable money
transfer to be materialized effortlessly within
minutes during public holidays, weekends,
even beyond working hours with no need for
a bank account.

ÖDEME KURULUŞU LİSANSI OLAN KURULUŞLAR
PAYMENT SERVICE PROVIDER INSTITUTIONS LICENCEES

AYPARA ÖDEME KURULUŞU A.Ş.
www.ipara.com.tr

American Express, müşterilerine hayatlarını
zenginleştirecek ve işlerinde başarı
sağlayacak ürünler, görüşler ve deneyimler
sunan küresel bir hizmet şirketidir. American
Express, American Express markalı ürünlerin
kullanıma sunulması için 1997 yılından bu
yana dünyanın çeşitli bölgelerindeki seçilmiş
bir grup lider banka ve finans kuruluşuyla
ortaklık kurmuş ve ticaret ağına temsilciler
eklemiştir. Türkiye’deki iş ortağı T. Garanti
Bankası A.Ş.’dir.

American Express is a global service company
offering products, opinions and experiences
which will help its customers enrich their lives
and achieve success in their jobs. American
Express has started partnerships with a
selected group of leading banks and financial
institutions in several parts of the world
and added representatives to its commercial
network since 1997 with a view to releasing
American Express branded products. Its
business partner in Turkey is T. Garanti
Bankası A.Ş.

BURADAÖDE ÖDEME KURULUŞU A.Ş.
www.buradaode.com.tr

Perakende ve hızlı tüketim sektöründeki
pazarlama ve müşteri memnuniyeti dengesi,
ödeme hizmetlerindeki iş ortakları ve bilgi
sistemlerindeki bilgisini sentezleyerek yeni
bakış açıları ve değişik vizyon anlayışları
sağlamak ve bunu sürekli hale dönüştürerek
hizmet vermektedirler.

They service with new perspectives and
provide different visions by synthesizing the
scale of marketing and customer satisfaction,
the partners in payment systems and their
knowhow on information systems in retail and
fast moving consumer market.
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CEO ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
www.faturatim.com.tr

FauraTim, CEO Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin
tescilli bir markasıdır. FaturaTim markası
Türkiye genelindeki çeşitli bölgelerde yılların
vermiş olduğu tecrübe ve deneyimlere sahip
Fatura Ödeme Aracılık Hizmetleri sektöründe
faaliyet göstermiş olan kişiler tarafından
kurulmuştur. FaturaTim markası olarak
temsilcilerinin tüm işlemlerinin güvenli,
hızlı olarak gerçekleştirilmesini ve Türkiye
genelinde müşteri memnuniyetini en üst
seviyeye çıkartmayı hedeflemektedir.

FaturaTim is registered trademark of CEO
Odeme Hizmetleri A.S. FaturaTim is founded
by experienced people who served in Invoice
Payment Mediation Services of payments
ecosystem in different reagions of Turkey
in many years. As FaturaTim they aim to
provide secure and fast transactions and
rise the customer satisfaction for all their
representetives over Turkey.
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ELEKSE FATURA ÖDEME KURULUŞU A.Ş.
www.elekse.net

2005 yılında faaliyete başlayan ELEKSE,
Fatura Ödeme Sektöründe Furkan Fatura
Sistemi markası ile 2007 yılına kadar hizmet
vermiştir. 24 Temmuz 2007’de Elekse Bilişim
İnşaat Dış.Tic.Ltd.Şti olan firma Fatura
Ödeme Sektöründe “Yetkili Vezne” markası
ile faaliyet göstererek on yılı aşkın bir
geçmişle sektörün öncü firmalarından biri
halini almıştır. Sektörün BDDK (Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu) tarafından
denetlenmesi ve lisanslaştırılması sürecinde
ise Elekse Yetkili Vezne Ödeme Kuruluşu
A.Ş. olarak “Yetkili Vezne” markası ile hizmet
vermeye devam etmektedir.

Incorporated in 2005, ELEKSE continued to
run its operations within Bill Payment Sector
under the brand of Furkan Fatura Sistemi
till 2007. Then, the said company became
Elekse Bilişim İnşaat Dış.Tic.Ltd.Şti on July
24, 2007 and continued to serve with the
brand “Yetkili Vezne” (authorized cashier) at
the Bill Payment Sector and turned into one
of leading companies of the industry with its
more than ten years of background. During
supervision and licensing of the industry by
BRSA (Banking Regulation and Supervision
Agency), Elekse continues to render its
services in its capacity as Yetkili Vezne Ödeme
Kuruluşu A.Ş. under its brand “Yetkili Vezne”.

EFİX ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
www.efixfatura.com.tr

Efix Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi adıyla
2015 yılında kurulan firma, ana faaliyet
konusu olan fatura ödemelerine aracılık
hizmetlerini sunmak için 20 Haziran 2013
tarihinde kabul edilen ve 27 Haziran 2013
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6493
sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat
Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik
Para Kuruluşları Hakkında Kanunu’nun
dördüncü bölümü olan Ödeme Hizmetleri
ve Ödeme Kuruluşları altında bulunan
12nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi
kapsamında Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumuna 10.11.2015 tarihinde
Faaliyet izni başvurusunda bulunmuştur.
02.06.2017 tarih ve 30084 sayılı Resmi
Gazete’ de yayımlanan Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumunun 26/05/2017 tarih
ve 7345 karar sayısı ile faaliyet izni alan şirket,
12/07/2017 tarihinde faaliyetine başlamıştır.

Efix Payment Services is founded in 2015
for provide services on their core business
invoice payments. They applied to BRSA in
2015 to get licence regarding to the Law no.
6493 that is announced on 27th June, 2013.
The BRSA licence is gained in May 2017 and
company started their operations in 12th July,
2017.

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
www.faturakom.com

2005 yılından itibaren iletişim teknolojileri
alanında; kurumsal müşterilerden
bireysel müşterilere kadar uzanan tüketici
yelpazesinin tamamında tecrübe sahibi,
sektör değişimine hızlı uyum sağlayan
bir firmadır. Firma, 2015 yılından itibaren
FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
ünvanı ile faaliyetlerine devam etmektedir.

It is a company experienced in a wide range
of consumers from corporate customers to
retail customers, capable of rapidly adapting
itself to changes in the industry in the field
of communication technologies since 2005.
The company has been running its operations
under the trade name of FATURAKOM
ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. since 2015.
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FATURAMATİK ÖDEME KURULUŞU A.Ş.
www.faturamatik.com.tr

Faturamatik, Mayıs 1999 yılında kurulmuş,
2003 yılına kadar gerekli hukuki ve alt
yapı çalışmalarını tamamlayarak Türkiye
genelinde temsilcilikler vermeye başlamıştır.
Bu kapsamda müşterilerinin elektrik,
telefon, su, doğalgaz, GSM gibi faturalarını
kurumdan veya aboneden aldığı belirli bir
hizmet bedeli karşılığında ödeme işlemi
gerçekleştirilmektedir. Yapılan tüm ödemeler
kurumlarla anlaşmalı olarak veya Türk
Ekonomi Bankası A.Ş. altyapısında kurum
hesaplarına aktarılmaktadır. Faturamatik,
81 ilde 4.544 tahsilat noktasıyla 4,4 milyon
fatura müşterisine hizmet vermektedir.

Faturamatik was incorporated in May
1999 and completed necessary legal and
infrastructure until 2003 and started offering
franchises around Turkey. In this scope,
payment transactions are carried out for
bills of customers such as electricity, phone,
water, natural gas, GSM in return for a
certain fee from the utility or the subscriber.
All payments so effected are transferred
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GÖNDERAL ÖDEME KURULUŞU A.Ş.
www.gonder-al.com

Gönder-al, banka dışı hızlı para transferi
sektöründe yükselmeye başlayan
ödeme hizmetleri içinde dünyanın lider
konumundaki şirketi MoneyGram'ın
Türkiye'deki temsilcisidir. Gönder-al’ın amacı;
müşterilerine Türkiye ve dünyada istenen
kişiye kolay, hızlı ve uygun fiyatlı bir şekilde
para gönderme imkanı sunmaktır.

Gönder-al is the representative of
MoneyGram in Turkey which is the world
leader within payment services that have
started its rise in the non-bank fast money
transfer sector. The objective of Gönder-al
is enabling its customers to transfer cash to
any target person in Turkey and around the
world in a convenient, fast and cost-effective
manner.

to accounts of utilities through contracts
concluded with utilities or via Türk Ekonomi
Bankası A.Ş. infrastructure.Faturamatik
offers services to 4,4 million customers in 81
provinces at 4.544 collection points.

FÖY FATURA ÖDEME KURULUŞU A.Ş.
www.faturaodemeyeri.com.tr

FÖY, ana hedefini kalite, hizmet ve bayi
ilişkilerinde, en iyi olmak ve kamuoyunda
sahip olduğumuz imajı korumak olarak
belirlemiştir. Müşterilerin yaşam kalitelerini
artırarak yaşamın fırsatlarını en iyi şekilde
değerlendirmelerine ve potansiyellerini
gerçekleştirmelerine yardımcı olurken hızlı,
kaliteli, sade ve güven veren bir hizmet
sunmaktadırlar.

TURKEY PAYMENT SYSTEMS ECOSYSTEM

FÖY has set its main target as becoming the
best and retaining its image in the public
opinion in terms of quality, service and dealer
relations. While helping customers increase
their life quality and ensuring that they make
best use of life’s opportunities and their
potentials, they offer a fast, quality, simple
and reliable service.

İYZİCO ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
www.iyzico.com

iyzico, farklı alanlarda hizmet veren çeşitli
büyüklüklerdeki e-ticaret şirketlerine, kolay
ve güvenli ödeme yönetim platformu sunma
amacıyla Barbaros Özbugutu ve Tahsin Isin
tarafından 2012 yılında, İstanbul’da kuruldu.
Avrupa’nın e-ticaret alanında hizmet veren
Firstdata, ClickandBuy ve Klarna gibi saygın
şirketlerinde uzun yıllar önemli pozisyonlarda
görev alan Özbugutu ve Isin, bu alandaki
tecrübelerini iyzico ile Türkiye pazarına
taşıdılar ve tamamen bu pazara adapte
olmuş inovatif bir platform oluşturdular.
E-ticarete aşık bir ekip tarafından yönetilen
iyzico, internette ödeme kabul eden herkesin
hayatını çok daha kolay bir hale getiriyor
ve sunduğu katma değerlerle kusursuz bir
işbirliği sunuyor.

iyzico was incorporated in Istanbul, 2012,
by Barbaros Özbugutu and Tahsin Isin in
order to offer an easy and reliable payment
management platform to e-commerce
companies with varying sizes which serve in
different fields. Working at critical positions
for many years at reputable companies of
Europe such as Firstdata, ClickandBuy and
Klarna serving in the e-commerce field have
carried their experiences in this field to
Turkey with iyzico and created an innovative
platform that has been fully adapted to this
market. Managed by a team in love with
e-commerce, iyzico makes life a lot easier for
everyone accepting payment via web and
offers a perfect cooperation owing to added
values presented by it.
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MOKA ÖDEME KURULUŞU A.Ş.
www.moka.com

Moka mobil ve online finansal teknoloji
çözümleri üretmekte, ödeme dünyasındaki
işlemleri hızlandırmak için farklı uygulamalar
ve hizmetler sunmaktadır.

Moka generates mobile and online financial
technological solutions and provides different
practices and services in order to accelerate
transactions within the payment world.

MONEYGRAM TURKEY ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş.
global.moneygram.com.tr

Kökleri 1940’a dayanan MoneyGram
International, Viad Corp. ana şirketi altında
dünyanın en büyük para emirişlemcileri
arasında yer almaktadır ve elektronik ödeme
sektörünün önde gelen bir oyuncusudur.

MoneyGram International with its roots
dating back to 1940 is among the world’s
largest money order processors under the
parent company Viad Corp. and is the leading
player of electronic payment sector.
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N KOLAY ÖDEME KURULUŞU A.Ş.
www.nkolay.com.tr

N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş. Aktif Yatırım
Bankası'nın iştirak şirketi olarak faaliyetini
sürdürmektedir. N Kolay'ın, işlem merkezi
ve işyeri olmak üzere ödeme hizmeti sunan
2 ayrı temsilci kanalı bulunmaktadır. İşlem
merkezleri, N Kolay'ın temsilcisi olarak
müşterilerine münhasıran ödeme hizmeti
sunan özel işletmelerdir. İşlem merkezlerinin
ana işi müşterilerine ödeme hizmeti
sunmak olup, vezne konseptinde dizayn
edilen Hizmet Lokali'nde başka bir ticari
faaliyette bulunmamaktadır. N Kolay'ın bir
diğer temsilci kanalı olan N Kolay işyerleri
ise, halihazırda ticari faaliyet yürüttükleri
iş yerlerinde (Bakkal, Cep Shop, Benzin
İstasyonu vb.) bu ticari faaliyetlerine
ek olarak müşterilerine ödeme hizmeti
sunmaktadır. İşyerleri, ödeme hizmeti
faaliyetini, halihazırdaki ticari faaliyetlerine
ek olarak mevcut işyerlerine kurulan KİOSK
Cihazı üzerinden yürütmektedir.

N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş. has been
running its operations as the affiliate of Aktif
Yatırım Bankası. N Kolay has 2 different
representative channels, i.e., process center
and merchant, which render payment
services. Process centers are private entities
exclusively offering payment services to
customers as representatives of N Kolay.
The main job of process centers is rendering
payment service to customers and Hizmet
Lokali designed according to a cashier’s desk
concept offers no other commercial activities.
N Kolay workplaces, another representative
channel of N Kolay, offer payment services to
their customers at workplaces they currently
run their commercial operations at (Grocery,
Cep Shop, Gas Station, etc.) in addition to
such commercial activities. Workplaces carry
out payment service activities via KIOSK
Device installed at their existing premises
in addition to their current commercial
activities.

NESTPAY ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
www.asseco-see.com.tr/nestpay.asp

Nestpay, Asseco SEE Teknoloji tarafından
geliştirilmiş eÖdeme İşleme (ePayment
Processing) platformudur. NestPay®, başta
bankalar olmak üzere, online ödemeler
pazarında, müşterilerine tahsilat çözümü
sunmak isteyen finansal kurumların
ihtiyaçlarını büyük oranda karşılar.

Nestpay is an ePayment Processing platform
developed by Asseco SEE Technology.
NestPay® predominantly meets needs
of financial institutions, notably, banks
wishing to offer collection solution to to their
customers at online payments market.
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OCTET EXPRESS ÖDEME KURULUŞU A.Ş.
www.octet.com.tr

2015 Yılında BDDK'ya başvurarak kurulan
Octet Türkiye, Octet Global'in tüm dünyada
sunduğu B2B, yani şirketler arası alımsatımın kolaylaştırılması ve şirket kurumsal
kredi kartlarının işletme sermayesi gibi
kullanılabilmesini sağlayan tedarik zinciri
yönetim ve finansman platformu olan
Octet Portal'ı Türkiye'deki kullanıcılarına
da sunmayı amaçlamaktadır. BDDK'nın
26.01.2017 tarih ve 7222 no'lu kararı
sonucunda Octet Express Ödeme Kuruluşu
A.Ş.'ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul
Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme
Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları
Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin
birinci fıkrası ile 15 inci maddesinin birinci
fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak
faaliyette bulunma izni verilmiştir.

Octet was born out of a desire to help
local businesses buy from global suppliers
in highly regulated markets. Since 2008,
they have helped connect businesses with
their suppliers, and democratize supply
chain financing tools for small and medium
businesses. Octet Turkey is founded in 2015
and applied to BRSA for opening their global
platform to Turkish users. They gained the
payment institution licence in January 2017.

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
www.paynet.com.tr

Paynet’in temelleri 2000 yılında Türkiye’nin
en yaygın dağıtım ağına sahip bilgisayar
ürünleri dağıtıcısı olan Arena Bilgisayar’ın
kendi bayilerinden kredi kartı ile tahsilat
yapması fikri ile atılmıştır. Bugün ise sayısı
6.000’i aşan aktif üye bayisi ve yıllık 500
milyon TL’yi aşan işlem hacmi ile Türkiye’nin
bankacılık sistemi dışındaki büyük ödeme ve
tahsilat organizasyonudur.

Foundations of Paynet were laid in 2000
based on the idea of collection by credit card
from dealers of Arena Bilgisayar, Turkey’s
computer products distributor with the
largest distribution network. Today, it is a
large payment and collection organization
of Turkey outside the banking system with
more than 6.000 active member dealers and
annual transaction volume amounting to TRY
500.
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PAYTR ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
www.paytr.com

2009 yılından bu yana ödeme hizmetleri
sektöründe hizmet sunan bir kuruluş olan
PayTR, gelişmiş çözümleri, müşteri odaklı
yaklaşımı, güçlü alt yapısı ve deneyimli
personeli ile sektörde güvenilir bir çözüm
ortağı olmuştur. PayTR, internet sektöründe
Türkiye çapında hep güvenle anılan bir
firma olmayı hedeflemektedir. PayTR, kendi
bünyesinde geliştirerek optimize ettiği
yazılım ve kontrol mekanizmaları ile web
mağazalarının fraud (sahtecilik) kaynaklı
kayıplarını en düşük seviyeye indirgeyerek,
sektörde kendine yer edinmiştir.

PayTR, offering services in payment services
sector since 2009, has become a reliable
solution partner within the sector with its
advanced solutions, customer-oriented
approach, strong infrastructure and
experienced personnel. PayTR aims to be a
company that is always identified with trust
across Turkey. PayTR has minimized losses of
web stores due to fraud thanks to software
and control mechanisms developed by it and
become known for such feature across the
industry.

PAYTREK ÖDEME KURULUŞU HİZMETLERİ A.Ş.
www.paytrek.com.tr

Paytrek tüm dünyadaki farklı piyasalarda
çalışabilecek etkili bir ödeme sağlayıcısına
ihtiyaç duyulmasıyla ortaya çıkmıştır.
Metglobal grubu; uluslararası seyahat ve
konaklama hizmeti sağlayıcısı bir grup olma
tanımının ötesinde, teknoloji kültürünü temel
alan bir bakış açısıyla gelişime ve geliştirmeye
açık Ar-Ge ekibinin, ödeme sistemlerini
geliştirmeleri için odaklanmalarını sağlamıştır.

Paytrek was born due to a need for an
effective payment tool that could work
at different markets around the world.
Metglobal group has enabled its R&D team
open for development and improvement
to focus on payment systems for their
improvement with a perspective based on
technology culture apart from its definition
as a group providing international travel and
accommodation service.
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PAYU ÖDEME KURULUŞU A.Ş.
www.payu.com.tr

Naspers iştiraki ve dünyanın önde gelen
online ödeme altyapısı sağlayıcılarından
biri olan PayU, müşterilerine hızlı, basit
ve etkili bir online ödeme süreci sunmayı
amaçlamaktadır. Dünya genelinde
sundukları 250’den fazla ödeme metoduyla
e-ticaret firmalarının müşterileriyle
ilişkilerini güçlendirmektedir. 100.000’den
fazla işletme ile 2,2 milyar potansiyel
kullanıcıya erişmektedir. 2011 yılından bu
yana uluslararası arenada kazanılan bilgi
ve deneyimi Türkiye e-ticaret pazarının
ihtiyaçlarına göre şekillendirerek çalıştıkları
5.000’den fazla işletmenin önemli bir iş ortağı
olmayı hedeflemektedir.

An affiliate of Naspers and one of the world’s
leading online payment infrastructure
providers, PayU aims to offer a fast, simple
and effective online payment process to
its customers. Owing to more than 250
payment methods offered around the world, it
improves relations of e-commerce companies
with their customers. It reaches 2,2 billion
potential users via more than 100.000
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RIA TURKEY ÖDEME KURULUŞU A.Ş.
www.riafinancial.com

Ria, ulluslararası para transferi
konusunda uzman bir finansal servis
lideri olarak tanınmaktadır. 1987 yılında
hızlı, emin ve güvenli para transferi
hizmeti sağlamak üzere New York’da
kurulmuş ve zaman içinde küresel bir
marka haline gelerek bir çok ülkede
hizmet vermeye başlamıştır.

Ria is a recognized financial service leader
and leading specialist in international
transfers. Since 1987, the company has
provided fast, reliable and secure money
transfer services using state-of-the-art
technology. From a single storefront in New
York City, we have grown into a Global Brand
serving communities in hundreds of countries
worldwide.

enterprises. By shaping information and
experience gained in the international arena
since 2011 according to requirements of the
Turkish e-commerce market, it aims to become
an important business partner of more than
5.000 enterprises they work with.

SENDER ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
www.send-r.com

PRATİK İŞLEM ÖDEME KURULUŞU A.Ş.
www.pratikislem.com.tr

Pratik İşlem Ödeme Kuruluşu A.Ş.;
banka anlaşmalı olarak sunduğu ödeme
hizmetlerinin yanı sıra, sağlamakta olduğu
online servisler ve hayatı kolaylaştıran yazılım
çözümleri ile ülke ekonomisine katma değer
sağlamaktadır. Şirket, ödeme hizmetlerinin
yanı sıra grup şirketleri üzerinden ADSL ve
elektrik abonelik hizmetleri, Cep TL yükleme
gibi hizmetleri de sunmaktadır. Türkiye’nin
her ilinde bölge sorumluları bulunan firma,
25.000 bayi ve yaygın işletme ağı ile 8 yıldan
fazladır faaliyet göstermektedir.

Pratik İşlem Ödeme Kuruluşu A.Ş.is
contributing an added value to the national
economy with online services provided
by it and software solutions making life
easier apart from payment services offered
as the contractual provider of the bank.
The company offers ADSL and electric
subscription services, cell phone TRY loading
services via its group companies other than
payment services. The firm that has regional
directors in every province of Turkey and
has been running its operations with 25.000
dealers and its widespread operation network
for over 8 years.

Sender Ödeme Hizmetleri A.Ş. olarak
6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Mutabakat
Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik
Para Kuruluşları Hakkındaki Kanun" uyarınca
Ödeme Kuruluşu olarak faaliyet göstermek
üzere kurulmuştur. Lisans başvurusu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
tarafından 11.05.2017 tarihinde onaylanmış
ve 16.05.2017 tarihli ve 30068 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır. Kısa süre içinde
yurtdışı para transferi platformu olarak
mevcut komisyon oranlarından daha
avantajlı, daha hızlı ve daha erişilebilir
yöntemlerle hizmet sunacaktır. Şirket, para
transferi hizmetini sadece komisyon geliri
kazandırıcı bir faaliyet olarak görmemekte,
bu nedenle müşterilerinin para transferi
hizmetine ödediği komisyon ve harcadığı
zamanı azaltmanın yanında yaşamlarını
kolaylaştıracak ve değer katacak bir model
planlamaktadırlar.

Sender Payment Solutions was created to
operate as a Money Transfer Organization,
in accordance with Turkish payments law
6493. The licence application was granted
by the BRSA and published in the Official
Gazette dated 16.05.2017 and numbered
20068. Sender will begin operating as an
international remittance platform, with
faster service and lower commission rates
compared to existing providers, aiming
to make the act of remittance feasible for
everyone. The company does not view the
business of money transfer solely as a means
to profit on commission rates. In addition
to decreasing the cost of remittances, they
plan on creating a model that makes the act
of remittance seamless, which in return can
make customers' lives easier.
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TAM FATURA ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
www.tamfatura.com

TAM FATURA Ödeme Hizmetleri; hukuki
düzenlemeler kapsamında alt yapı
çalışmalarını tamamlayarak Türkiye genelinde
bayilik vermeye ve halihazırda var olan
kurumsal fatura ödeme merkezlerini ve
bireysel bayilikleri bünyesine katmaya
başlamıştır. Bu kapsamda Tam Fatura kurum
müşterilerinin elektrik, su, doğalgaz, telefon,
internet, GSM faturaları gibi faturalarını
belirli bir hizmet bedeli karşılığında
ödeme işlemi gerçekleştirmektedir. Fatura
tahsilat hizmeti, Tam Fatura bayilerinden,
kiosklarından ve POS cihazlarından
güçlü bir banka alt yapısı kullanılarak
gerçekleştirilmektedir.

TAM FATURA Ödeme Hizmetleri has
completed infrastructure studies within
scope of legal regulations, has started to
give franchises across Turkey and acquire
existing corporate bill payment centers and
individual dealers. In this scope, Tam Fatura
performs payment transactions for utility
customers’ bills such as electricity, water,
natural gas, phone, web, GSM in return for a
certain service fee. The bill collection service
is rendered by taking advantage of the strong
bank infrastructure from Tam Fatura dealers,
kiosks and POS devices.

TELERA ÖDEME KURULUŞU A.Ş. (ÖDEAL)
www.odeal.com.tr

Telera Ödeme Kuruluşu A.Ş. %100 Türk
sermayeli bir firmadır. Cep telefonları
aracılığıyla kredi kartından ödeme alınabilen
Türkiye’deki ilk uygulama olan Ödeal, Ağustos
2014’te piyasaya sürülmüş olup, bugün
12.000’i aşkın üye iş yeri ile büyümeyedevam
etmektedir.

Telera Ödeme Kuruluşu A.Ş. is a firm with
100% Turkish capital. Ödeal, the first
application in Turkey that is able to receive
payments from a credit cad by means of the
cell phone was launched in August 2014 and
is today continuing to grow with more than
12.000 merchants.
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TREND ÖDEME KURULUŞU A.Ş. (PAYGURU)
www.payguru.com

PAYGURU, “Trend Ödeme Kuruluşu
A.Ş.”ye ait mobil ödeme markası ve
tüm regülatif isterleri karşılayan yeni
nesil ödeme platformudur.PAYGURU
teknolojisi son kullanıcının satın
alma tecrübesini mükemmelleştiren
pazarlama, biletleme, kupon ve
kampanya gibi diğer teknolojik
fonksiyonlarla entegre çalışarak
ödeme işleme, tahsilat ve son kullanıcı
akışlarında optimizasyon sağlar ve üye
işyerleri için “değer” yaratır.

PAYGURU is a mobile payment brand owned
by “Trend Ödeme Kuruluşu A.Ş.” which is
a new generation payment platform that
meets all regulatory requirements. PAYGURU
technology ensures optimization of payment
processing, collection and end user flows
owing to other technologic functions such as
marketing, ticketing, coupon and campaign
which perfect purchasing experience of the
end user.

TT ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
www.turktelekomodemehizmetleri.com

TT Ödeme Hizmetleri A.Ş., Türk Telekom
müşterilerinin ödeme ihtiyaçlarını karşılamak
ve pek çok ödeme yöntemini Türk Telekom
ürün portföyüne eklemek için 2013 Nisan
ayında kurulmuştur. Bireysel ve kurumsal
müşterilerin ürün ve hizmet alımı veya
ticarete konu olmayan tüm ödemelerinde
uygun, güvenli, kolay, teknolojik çözümler
sunmak misyonu ile hareket etmektedir.

TT Ödeme Hizmetleri A.Ş. was incorporated
in April 2013 in order to meet needs of Türk
Telekom customers and add several payment
methods to Türk Telekom product portfolio. It
acts with the mission of offering appropriate,
safe, easy, technologic solutions in case of
product and service purchase by retail and
corporate customers or all payments that are
not subject of commerce.
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UPT ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
www.upt.com.tr

UPT, global para transferi ve ödeme
platformudur. 2010 yılında UPT - Ucuz
Para Transferi markası ile Türkiye'de
başladığı yolculuğuna 2012 yılından beri
UPT – Uluslararası Para Transferi markası ile
devam etmektedir. 222 ülkede 400 bin işlem
noktasına ulaşan UPT 5 kıtada büyümesine
devam etmektedir. Yeni nesil para transfer
sistemi olan UPT ile yurt içine isme, hesaba
ve karta, yurt dışına hesaba ve anlaşmalı
UPT hizmet noktalarına alıcının ismine anlık
olarak TL, USD ve EUR döviz cinsi olarak para
gönderilip alınabilmektedir. Yapılan para
transferi otomatik olarak banka hesabına
veya kredi kartına geçmektedir. UPT, Aktif
Yatırım Bankası’nın iştirakidir.

UPT is a global money transfer and payment
platform. After starting its journey in Turkey
under the brand of UPT - Ucuz Para Transferi
in 2010, it has been running its operations
under the brand UPT – Uluslararası Para
Transferi since 2012. UPT reaching 400K
transaction points in 222 countries continues
its growth in 5 continents. UPT, the new
generation of money transfer system, makes
it possible to transfer money in TRY, USD and
EUR to the name, account and card at home
and to the account and to the name of the
recipient at contractual UPT service points
abroad. Any money transfer materialized is
automatically credited to the bank account
or the credit card. UPT is an affiliate of Aktif
Yatırım Bankası.

VİZYON TAHSİLAT SİSTEMLERİ VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
www.faturavizyon.com

Faturavizyon, Türkiye genelinde ticari
bir ağ oluşturmak ve bu ağ üzerinden,
elektronik ortamda yapılabilecek tüm
işlemleri gerçekleştirmek üzere doğmuştur.
İlkesi, dürüstlük, güven ve yenilikçilik olan
Faturavizyon, fatura ödemelerinin yasal ve
güvenilir bir ortamda işlemesi gerektiğine
olan inancını eyleme dönüştürerek Türkiye
Finans Katılım Bankası ortaklığı halkımızın
hizmetine sunmuştur.

Faturavizyon was born to establish a network
around Turkey and perform all transactions
that can be performed electronically over
such network. With its motto of honesty, trust
and innovation, Faturavizyon has been put at
disposal of our people in collaboration with
Finans Katılım Bankası by materializing its
belief that bill payments must be carried out
in a legal and reliable environment.
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BELBİM ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
www.belbim.istanbul

BELBİM, İstanbul toplu ulaşımında
kullanılan entegre Elektronik Ücret
Toplama Sistemi' nin kurucusu olup,
sistemin teknik işletimini gerçekleştirir
Elektronik Ücret Toplama Sistemi,
şirket bünyesinde geliştirilmiş olan,
kullanıcılarına elektronik kart aracılığıyla
ödeme imkânı veren; güvenli, hızlı ve
doğru işlem altyapısı sunan bir elektronik
para ve bilgi yönetim sistemidir. Belbim
tarafından 2007 yılında, ‘istanbulkart’
geliştirilmiştir. ‘istanbulkart’, içinde 28
farklı uygulamayı barındırabilen, farklı
elektronik para uygulamalarıyla çeşitli iş
modelleri geliştirmeye müsait, bir şehir
kartı olarak tasarlanmıştır.

BELBİM is the founder of the integrated
Electronic Toll Collection System used at
Istanbul public transportation system and
coordinates technical operation of such
system. The Electronic Toll Collection System
is an electronic money and information
management system enabling users to make
payment through electronic card and offering
a reliable, fast and accurate transaction
infrastructure, which has been developed
in-house. Belbim developed ‘istanbulkart’ in
2007. ‘istanbulkart’ was designed as a city
card containing 28 different applications,
conducive to developing various business
models with different electronic money
applications.

BİRLEŞİK ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA A.Ş.
www.birlesikodeme.com

Birleşik Ödeme Hizmetleri ve E-Para A.Ş.,
ürettiği inovatif, pratik, güvenilir ve farklı
çözümler ile sahip olduğu akıllı ödeme
teknolojileri aracılığıyla müşterilerine ve
iş ortaklarına avantajlar sağlayan, ürün
çeşitliliği konusunda geniş yelpazeye
sahip bir ödeme hizmetleri şirketidir. Akıllı
ödeme teknolojilerini kullanarak, insanların
hayatlarını kolaylaştırmayı ve pratik çözümler
sunmayı hedeflemektedir.

Birleşik Ödeme Hizmetleri and E-Para A.Ş. is a
payment service company with a wide range
in terms of product diversity which offers
advantages to its customers and business
partners owing to innovative, practical,
reliable and different solutions as well as
intelligent payment technologies possessed
by it. Making use of intelligent payment
technologies, it aims to facilitate lives of
people and offer practical solutions.
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CEMETE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
www.cashmoneytransfer.com

CEMETE Elektronik Para ve Ödeme
Hizmetleri A.Ş. 2009 yılında faaliyetlerine
başlamış olup, ana konusu ulusal ve
uluslararası para transferidir. Bugüne kadar
Kapalıçarşı ve Aksaray’da iki, Antalya’da
iki olmak üzere toplam 4 şube ile Bağımsız
Devletler Topluluğu’na üye ülkelerle Avrupa
ve Amerikakıtasında bulunan ülkelere
hızlı ve ekonomik para gönderme-alma
hizmetini güvenli bir şekilde veren CMT,
160.000 adet sadık müşteri edinmiştir.
2016 itibariyle yeni yönetim kadrosu ve
yenilenen kurumsal kimliği ile birlikte, yeni
vizyonu, genişleyen ürün ve hizmetleriyle
faaliyetlerini sürdürmektedir. CMT,
geleneksel para transferi dünyasını geleceğin
çoklu kanal fon transferi servislerine taşımayı
hedeflemektedir.

CEMETE Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri
A.Ş. was founded in 2009 and its scope
covers national and international money
transfer. CMT which has rendered fast and
affordable money transfer-receiving services
in a reliable manner with 4 branches, i.e.
two branches in Grand Bazaar and Aksaray
and two other branches in Antalya, to and
from member states of Commonwealth
of Independent States and Europe and
the Americas has initiated 160.000 loyal
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İNİNAL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.
www.ininal.com

İninal, Türkiye’nin ve bölgenin lider yeni
nesil ödeme platformu olma misyonu
ile hem bireysel hem de kurumsal
müşterilere temel finansal hizmetleri
sağlamak amacı ile 2012 yılında
kurulmuştur. İninal; MasterCard, Paypal,
Migros, PTT, D&R, Teknosa, Bimeks ve
Vatan Bilgisayar gibi büyük ve kurumsal
firmalarla yaptığı ortak çalışmalarla,
Türkiye çapında milyonlarca kişiye
hizmet etmektedir.

İninal was founded in 2012 in order to provide
basic financial services to both retail and
corporate customers and with it’s vision of
being “the Leading New Generation Payment
Platform of Turkey and Region”. Ininal serves
millions of people with industry leader
partners such as ; MasterCard, Paypal,
Migros, PTT, D&R and Teknosa

customers so far. As of 2016, it has been
funning its operations owing to its new
management staff and renewed corporate
identity, new vision and products and services
that have been diversified. CMT aims to carry
the traditional money transfer world to the
future’s multi-channel fund transfer services.

D ÖDEME ELEKTRONIK PARA VE ÖDEME HIZMETLERI A.Ş.
www.hepsipay.com

Türkiye’nin öncü finansal teknoloji
şirketlerinden Hepsipay’in öncelikli hedefi
en yeni teknolojileri ve ödeme özelliklerini
yüksek hızı finans dünyasına taşıyarak,
işletmelere ve tüketicilere kolay ulaşılabilir
ve güvenilir hizmetler sağlamaktır. Hepsipay,
sunduğu hizmetlerle işletmelere hem vakit
hem de nakit kazandırır. Hepsipay işletmelere
online, offline ya da fiziksel dünyada ödeme
alabilmeleri için gerekli olan kullanışlı ve basit
yöntemleri sunmaktadır.
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The first target of Hepsipay, one of Turkey’s
leading financial technology companies,
providing entities and consumers with easyto-access and reliable services, carrying
the state-of-the-art technologies and
payment features to high-speed finance
world Hepsipay makes companies save on
time and cash with services offered by it.
Hepsipay provides entities with useful and
simple methods required for them to receive
payments online, offline or physically.

PAPARA ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
www.papara.com

Papara, bir elektronik para ve ödeme
kuruluşudur. Kredi kartı olmayan veya
kart bilgilerini paylaşmak istemeyen
kullanıcılarının güvenli bir şekilde, bir ücret
ödemeden alışveriş yapmalarını sağlar.
Kullanıcıları bu alışverişleri ile puanlar da
kazanırlar. Aynı zamanda Papara; kolay,
hızlı ve ucuz online para transferi hizmeti
sunar. Papara kullanıcıları yalnızca saniyeler
içerisinde bir başkasına para gönderebilir
veya aynı şekilde borç isteyebilirler.

Papara is an electronic money and payment
institution. This enables users with no credit
card or not wishing to share their credit card
details to shop in a reliable manner without
having to pay money. Users win points due
to their shopping. Also, Papara offers easy,
fast and cost-effective online money transfer
service. Papara users are able to send money
to someone else in seconds or ask for a loan.
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TURK ELEKTRONİK PARA A.Ş.
www.turkpara.com.tr

TURK Elektronik Para A.Ş., ülke çapında
aktif olarak kullanılan ön ödemeli akıllı kimlik
kartları ile kazandığı deneyimi pazarda
oluşan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda
şekillendirmektedir. TURK Elektronik Para
A.Ş., işletmeler ve bireysel kullanıcılar için
güvenli ve mevzuata uygun olarak elektronik
paranın ihraç edilmesini ve sunduğu ödeme
çözümleri aracılığı ile ön ödemeli akıllı
kimlik kartlarının, finansal bir alt yapı ile
birlikte kullanılmasını sağlamaktadır. Sahip
olduğu yenilikçi yapı ile sektörde değişen
koşullara hızlı bir şekilde ayak uydurarak
alanında başarılı çalışmalara imza atmayı
hedeflemektedir.

TURK Elektronik Para A.Ş. has been shaping
the experience gained by it through prepaid intelligent ID cards that are actively
used across the nation in line with new
requirements arising in the market. TURK
Elektronik Para A.Ş. ensures that electronic
money is issued for enterprises and retail
users in a safe manner consistent with the
legislation and makes sure that pre-paid
intelligent identity cards are used together
with a financial infrastructure by means
of payment solutions offered by it. Rapidly
adapting itself to changing conditions of the
industry thanks to the innovative structure
owned by it, it aims to materialize successful
in its relevant field.

TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.
www.turkcellodemehizmetleri.com.tr

Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri
Anonim Şirketi, 2000 yılında yenilikçi
ödeme metodları ve fark yaratan kullanıcı
deneyimleri ile müşterilerine en iyi hizmeti
verebilmek amacıyla kurulmuştur.

Turkcell Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi was
incorporated in 2000 with a view to offering
customers the best service with innovative
payment methods and user experiences that
create a difference.
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VODAFONE ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
www.eparahizmetleri.com

Vodafone Grubu'nun bünyesinde yer alan
Vodafone Türkiye iştiraki olan Vodafone
Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.,
2015 yılında yenilikçi ürünleri ile Türkiye’nin
kapsamlı hizmet sağlayan elektronik para
kuruluşu olma amacıyla kurulmuştur.

Vodafone Eloktronik Para A.S. is founded by
Vodafone Turkey in 2015 to be an electronic
money institution that provides innovative
and comprehensive solutions to Turkish
payments market.

WİRECARD ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.
www.wirecard.com

Türkiye’de tüm GSM operatörlerinin iş
ortaklarından ve mobil ödemeler üzerinde
çalışan Mikro Ödeme/3PAY, 2014 Kasım
ayında Wirecard AG tarafından tamamının
satın alınmasıyla birlikte Wirecard Türkiye
olmuştur. Piyasadaki 16 yıllık tecrübesiyle,
Wirecard AG çevrimdışı, çevrimiçi veya
mobil olarak 24.000'den fazla müşteriye,
son teknolojili ödeme hizmetleri sunmakta
ve müşterilerinin kendi uluslararası
ödeme stratejilerini geliştirmelerine destek
olmaktadır. Frankfurt Borsa’sında işlem
gören ilk 30 teknoloji şirketinden biri
olan ve müşterilerine birçok farklı ödeme
yöntemini uçtan uca hizmet olarak sunan
Wirecard AG bünyesine katılan Wirecard
Türkiye de, mobil ödeme pazarındaki
pozisyonuna, ödemeyle ilgili son kullanıcının
ihtiyaç duyduğu her alanda yeni çözüm ve
ürünler eklemiş ve böylece kredi kartı ve
son teknolojiler pazarına da girmiştir. Artık
son kullanıcının ödeme yaptığı her an ve her
mecrada müşteriye dokunabilmek amacıyla
hareket etmektedir. Wirecard AG, şirketlerin
tüm satış kanallarından elektronik ödeme
alabilmelerine yardımcı olmaktadır.

Mikro Ödeme/3PAY, one of business partners
of all GSM operators in Turkey and working
on mobile payments, became Wiirecard
Turkey after its acquisition by Wirecard AG
in November 2014. By taking advantage of its
16-year experience in the sector, Wirecard AG
offers more than 24.000 customers state-ofthe-art payment technologies online, offline
or mobile and help customers develop their
own international payment. Wirecard Turkey
that has been acquired by Wirecard AG,
one of top 30 technology companies listed
in Frankfurt Stock Exchange and offering
its customers many different payment
methods as end-to-end service, has added
new solutions and products needed by end
users in every field connected with payment
to its position in the mobile payment market,
thus, stepped in the market of credit card and
latest technologies. Now, it is making its best
efforts to touch upon the customer anytime
the end user makes a payment regardless of
the environment of such payment. Wirecard
AG helps companies receive electronic
payment through all sales channels.
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TÜKETİCİ FİNANSMAN
KURULUŞLARI
Tüketici Finansman Kuruluşları, tüketim mallarının satın alınmasını
kolaylaştırma yönünde ihtisaslaşmış kuruluşlardır. Tüccarların, vadeleri
gelmemiş alacaklarını satın alırlar veya tüketicilere doğrudan krediler
açarlar. Bu tip şirketler yirminci yüzyılın başında otomobil alımlarının
taksitle finansmanını sağlama gayretlerinin bir sonucu olarak kendilerini
göstermişlerdir. Bu kuruluşlar doğrudan bir ödeme aracı sunmasalar da
ödemelere finansman sağlayan bir aracı olarak görülebilirler. Bu bölümde
BDDK tarafından yayınlanan Tüketici Finansman Kuruluşlarının listesi yer
almaktadır.

ALJ FİNANSMAN A.Ş.
DD Finansman A.Ş.
EVKUR Finansman A.Ş.
HEMENAL Finansman A.Ş.
KOÇ FİAT KREDİ Finansman A.Ş.
KOÇ Finansman A.Ş.
MERCEDES BENZ Finansman TÜRK A.Ş.
ORFİN Finansman A.Ş.
ŞEKER MORTGAGE Finansman A.Ş.
TEB Finansman A.Ş.
TIRSAN Finansman A.Ş.
TURKCELL Finansman A.Ş.
VFS Finansman A.Ş.

Consumer Finance Institutions are those institutions specializing in
facilitating the purchase of consumption goods. They buy receivables of
merchants that are not due yet or directly issue loans to consumers. These
types of companies have appeared as a result of their efforts in ensuring that
car purchases are financed in installments at the beginning of the twenty
first century. Although such institutions do not directly offer a payment tool,
they may be considered as an intermediary financing payments. This section
includes the list of Consumer Finance Institutions as published by BRSA.

CONSUMER FINANCE
INSTITUTIONS

VOLKSWAGEN DOĞUŞ Finansman A.Ş.
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POS VE ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ (ÖKC) VE SAĞLAYICILARI
POS AND CASH REGISTER MANUFACTURERS AND PROVIDERS
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INTERPAY (PAX)
www.interpay.com.tr/pax

INGENICO

www.ingenico.com.tr

Ingenico, ürünleri, teknolojisi, sektöre
yön veren standartları ve ergonomisi ile
kullanıcıları arasında maksimum güvenilirlik,
çok yönlü ve kullanım kolaylığı sağlayan
bir marka olarak bilinmektedir. Ingenico
Türkiye ofisi, Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinde
bankacılık ve ödeme sistemleri sektörüne
geniş ve uzmanlık gerektiren bir yelpazede
ürün ve çözümler sunmakta, Ar-Ge çalışmaları
ile sektörün gelişimine katkı sağlamaktadır.
Ingenico Türkiye, Temmuz 2007 tarihinden bu
yana Ingenico terminallerinin bakım-onarım
hizmetininin yanısıra; ödeme terminalleri
(POS, yazarkasaPOS), ortak POS uygulamaları,
POS network çözümleri, terminal yönetim
sistemleri, akıllı kart uygulamaları, temassız
ödeme özümleri sunmaktadır.

Ingenico is well-known among its users
as a brand offering maximum reliability,
versatility and ease of use due to its products,
technology, standards setting trends for the
sector and ergonomics. Ingenico Turkey office

Interpay was incorporated 2 years ago
to bring about something new in the POS
sector that is rapidly growing and changing.
Interpay, offering ingenico and Verifone
devices apart from PAX branded POS
terminals, solves problems related to software
aside from repair and renovation of POS
terminals.

offers products and solutions to banking
and payment systems sector in Turkey and
the Middle East countries in a wide range
requiring specialization, contributing to
development of the industry through its R&D
efforts. Ingenico Turkey has been offering
payment terminals (POS, cash register POS),
common POS applications, POS network
solutions, terminal management systems,
intelligent card applications, contactless
payment solutions apart from maintenanceservice of Ingenico terminals since 2007.

VERIFONE

www.verifone.com

Verifone, 1981 yılında Amerika’da kurulmuş,
ödeme sistemleri teknolojileri alanında
hizmet üreten bir Silikon Vadisi şirketidir.
Verifone, ödeme terminallerini bulut tabanlı
platformlar ile internete bağlayarak, dijital
dünyayla mağaza içi alışveriş deneyimlerini
birleştirmekte ve tüketici ile işletme
arasındaki bağı yeni nesil dijital bir platforma
taşımaktadır. Verifone 150’den fazla ülkede
tanınmış perakende zincirleri, finans
kurumları ve ödeme sağlayıcıları dahil olmak
üzere, birçok işletmeye hizmet vermektedir.

Interpay hızlı bir şekilde gelişen ve değişen
POS sektörüne yeni bir hava getirmek
amacıyla 2 yıl önce kurulmuştur. PAX markalı
POS terminalerinin yanısıra aynı zamanda
ingenico ve Verifone cihazlarını da sunan
Interpay, POS terminallerinin tamiri ve
yenilenmesinin yanı sıra, yazılım ile alakalı
sorunlara da çözüm sunmaktadır.

Verifone is a Silicone Valley company
established in the USA, 1981, which produces
services in the field of payment system
technologies. Verifone connects payment
terminals to web through cloud-based
platforms, combine the digital world withinstore shopping experiences and carries
the bond between the consumer and the
enterprise to a new generation digital
platform. Verifone serves many enterprises
including renowned retail chains, finance
institutions and payment providers in over
150 countries.

ARÇELİK (BEKO)
www.arcelikas.com

Dayanıklı tüketim ve tüketici elektroniği
sektörlerinde üretim, pazarlama ve satış
sonrası destek hizmetleri ile faaliyet gösteren
Arçelik A.Ş. yaklaşık 27.000 çalışanı,
Türkiye, Romanya, Rusya, Çin ve Güney
Afrika'da 15 üretim tesisi, dünyanın dört bir
yanındaki satış ve pazarlama organizasyonu
ve kendisine ait 10 markasıyla 135’ten
fazla ülkede ürün ve hizmet sunmaktadır.
Yazarkasa markaları Arçelik ve Beko’dur.

Engaged in production, marketing and aftersale support services in durable consumer
goods and consumer electronics sector,
Arçelik A.Ş. provides products and services
in more than 135 countries with its around
27,000 employees, 15 production facilities in
Turkey, Romania, Russia, China and South
Africa, sales and marketing organization all
around the world and its 10 brands. Cash
register brands are Arçelik and Beko.
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E DATA (PROFİLO)
www.edata.com.tr

Sektörünün lider şirketleri arasında bulunan
ve Ar-Ge yatırımlarıyla teknolojiye yön
veren Profilo Ödeme Sistemleri, 1985 yılında
KDV'nin uygulamaya geçmesiyle hayatımıza
giren ve günlük yaşantımızda “yazar kasa”
olarak adlandırılan ödeme kaydedici cihazların
donanımlarını ve bu cihazlar üzerinde
çalışan her türlü yazılım uygulamalarını
geliştirmektedir. Şimdiye kadar 11 ülkede, ilgili
yasalara uygun cihazları tasarlamış, üretmiş
ve sektörün geliştirilmesine öncülük etmiş
kuruluşların başında gelmektedir. Türkiye'de
ve dünyada satış fişi kesen 1 milyonun
üzerinde işletme, ileri teknoloji ürünü ödeme
kaydedici cihazları sunan Profilo Ödeme
Sistemleri'nin bünyesinde yer alan markaları
tercih etmektedir.

Profilo Payment Systems, one of leading
companies of the sector and directing the
technology with R&D investments, develops
hardware for payment record devices known
as “cash register” in daily life which became
part of the public life upon introduction of VAT
in 1985 and all software applications running
on such devices. It is one of corporations
that have designed, produced devices in
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ENPOS BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
www.enpos.com.tr

EnPOS Bilişim, perakende sektörünün
teknolojik ürünleri olan basit yazar kasa,
bilgisayar bağlantılı satış noktası terminali,
ön ofis ve arka ofis yazılımları ve promosyon
uygulamalarında, Ar-Ge üretim ve destek
alanlarında 20 yılı aşkın tecrübeye sahip bir
ekip tarafından kurulmuştur. Firma, yeni
modellerinin Ar-Ge çalışmalarına devam
etmektedir.

EnPOS Bilişim was incorporated by a team
with more than 20 years of experience infields
of R&D production and support in connection
with simple cash register, point of sales
terminal connected to a computer, front
office and back office software and promotion
practices which are technologic products of
the retail industry. The firm is still working on
R&D of its new models.

accordance with relevant laws and led the
development of the sector in 11 countries so
far. More than 1 million enterprises issuing
sales receipt in Turkey and around the world
prefer brands offered by Profilo Payment
Systems which are providing state-of-the-art
payment recorder devices.

HUGİN

www.hugin.com.tr/

ENCORE

www.encore.com.tr

Encore, her gün kullandığımız otomasyon
işlemlerini kolaylaştıran teknolojileri
hayata geçirmekte, Türkiye’nin önde
gelen firmalarına bilişim çözümleri ve
danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Ana
iş kolu olan perakendecilik sektörü için
mağaza otomasyonu çözümleri konusunda
global bir teknoloji firması olan NCR Bilişim
Sistemleri Ltd. Şti.’nin Türkiye satış ve iş
geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir.
Uzman kadrosuyla başta mağazacılık olmak
üzere özellikle self-servis sistemlerle çeşitli
sektörlerin ihtiyaç duyduğu hızlı ve etkin
çözümleri sağlamaktadır.

Encore is materializing those technologies
facilitating automation transactions which
are part of our day in day out operations and
offers IT solutions and consultancy services
to leading companies of Turkey. It carries out
sales and business development activities
in Turkey for NCR Bilişim Sistemleri Ltd. Şti.
which is a global technology company in the
field of store automation solutions for retail
sector, its main business segment. Thanks
to its specialist staff, it offers self-service
systems, notably, store business as well as
fast and effective solutions required by many
sectors.

Hugin Kassaregister AB, 1928 yılında İsveç’te
kurulmasıyla birlikte Avrupa’nın ilk yazarkasa
üretici unvanına sahip olmuştur ve son
100 yıl içersinde de en büyük ilk 3 pos ve
yazarkasa üreticisi olmaunvanını korumuştur.
Firmanın 1989 yılında faaliyet alanını
değiştirmesiyle, tüm hakları Hugin Yazılım
Teknolojileri A.Ş. tarafından satın alınmıştır.
İstanbul Çatalca’daki üretim tesislerinde
yapılan yatırımlarla tamamen yerli bir
marka haline gelen Hugin, POS ve yazarkasa
alanındaki üretimlerine ağırlık vermiştir.
2008 yılında nokta vuruşlu ve termal POS
modelleri ile de daha profesyonel ürünleri
sektörün hizmetine sunan Hugin, özellikle
son dönemde POS sistemlerine odaklanmıştır.

Following its incorporation in Sweden, 1928,
Hugin Kassaregister AB became the first
cash register manufacturer of Europe and
and remained among the top 3 largest cash
register and POS manufacturers in the last
100 years. Upon a change in the scope of the
firm in 1989, all of its rights were acquired
by Hugin Yazılım Teknolojileri A.Ş. Hugin
which became a completely local brand owing
to investments made in Istanbul, Çatalca
focused on productions in the field of POS
and cash register. Hugin which released
more professional products in 2008 with dot
matrix and thermal POS models has focused
predominantly on POS systems lately.
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İNFORMATİK

www.informatik-tr.com

İnformatik, bilişim teknolojileri ürünleri,
yazılım geliştirme ve danışmanlık hizmetleri
vermektedir. Müşteri memnuniyeti odaklı
hizmet anlayışı ile yoluna devam eden
İnformatik, kalitesinden ödün vermeden
üretimini gerçekleştirdiği ürünleri, aynı
zamanda müşteri ihtiyacına paralel olarak
geliştirdiği özel yazılımlar ile birleştirerek,
müşterilerine anahtar teslim çözümler
sunmaktadır.

Informatik produces IT technology products
and renders software development and
consultancy services. İnformatik that is still
on the track with its customer satisfaction
oriented service understanding offers turnkey solutions to its customers without
compromising on its quality by combining
products manufactured by it with special
software also developed by in line with
customer needs.
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İNTERPOS

www.inter-pos.com

1995 yılında kurulan İnterpos, mühendis
ağırlıklı deneyimli kadrosuyla Türkiye
ve Uzakdoğu’nun önde gelen Elektronik
Komponent distribütör firmasıdır. Interpos,
yerli üretim olan İnter marka mali onaylı POS
yazarkasaların, İscale marka Terazi, İprinter
marka yazıcı ve benzeri yazarkasa çevre
ürünlerinin satış ve pazarlama hizmetlerini
gerçekleştirmekte, aynı zamanda Epson,
Citizen gibi markaların distribütörlüğünü
de yaparak yurt içi ve yurt dışı şirketlerin
çeşitli elektronik ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Firma OEM elektronik üretim yapan yerliyabancı firmalara kaliteli ürün, hızlı tedarik ve
rekabetçi fiyatlarıyla hizmet vermektedir.

Founded in 1995, Interpos is the leading
Electronic Component distributor of Turkey
and the Far East thanks to its experienced
cadre mostly composed of engineers. Interpos
sells and markets domestically produced İnter
branded POS cash registers with clearance
from financial authority, İscale branded scales,
İprinter branded printer and similar cash
register peripheral products and also acts
as the distributor of brands such as Epson,
Citizen, meeting electronic needs of domestic
and international companies. The firm serves
those local-foreign companies engaged in OEM
electronics production with its high quality
product, fast supply and competitive prices.

İNFOTEKS

www.infoteks.com.tr

İNFOTEKS Bilgisayar, 90’lı yıllların
sonunda trendlere uygun ve yenilikçi
elektronik ürünleri Türkiye pazarıyla
buluşturmak amacıyla kurulmuştur. İçinde
bulunduğu ve o yıllarda gelişme sürecinde
olan elektronik sektörünü yeni ürünlerle
tanıştırmıştır.

İNFOTEKS Bilgisayar was incorporated at
the end of 90s in order to introduce trendy
and innovative electronic products to Turkish
market. It made the electronic sector meet new
products as a member of such sector which
was still in the process of growing back in
those years.

MİKROSARAY
www.mikrosaray.com.tr

Mikrosaray A.Ş., 1984 yılında perakende
sektörüne MICROS ürünleri ile sektörel
yazar kasa çözümleri üreten bir firma olarak
girmiştir. 30yıllık sabit yazar kasa tecrübesi
ile gelişen teknolojiyi birleştirerek yeni nesil
yazarkasaların geliştirilme çalışmalarını
kendi bünyesindekiAr-Ge departmanı
ile sürdürmektedir. Mikrosaray gelişen
teknolojileri yakından takip ederek ve
ürünlerinin tüm altyapısını sektörel esneklik
yapısına uygun tasarlayarakmüşterilerine
hizmet sunmaktadır.

Mikrosaray A.Ş. stepped in the retail sector
in 1984 as a company producing industrial
cash register products with MICROS products.
By combining its 30-year stationary cash
register experience and emerging technology,
it continues studies on development of
next generation cash registers at its own
R&D department. By keeping abreast of
the emerging technology, Mikrosaray
serves its customers by designing its entire
infrastructure in a manner consistent with
industrial flexibility.
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MT TEKNOLOJİ
www.mtteknoloji.com.tr

Müşterilerinin, "Bilgi Teknolojisi" çözümlerine
ilişkin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak,
güvenilir, kalıcı ve yenilikçi bir işbirliği
içinde sunulan hizmetlerden en yüksek
katma değeri almalarını sağlamayı misyon
edinen MT Teknoloji, bilişim sektöründeki
öncü araştırmacı ve geliştirmeci kimliğini
korumakta, dürüst, ilkeli ve daima müşteri
memnuniyetini ön planda tutma başarısını
göstererek çalışmlarına devam etmektedir.
Türk Bilgi TeknolojileriSektörü'ne önemli
katkıları olan MT Teknoloji, sektörün
gelişmesine yardımcı olurken müşterilerinin
ihtiyaçları doğrultusunda "çözümler"
üretmeye devam etmektedir.

By satisfying needs of its customers for
“Information Technology" solutions, MT
Teknoloji aims to ensure that customers are
able to have the maximum added value from
services rendered within reliable, long-lasting
and innovative cooperation and retains
pioneering inquisitive and developer identity
in its respective sector and continues its
efforts, by succeeding to be honest, principled
and prioritizing the customer satisfaction at

TURKEY PAYMENT SYSTEMS ECOSYSTEM

69

PANORAMA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
www.pbt.com.tr

Ödeme kaydedici sistemler sektöründe
faaliyet gösteren Panaroma Bilişim
Teknolojileri, dünya yazarkasa devi Olivetti
markasının Türkiye’deki marka haklarına
sahip tek yazarkasa tedarikçi firmasıdır.
Panaroma Bilişim Teknolojileri, 2016
itibarıyla Verifone olmuştur. Deneyimli
ekibinden aldığı güçle, Türkiye’nin yanı sıra
çevre ülkelere de katma değerli ürün ve
çözümlersunmaktadır.

Panaroma Bilişim Teknolojileri running
its operations in the payment recorded
systems sector is the only cash register
provider that is the holder in Turkey of brand
rights of Olivetti, the world’s cash register
giant. Panaroma Bilişim Teknolojileri has
become Verifone as at 2016. Powered by
its experienced team, it offers value-added
products and solutions to Turkey as well as
neighboring countries.

all times. MT Teknoloji with some prominent
contributions to Turkish Information
Technologies Sector continues to develop
solutions in line with needs of customers while
helping the sector grow.

PAVO TEKNİK SERVİS ELEKTRİK ELEKTRONİK
www.pavo.com.tr

POS A.Ş.

www.pos.com.tr

POS A.Ş., perakende sektöründe yer alan
farklı segmentteki perakendeciler için Yeni
Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar ile POS
donanımları ve yazılım ürünleri, kuruluş,
destek, proje yönetimi, danışmanlık ve
bakım hizmetleri kapsamında uçtan uca
çözümler sunmaktadır. POS A.Ş. tarafından
geliştirilmiş olan uygulamalar ve çözümler,
POS donanımları üzerinde yurtiçinde ve
yurtdışında pek çok perakendeci tarafından
kullanılmaktadır.

POS A.Ş. provides end-to-end products
for retailers from different segments of
the retail sector within scope of Next
Generation Payment Recorder Devices
as well as POS hardware and software
products, installation, support, project
management, consultancy and maintenance
services. Applications and solutions
developed POS A.Ş. are used by many
retailers on POS hardware both at home
and abroad.

Yaklaşık 10 yıl önce faaliyetlerine başlayan
Pavo, yerli ve yabancı müşterilerine başta
yazarkasa olmak üzere, Elektronik Ödeme
Sistemleri alanında, tasarımdan üretime
kadar anahtar teslim çözümler sunar. Bir
Aktif Yatırım Bankası iştiraki olan Pavo,
dünyanın en büyük ödeme sistemleri
sağlayıcısı Ingenico ile yapmış olduğu
işbirliği ile hafif, kolay ve hızlı yazarkasa
POS cihazı Ingenico IWE 280 ürününü
tasarlamıştır. Pavo, Mobil Yazarkasa POS
faaliyetlerinin yanı sıra kullanımı zorunlu
olacak masaüstüyazarkasa POS faaliyetleri
ile de perakende kanallarda farklı sektörlere
ve firmalara özel katma değerli çözümler
geliştirmeyi hedeflemektedir.

Pavo that started its operations about 10
years offers turn-key solutions in the field
of Electronic Payment Systems, notably
cash registers, from design to production,
to domestic and foreign customers. An
affiliate of Aktif Yatırım Bankası, Pavo
has designed, through collaboration with
Ingenico, the world’s largest payment
systems provider, Ingenico IWE 280, a light,
fast and easy POS device. Pavo aims to
develop value-added solutions peculiar to
different sectors and companies at retail
channels due to desktop cash register POS
activities which will become compulsory to
use apart from Mobile Cash Register POS
activities.
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PROTEL (MICROS)
www.protel.com.tr

1989 yılında kurulan Protel, Türkiye'nin
konuk ağırlama endüstrisine global
oyuncuların tercih ettiği denenmiş ve
katma değeri yüksek yazılım ve donanım
çözümlerini sunmaktadır. İşletmelerde yaşamı
kolaylaştırmanın ve verimliliği arttırmanın
yolunun teknolojiden geçtiğine inanan firma,
dünyanın küçüldüğü, sınırların yok olduğu
günümüzde, dünya standartlarında ürünler
sunmayı amaçlamaktadır.

Founded in 1989, Protel offers software and
hardware solutions with proven high added
value which are preferred by global players
of Turkish guest entertaining industry. The
firm believing that technology is the only
way of facilitating life in enterprises and
increasing efficiency aims to offer products
in world standards in today’s world which
is getting smaller and smaller with borders
disappearing.
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KİOSKLAR
KIOSKS

SELF-SERVİS TERMİNALLER
KİOSKLAR
ATM

SMARTKIOSK
TÜMSAŞ
NCR
DIEBOLD NIXDORF
GRG BANKING

SMARTKIOSK
www.smart-kiosk.com

SmartKiosk, kiosk ve self-servis ödeme
terminalleri alanında hem donanım hem
de yazılım çözümlerini kendi bünyesinde
sunan, Türkiye’de sadece kiosk markası
olarak pazarda yer alan tek ve ilk markadır.
SmartKiosk sahadaki kiosk sayısı 6.000
adedi geçmiş, ürün ve çözüm yelpazesi ile
hizmet vermektedir. SmartKiosk, Türkiye’de
EMV uyumlu “unattended” POS ve para üstü
verebilen nakit ödeme sistemine sahip, tam
donanımlı self-servis ödeme terminallerinin
ilk üreticilerinden biridir.

SmartKiosk is the first and only brand in
Turkey positioned under the brand kiosk
which offers in-house hardware and software
solutions in the field of kiosk and self-service
payment terminals. SmartKiosk offers its
services with its product and solution range
with more than 6.000 kiosks in the field.
SmartKiosk is among first manufacturers of
EMV compatible “unattended” POS and fullyequipped self-service payment terminals with
cash payment system that can pay change in
Turkey.

TÜMSAŞ

www.tumsas.com.tr

KIOSKS
ATM

SELF SERVICE TERMINALS

Tümsaş A.Ş., bankacılık, telekom ve ulaşım
sektörleri için farklı özellikte tasarımlara
sahip ödeme kioskları üretmektedir. Banknot,
madeni para veya kredi kartları ile çalışabilen
kiosklar fatura tahsilatları, kredi kartı
ödemeleri, temassız kart satış ve dolumu
gibi alanlarda kullanılmaktadır. Ödeme
kioskları iç veya dış ortamlara uygun olarak
tasarlanabilmektedir.

Tümsaş A.Ş. manufactures payment
kiosks with varying features for banking,
telecom and transportation sectors.
Kiosks operating with banknotes, coins
or credit cards are used in fields such
as bill collections, credit card payments,
contactless card sales and loading. Payment
kiosks are designed for use indoors and
outdoors.
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NCR

www.ncrturkiye.com.tr

Bireylerin iş dünyası ile bağlantıya geçmesi,
iletişim kurma ve işlem yapması alanlarında
liderlik gösteren NCR Corporation, 100’den
fazla ülkede perakendecilik, finans,
seyahat, sağlık, konaklama, eğlence, oyun
sektörlerine ve kamu kuruluşlarına personal
destekli ve self-servis çözümlerinin yanı
sıra, geniş kapsamlı destek hizmetleri
sunmaktadır.

With its leadership in ensuring that individuals
contact the business world, communicate
and perform transactions, NCR Corporation
offers various services including staffed and
self-service solutions as well as comprehensive
support services for retail, finance, travel,
healthcare, accommodation, entertainment,
gaming sectors and governmental bodies in
more than 100 countries.

DIEBOLD NIXDORF
www.dieboldnixdorf.com

Bankacılık ve perakende sektörlerine
donanım, yazılım ve ilgili hizmetleri içeren
BT çözümleri sunmakta, bu sektörlerden
gelen bilgi birikimini diğer sektörlerde de
değerlendirmektedir. Çözümleri ile süreç
maliyetlerini azaltmayı, karmaşıklık düzeyini
en aza indirmeyi ve müşterilerine en iyi
hizmetin sunulmasını hedeflemektedir.

Diebold Nixdorf is one of the world’s leading
providers of IT solutions and services to retail
banks and the retail industry. The main focus
of the Group’s comprehensive portfolio lies on
business process optimization, especially in the
branch operations of both sectors. They also
apply the expertise they have gained from our
core business to related industries. Their wellestablished Services organization works with a
network of certified partners to guarantee the
same high quality at a global level.
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GRG BANKING
www.grgbanking.com

GRG Bankacılık Ekipmanları LTD. ŞTİ.
GRGBanking’in Türkiye’deki iştiraki
ve GRG’nin Satış ve Pazarlama, teknik
destek, yedek parça servisi ve Profesyonel
Danışmanlık Hizmetlerinin control ve
koordinasyonundan sorumlu bölgesel
merkezi olarak İstanbul’da hizmet
sunmaktadır. GRG Bankacılık, küresel
geçmişini, yerel teknik destek merkezi
ve pazarlama imkânlarıyla birleştirerek
pazardaki mevcudiyetini hızla sağlamış ve
farklı müşteri ihtiyaçlarına verimli bir şekilde
karşılık verebilmiştir.

GRG Bankacılık Ekipmanları LTD. ŞTİ. is
a subsidiary of GRGBanking in Turkey,
located in Istanbul, serves as the regional
center for the control and coordination of
Sales and Marketing, technical support,
spare parts service, as well as and
Professional Consultancy Services. Our
global background, combined with our local
technical support center and marketing
facilities enabled GRGBanking to establish
its presence in the market quickly and
efficiently adapt to the various customer
needs.
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KART ÜRETİCİLERİ VE KİŞİSELLEŞTİRME HİZMETLERİ
CARD MANUFACTURERS AND PERSONALIZATION SERVICES

KART ÜRETİMİ İLE İLGİLİ HİZMETLER
KART ÜRETİCİLERİ VE KİŞİSELLEŞTİRME HİZMETLERİ

AB CARD GROUP

ÇİP ÜRETİCİLERİ

www.abcard.com.tr

2004 yılında, İstanbul'da kurulan AB KART
GRUP, kontör kartı üretim sektöründe
dünyanın önde gelen lider kuruluşlarından
AB CARD GROUP
GEMALTO
G&D
AUSTRIA CARD
OBERTHUR
EKART
PLASTKART
MAPIKART
TEKNİK KART

birisi olup yenilikçi yaklaşımları, teknolojik
altyapısı ve gelişim stratejisi sonucunda
oldukça geniş bir coğrafyada başarılı bir
marka haline gelmeyi başarmıştır. AB KART
GRUP dünya çapındaki müşterilerinin
taleplerini göz önünde bulundurarak, tekli
ve çoklu kontör kartlarının yanı sıra, SAS,
Visa ve MasterCard sertifikalı SIM kart, akıllı
kart ürünleri ile birlikte, elektronik ödeme

AB CARD GROUP is a leading cards and
payment systems provider located in Istanbul.
The GROUP is highly specialized in scratch
cards and multi pin vouchers manufacturing
and ranked as one of the top 10 companies
worldwide. AB CARD offers SIM & Smart
cards and electronic payment systems
solutions with its partnerships having SAS,
Visa & Master Card certifications. AB CARD
serves to many customers in more than 35
countries and operates under the ISO 27001
and ISO 9001:2008 certifications, with a team
of more than 130 employees.

Sistemleri de sunmaktadır.

INFİNEON
NXP
ST MICRO ELECTRONICS

CARD MANUFACTURERS AND PERSONALIZATION SERVICES
CHIP MANUFACTURERS

CARD MANUFACTURING
AND RELATED SERVICES

GEMALTO

www.gemalto.com

Gemalto, şirketlere ve hükümetlere kimlik
doğrulama, ve data koruma ve bu şekilde
güvende kalma ve servislerini kişisel
cihazlarda çalışır kılma, bulut çözümleri
gibi kullanımı kolay teknoloji ve servisler
sunmaktadır.

Gemalto offers easy-to-use technologies and
services to companies and governments such
as ID verification, data protection as well
as remaining secure in such manner and
rendering its services operable on personal
devices, cloud solutions.
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G&D

www.gi-de.com

G&D, ödeme, güvenli iletişim ve kimlik
yönetimi için çözümler geliştirmekte,
üretmekte ve pazarlamaktadır. Şirket bu
alanlarda önde gelen bir konuma sahiptir.
Grubun müşterileri arasında merkez
bankaları ve ticari bankalar, kablosuz iletişim
sağlayıcıları, işletmeler, hükümetler ve kamu
kurumları bulunmaktadır.

G&D develops, produces, and markets
products and solutions for payment, secure
communication, and identity management.
G&D maintains a leading competitive and
technological position in these markets. The
group’s clients most notably include central
banks and commercial banks, wireless
communications providers, businesses,
governments, and public bodies.

AUSTRIA CARD
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OBERTHUR
www.oberthur.com

Oberthur, akıllı telefonlar, tabletler ve
yeni teknolojiler ile insanları biraraya
getirmekte, insanlara zaman kazandırmakta,
mesafeleri kısaltmakta ve mobil hallerde
dahi bağlantıda kalınmasını sağlamaktadır.
Nesnelerin İnternetinin sıradaki dijital
devrim olacağı düşünülmektedir. Artık
zinde kalabilmek, kolayca alışveriş
yapabilmek, efektif çalışmak, iletişim
kurmak ya da eğlenmek için etrafımızdaki
makinelerle nesneler arasında bağlantı
kurulabilmektedir. Bu yeni bağlantılarda
aktif ya da pasif katılımcının sürekli güvenli
tutulması gerekmektedir. Verilerin hareketi,
kişilere ve şirketlere bağlıdır. Aslında tüm
bu bağlantılarda, iletimde ve depolamada
kusursuz güvenlik varsa uzun vadeli hareket
kabiliyetisağlanabilecektir. Oberthur, bu
bağlantıları ve güvenliğini sağlama rolünü
üstlenmeyi amaçlamaktadır.

With the Internet, cell phones, and now smart
phones and tablets, new technologies have
allowed people to come together, save time
and shorten distances, as well as to stay
connected when on the move. The Internet
of Things looks set to be the next digital
revolution. We can now connect to the
machines and objects around us, whether to
stay fit, shop easily, work more effectively,
communicate or be entertained. Whether
we are an active or passive participant
in these new connections, they must be
kept permanently secure. The mobility of
data, individuals and companies depends
on it. Indeed there can be no long-term
mobility without the faultless security of all
connections, and of the transmission and
storage of all our data. It is OT’s role to
enable and secure this connectivity, wherever
we are.

www.austriacard.com.tr

AUSTRIACARD AG, dijital güvenlik ve bilgi
yönetimi alanında çözümler ve ürünler sunar.
Grup, yüzyıllık baskı hizmetleri deneyimini,
en yeni dijital veri çözümlerini, akıllı kart
üretimini ve kişiselleştirilmesini bir araya
getiren dijital ödeme çözümleri sunmaktadır.
Grubun geleceğine olan güveninin özünde,
firmanın sağlam endüstriyel kökeni ve
dijitalleşen ekonominin tüm ihtiyaçlarını
karşılayarak genişleyen hizmet portföyü yer
almaktadır.

AUSTRIACARD AG is a holding company of
businesses providing end-to-end solutions
and products in the field of Digital Security
and Information Management. The Group
brings together the century-long heritage in
printing services and state-of-the-art digital
data solutions (Information Management
division) with the well-established production
and personalization of smart cards and
the offer of cutting-edge digital payment
solutions (Digital Security division). The
combination of well-established industrial
roots with an expanding services portfolio
that meets the needs of the increasingly
digital and mobile economy is at the very core
of the Group’s confidence in its future.

EKART

www.ekart.com.tr

Gisecke&Devrient ile Eczacıbaşı Holding'in
ortak bir vizyon ile kurduğu E-Kart Elektronik
Kart Sistemleri A.Ş., günümüz iş yaşam şekli
olarak belirtilen e-ticaret ve e-iş'in yüksek
güvenlik, yetki belirleme ve tanımlama, ucuz
veri saklama ve yönetimi alanlarında uzman,
Türkiye'nin yüksek teknoloji kart geliştirme ve
üretim merkezidir.

E-Kart Elektronik Kart Sistemleri A.Ş.
incorporated by Gisecke&Devrient and
Eczacıbaşı Holding with a common vision
is Turkey’s high-tech card development and
production center specializing in fields of
e-commerce and e-business, defined as
today’s business life form, such as high
security, power assignment and definition,
cheap data storage and management.
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PLASTKART

www.plastkard.com.tr

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Tic.
Ve A.Ş. (Plastkart) geleceğin anahtarı olan
“akıllı kart”ların ülkemizde üretimi için 2000
yılında kurulmuştur. İstanbul, Silivri’de 9000
metrekare alan üzerine kurulan üretim
tesisleri, ileri teknoloji ürünü, makine parkı ve
güvenlik sistemleriyle dünyadaki sayılı üretim
tesislerinden biridir.

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri
Tic. Ve A.Ş. (Plastkart) is a company was
incorporated in 2000 for production of smart
cards, the key to the future, in our country.
Production facilities established on 9000sqm
land in Silivri, Istanbul is among the most
important production premises in the world
owing to its machine park and security
systems, the product of advanced technology.

MAPIKART

www.mapikart.com.tr

Türkiye plastik kart pazarının ihtiyaçlarını
karşılamak için kurulan Mapikart Plastik Kart
Sistemleri, ISO standartlarında ve bilinen
bütün özelliklerde plastik kart üretmektedir.
Plastik Kart, üretiminden bu kartların
kişiselleştirilmesine, data düzenlemesinden,
güvenli veri transferine ve veri işleme
alanlarına kadar, başta finans ve devlet
projeleri olmak üzere, kurumların ihtiyaç
ve yapılarına göre esnek ve güncellenebilir
yazılım altyapısında uçtan uca çözümler
sağlamaktadır.

Mapikart Plastik Kart Sistemleri incorporated
to meet Turkish plastic card market needs
produces plastic cards in compliance with
ISO standards which have all known features.
Plastik Kart offers end-to-end solutions
ranging from production of these cards to
personalization, data arrangement, secure
data transfer and data processing fields with
a flexible software infrastructure that can
be updated in line with requirements and
structures of institutions, for finance and
state projects in particular.
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TEKNİK KART
www.teknikkart.com.tr

TKaRt, Türkiye’de kontaklı/kontaksız akıllı
ve PVC kart üretimini yapabilmek hedefi ile
1997 yılında kurulmuş, %100 Türk sermayeli
bir öncü şirkettir. Kart gövde üretiminin yanı
sıra yüksek kapasiteli personalizasyon, ekstre
basım ve zarflama, veri işleme ve form okuma
hizmetlerini tek çatı altında sunmaktadır.

TKaRt is a pioneering company with 100%
Turkish capital incorporated in 1997 with the
target of producing contact / contactless
smart and PVC cards in Turkey. Apart from
printing of the card body, the company is
able to offer various services such as high
capacity personalization, account statement
printing and enveloping, data processing and
form reading under a single roof.
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ÇİP ÜRETİCİLERİ
CHIP MANUFACTURERS

INFİNEON

www.infineon.com

Infineon Technologies AG 1 Nisan 1999’da
ana kuruluşu Siemens AG’den farklı bir
hukuki kuruluş olarak kurulmuş olup,
30 Eylül 2015 itibariyle dünya çapında
35.000’den fazla çalışana sahiptir.

Infineon Technologies AG is a German
semiconductor manufacturer founded
on 1 April 1999, when the semiconductor
operations of the parent company Siemens
AG were spun off to form a separate legal
entity. As of 30 September 2015, Infineon had
35,424 employees worldwide.

NXP

www.nxp.com

NXP, akıllı dünyada güvenli bağlantılar
sağlayan çözümler yaratmaktadır.
Yüksek performanslı karıştırılmış sinyal
elektroniklerini kendi girişimi ile inşaa
eder. NXP, yeniliklerini birbirine bağlanan
arabalar, cyber güvenlik, seyyar ve giyilebilir
teknolojiler ve IoT (Nesnelerin İnterneti)
alanlarına sağlar. NXP 25’den fazla ülkede
faaliyettedir.

NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:
NXPI) creates solutions that enable secure
connections for a smarter world. Building
on its expertise in high-performance mixedsignal electronics, NXP is driving innovation
in the areas of connected cars, cyber security,
portables & wearables, and the Internet of
Things. NXP has operations in more than 25
countries.

ST MICRO ELECTRONICS
www.st.com

ST Microelectronics yarı iletken çözümler
sağlayan, dünya lideri bir firmadır. Çözümleri
insanların hayatına bugünden yarına olumlu
katkılar sağlamaktadır. Ürün portföyü
ile müşterilerine elektronik spektrum
uygulamaları karşısında yenilikçi yarı iletken,
SD ve IoT (Nesnelerin İnterneti) çözümleri
sunmaktadır.

ST Microelectronics is a world leader in
providing the semiconductor solutions that
make a positive contribution to people’s lives,
today and into the future. Offering one of
the industry’s broadest product portfolios,
ST serves customers across the spectrum
of electronics applications with innovative
semiconductor solutions for Smart Driving
and the Internet of Things. By getting more
from technology to get more from life, ST
stands for life.
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ÖDEME VE BİLGİ GÜVENLİĞİ
Ödeme sistemleri para ve bilgi akışı odaklı bir alandır.
Bu nedenle de hem kişi bilgilerinin, hem ödeme ve işlem
bilgilerinin, hem de kart bilgilerinin güvenliği büyük önem
taşımaktadır. Bu konulardaki standartların büyük kısmı PCI,
EmvCo gibi konseyler tarafından düzenlenmekte olup, ödeme
sistemleri oyuncuları gerekli noktalarda bu standartların
nasıl uygulanması gerektiğini ise bu konuda denetleme
yapan ya da danışmanlık ve lisans vermeye yetkili olan
kurumlar ve bu konularda güvenlik çözümleri sunan firmaların
çalışmaları sayesinde doğru anlama ve uygulama şansına
sahip olmaktadırlar. Payment systems is a field focusing on
money and information flow. Therefore, security of personal
information and payment and transaction information as well
as card data is of paramount importance. Most of standards
concerning this matter are regulated by councils such as
PCI, EmvCo, players of payment systems have the chance
of correctly understanding and implementing how these
systems have to be used at necessary points thanks to studies
of institutions performing supervision in this regard and or
authorized to issue licenses and firms offering security solutions
in this regard.

BİZNET
COGNOSEC
KOBİL
VASCO

Payment systems is a field focusing on money and information flow.
Therefore, security of personal information and payment and transaction
information as well as card data is of paramount importance. Most
of standards concerning this matter are regulated by councils such as
PCI, EmvCo, players of payment systems have the chance of correctly
understanding and implementing how these systems have to be used at
necessary points thanks to studies of institutions performing supervision
in this regard and or authorized to issue licenses and firms offering
security solutions in this regard.

PAYMENT AND INFORMATION
SECURITY

85

TÜRKİYE ÖDEME SİSTEMLERİ EKOSİSTEMİ

86

TURKEY PAYMENT SYSTEMS ECOSYSTEM

BİZNET

KOBİL

www.biznet.com.tr

Biznet Bilişim kurulduğu 2000 yılından bu
yana bilgi güvenliği alanında projelendirme,
danışmanlık ve denetim hizmetleri
sunmaktadır. Kuruluşundan beri amacı, en
değerli varlık olan bilginin her türlü tehdide
karşı güvenliğinin sağlanması için çözümler
üretmek ve bilgi güvenliği büyük resmini
oluşturmaktır. Türkiye’nin en kapsamlı BT
güvenlik ürün ve servis portföylerinden birine
sahip olan Biznet Bilişim, Payment Card
Industry Security Standards Council (PCI
SSC) nezdinde Approved Scanning Vendor
(ASV) ve Qualified Security Assessor (QSA)
sertifikalarına sahip, PCI DSS denetimleri
yapmaya yetkili tek Türk firmadır.

Biznet Bilisim was founded in 2000 in Ankara,
Turkey to create solutions for corporate
users’ information security requirements.
Our goal since our inception has been to
create solutions to secure the most valuable
asset of organizations – the information against any threat and create the big picture
of information security. Today, we have a
significant portfolio of products and services
that include all pieces of the Big Picture of
Information Security. Biznet Bilisim is the
only Turkish company authorized by the PCI
Council as an Auditor (ASV).

www.kobil.com

1986 yılında Almaya’da kurulan BT
güvenlik firması KOBIL, akıllı kart
tabanlı güvenlik çözümleri üreten,
ürünlerini kendi bünyesindeki Ar-Ge
ekibi ile geliştiren bir firmadır. KOBIL,
akıllı kartlar, bir defalık şifreler (OTP)
ve sertifikalar (PKI) alanında hizmet
veren ve mobil güvenlik yönetimi
çözümleri sağlayan yüksek güvenlikli veri
teknolojileri firmasıdır.

firması KOBIL, IT security company
established in Germany, 11986, is a firm
producing smart card-based security
solutions and developing its products with
its own R&D team. KOBIL is a high security
data technologies firm offering services in the
field of smart cards, one-time password (OTP)
and certificates (PKI) and providing mobile
security management solutions.

www.vasco.com

www.cognosec.com

Cognosec GmbH is one of the few IT Security
companies in Europe to be a certified QSA
and ASV. Based in Vienna, Austria, and
engaged worldwide, Cognosec operates in a
multitude of industries including: banking,
finance, government, health- care, retail,
manufacturing and hospitality. Its extensive
experience in security, governance, risk, and
compliance services allows us to offer the
best in payment, communications, network,
and e-commerce security.

1986 yılında Almaya’da kurulan BT güvenlik

VASCO

COGNOSEC
Cognosec GmbH, Avrupa’da QSA ve
ASV sertifikalarına sahip olan az sayıda
BT güvenliği şirketinden biridir. Viyana
merkezli şirket, dünya çapında bankacılık,
finans, kamu, sağlık, perakende, üretim
ve konuk ağırlama sektörlerinde faaliyet
göstermektedir. Şirket, güvenlik, yönetişim,
risk ve uyumluluk servisleri alanındaki
kapsamlı deneyimi sayesinde ödeme, iletişim,
ağ ve e-ticaret güvenliği alanında en iyi
çözümleri sunmaktadır.
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VASCO, dünya çapında 100’den fazla ülkede,
işletmelere ve kamu kurumlarına çift faktörlü
kimlik doğrulama, elektronik imza, mobil
uygulama güvenliği ve risk yönetim çözümleri
sunan, lider bir veri güvenliği şirketidir.

VASCO is a recognized leader in data security
through two-factor authentication, electronic
signature, mobile application security and
risk management solutions to businesses and
government agencies in over 100 countries
worldwide.
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MOBİL OPERATÖRLER

Mobil operatörler 2000’li yıllardan itibaren ödeme sistemlerinin
bir parçası haline gelmişlerdir. Ödeme sistemlerine önce faturalara
yansıtılan hizmet alımları ile adım atan mobil operatörler dijital cüzdan
çözümleri, özellikle in-app alışverişlerde mobil ödeme çözümleri ile
ödeme sistemlerinin aktif oyuncuları arasında bulunmaktadırlar.
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TURKCELL

www.turkcell.com.tr

Turkcell, bölgede entegre iletişim ve
teknoloji hizmeti oyuncusu olarak birleşik
mobil ve sabit şebeke platformu üzerinden
geniş kapsamda yaratıcı ürün ve servis
sunmayı hedeflemektedir. Bireysel ve
kurumsal müşterilerinin beklentilerini
karşılamak için mobil, sabit ve genişbant
servislerinin tamamını sunabilmenin önemine
inanmaktadır. Turkcell, Türkiye'deki geniş
kapsama alanı ve yurt dışında kullanım
hizmetlerinin yaygınlığıyla, müşterilerinin
iletişim ihtiyaçlarına yüksek kalitede cevap
verebilmeyi amaçlamaktadır.

Turkcell aims to offer creative product and
service on a broad scale via an integrated
mobile and fixed network platform as an
integrated communication and technology
service player in this field. In order to meet
expectations of individual and corporate
customers, it believes in importance of ability
of presenting mobile, fixed and broadband
services. Turkcell aims to meet communication
needs of its customers at a high quality owing
to its broad coverage area in Turkey and
extensiveness of its services abroad.

TURKCELL
TÜRK TELEKOM
VODAFONE

TÜRK TELEKOM
www.turktelekom.com.tr

Mobile operators have become part of payment systems starting
with 2000s. Mobile operators that first stepped in payment systems
with service purchases reflected on bill are now among active players
of payments systems with digital wallet solutions, mobile payment
solutions for in-app shopping in particular.

MOBILE OPERATORS

175 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk
Telekom, Türkiye’nin en büyük entegre
telekomünikasyon şirketidir. Müşterilerin
hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına
en güçlü ve en doğru şekilde cevap
verebilmek amacıyla 2015 yılında “müşteri
odaklı” ve entegre bir yapıya geçerek; Türk
Telekom, Avea ve TTNET kapsamındaki ürün
ve hizmetleri tek çatı altında toplamıştır. Ocak
2016 itibariyle ise Türk Telekom markasıyla
yoluna devam etmektedir.

Türk Telekom that has a deep-rooted history
of 175 ears is Turkey’s largest integrated
telecommunication company. With the purpose
of being able to meet rapidly changing
communication and technology needs of customers
in the strongest and most accurate manner, it
shifted to a “customer-oriented” and integrated
structure in 2015 and brought together products
and services covered by Türk Telekom, Avea and
TTNET under a single roof. As at January 2016, the
company runs its operations with the brand Türk
Telekom.
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VODAFONE

www.vodafone.com.tr

Gelirler bakımından dünyanın en büyük
uluslararası mobil iletişim şirketlerinden
biri olan Vodafone Grubu’nun
bünyesinde yer alan Vodafone Türkiye,
30 Eylül 2016 itibariyle hizmet sunduğu
22,6 milyon abonesiyle Türkiye’nin
ikinci büyük mobil iletişim şirketidir.
Türkiye’nin Dijital Dönüşümüne liderlik
etme vizyonu doğrultusunda bireylere
ve kurumlara mobil ses, sabit ses, mobil
internet, ADSL ve fiber hizmetleri sunan
Vodafone Türkiye, yaklaşık 3.300’ü
aşkın çalışan kadrosu, 1.200’ü aşkın
perakende mağazası ve ekosisteminde
bulunan 43.000 paydaşı ile faaliyet
göstermektedir.

Vodafone Turkey, part of Vodafone Group,
one of the world’s largest international
mobile communication company in terms of
revenues, is Turkey’s second largest mobile
communication company with its subscribers
standing at 22,6 million as of 30 September
2016. Vodafone Turkey providing individuals
and institutions with mobile voice, fixed voice,
mobile internet, ADSL and fiber services as
part of the vision of leading Turkey’s digital
transformation runs its operations with over
3.300 employees, more than 1.200 retail
stores and 43.000 stakeholders within its
ecosystem.

TURKEY PAYMENT SYSTEMS ECOSYSTEM

91

TÜRKİYE ÖDEME SİSTEMLERİ EKOSİSTEMİ

92

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
VE ÇÖZÜMLERİ
ÖDEME SİSTEMİ OYUNCULARINA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
VE HİZMETLERİ SUNAN FİRMALAR
ACI PAYMENT SYSTEMS
AÇIKKART
ASSECO
BANKSOFT
BARKODES
C-BİLİŞİM
CARDTEK
COMPAY
ELEKTRONET A.Ş.
NETAHSİLAT
ENQURA
EXPERIAN
FIME
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IBTECH
INNOVA
iPOS
INTERTECH
MONITISE
METAMORFOZ
NETAŞ
OMNİ
PLUSONEMINUSONE
PROCENNE
ŞEKER BİLİŞİM
SIMANT
SOFTTECH
TANI
TERMTECH
T.MOB
TRADESOFT
VERİPARK
VERİSOFT
ZİRAAT TEKNOLOJİ

FINEKSUS
GARANTİ TEKNOLOJİ
GLOBAL PAYMENT
HOBİM BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ A.Ş.

INFORMATION TECHNOLOGY FIRMS PROVIDING
PAYMENT SYSTEM PLAYERS WITH IT AND SERVICE

INFORMATION TECHNOLOGIES
AND SOLUTIONS
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ÖDEME SİSTEMİ OYUNCULARINA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
VE HİZMETLERİ SUNAN FİRMALAR
INFORMATION TECHNOLOGY FIRMS PROVIDING
PAYMENT SYSTEM PLAYERS WITH IT AND SERVICE

ACI PAYMENT SYSTEMS
www.aciworldwide.com

ACI, finans kuruluşlarına, aracılara,
işyeri ve fatura edenlere gerçek zamanlı
elektronik ödeme hizmetleri sunmaktadır.
ACI Worldwide, bir Universal Payments
(UP) şirketidir ve dünyada 5100 adetten
fazla organizasyona elektronik ödeme gücü
sağlamaktadır. 100’den fazla büyük finansal
kurum ve aracı binlerce global işyeri yaptıkları
günlük 14 trilyon USD ödeme işlemi için
ACI’ya güvenmekte, çok sayıda organizasyon,
firmanın elektronik fatura sunma ve ödeme
servislerinden faydalanmaktadır.

ACI Worldwide provides real-time, anyto-any electronic payments solutions to
financial institutions, intermediaries,
merchants and billers. ACI Worldwide, the
Universal Payments (UP) company, powers
electronic payments for more than 5,100
organizations around the world. More than
1,000 of the largest financial institutions
and intermediaries as well as thousands of
global merchants rely on ACI to execute $14
trillion each day in payments and securities.
In addition, myriad organizations utilize our
electronic bill presentment and payment
services.

AÇIKKART

www.acikkart.com.tr

Açık Kart, günümüzün gelişen rekabetçi
ortamında “Veri”nin altın değerinde olduğu,
her kurumun “farklılıkları” temsil ettiği,
bilinciyle ve bakış açısıyla, kurumların
ihtiyaçlarına uygun anahtar teslim,
bütünleşik pazarlama çözümleri sunmaktadır.
Kurumların müşterileri, tedarikçileri, bayileri,
çalışanları ile ilgili elde ettikleri verilerini
işleyerek, “Kurum” ve “Marka” değeri
yaratacak, aidiyeti artıracak, kurumlara iç
görü sunabilecek projeler üretmektedir.

Açık Kart offers integrated, turn-key
marketing solutions consistent with needs of
institutions based on the perspective that data
is as precious as gold in today’s developing
competitive environment and each institution
represents differences. It produces projects
which will create Organization and Brand
value, increase loyalty and present insights
to institutions by processing data gained by
institutions from their customers, suppliers,
dealers, employees.

ASSECO

www.asseco-see.com.tr

Asseco SEE, yazılım ve hizmet gelirleri
bazında Doğu Avrupa’nın en büyük bilişim
şirketlerinden biridir. Şirket, finans ve
bankacılık, kamu ve endüstri de dahil olmak
üzere çok çeşitli sektörlere yönelik çözümler
üzerine uzmanlaşmıştır. Bankacılık sektörü
çözümleri, mobil bankacılık, mobil ödeme
& güvenlik, kart çözümleri (ATM & ödeme
terminalleri çözümleri, kurulum & servis
hizmetleri), sistem entegrasyonu ve güvenli
e-ödeme çözümleri olmak üzere beş ana iş
kolunda çözümler ve hizmetler sunmaktadır.

Asseco SEE is one of the largest IT companies
in the area of production and implementation
of its own software solutions and services
in the region of South Eastern Europe and
Turkey. The Company provides ICT solutions
for various industry verticals including the
financial sector, payment sector, public
administration and telecoms such as
banking sector solutions, mobile banking
& authentication, card business, system
integration and payment gateway / secure
e-commerce solutions and services.

BANKSOFT

www.banksoft.com.tr

Banksoft, araştırma ve geliştirme aktiviteleri
ve sistem entegrasyon servisleri ile kartlı
ödeme sistemlerine yazılım çözümleri faaliyeti
yürütür. Ayrıca kartlı ödeme sistemlerine
özel yazılım bakımı, tedariği ve özel bazı
donanımlar için bakım desteği, proje yönetimi
ve danışmanlık hizmetleri sağlar.

Banksoft has operations in providing
software solutions through research and
development activities and system integration
services related with card payment systems.
It also provides software maintenance,
supply and maintenance support for
special hardware, project management
and consultancy services related with card
payment systems.
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BARKODES

www.barkodes.com.tr

1996 yılında OT/VT (Otomatik Veri
Tanımlama) sektöründe hizmet sunma amacı
ile kurulmuştur. 2003 yılında Projelendirme
ve Yazılım Geliştirme birimi kurulmuştur.
Pazar ihtiyacı doğrultusunda 2005 yılı
başında bir Araştırma-Geliştirme birimi
oluşturulmuş ve kısa bir sürede yapılan
çalışmalar üretime dönüştürülmüştür.
Kurulduğu günden bu yana “üretici”
olmayı temel alan Barkodes, kendi
donanım ve yazılımlarını geliştirme üzerine
yoğunlaşmıştır.

It was incorporated in 1996 with a view to
serving OT/VT (Automatic Data Defining)
sector. In 2003, it founded a Project
Designing and Software Development
unit. A Research-Development unit was
established in early 2005 in line with market
requirements and studies so conducted were
turned into production. Barkodes which has
been aspiring to be productive ever since its
foundation has focused on producing its own
hardware and software.

C-BİLİŞİM

www.cbilisim.com.tr

Faaliyetlerine 2003 yılında BankPozitif'in
bir iştiraki olarak başlayan C Bilişim,
finansal alanda faaliyet gösteren tüm
firmalara iş ihtiyaçlarının analizi, süreçlerin
iyileştirilmesi ve otomasyonu konusunda
danışmanlık, yazılım geliştirme ve destek
hizmeti vermektedir. C Bilişim Teknolojilerinin
finansal sektöre hizmet sunan teknoloji
firmalarına göre farklılığı, yurt içinde ve
yurt dışında beş adet bankası bulunan
bir gruba dahil olması ve bu grubun
bankacılık birikimlerinden doğrudan
yararlanabilmesidir.

C Bilişim which started its operations as
an affiliate of Bank Pozitif in 2003 offers
consultancy in the field of analysis of business
needs, improvement and automation of
processes, software development and support
services to all firms operating in the financial
sector. The difference of technologies of C
Bilişim in comparison to technology firms
offering services to the financial sector is that it
is part of a group that has five banks at home
and abroad and its chance of directly taking
advantage of banking experiences of such
group.
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CARDTEK

www.cardtek.com

Cardtek, 2001 yılından bu yana finansal
kurumlar, işlemciler, telekom operatörleri,
kişiselleştirme büroları, perakendeciler,
terminali ve kart satıcıları ve toplu taşıma
otoritelerine dünya genelinde 25 ülkede
150'den fazla müşteri için yenilikçi ve uçtan
uca ödeme çözümleri sunmaktadır. Cardtek,
sunduğu teknolojiler ve platformlar ile
müşterilerine esneklik, hızlı ve güvenli ödeme
çözümlerini içeren komple bir set sunarken,
müşterilerinin birden fazla sağlayıcı ile
çalışma gerekliliğini ortadan kaldırmakta ve
yüksek standartlara uyumu da sağlamaktadır.

Since 2001 Cardtek provides innovative
end-to-end payment solutions for financial
institutions, processors, telecom operators,
personalization bureaus, retailers, terminal
and card vendors and last but not least
public transportation authorities to more
than 150 customers in 25 countries across
the globe. Cardtek offers peace of mind to its
clients with its award-winning scalable and
robust solutions that work flawlessly with
multiple technologies and platforms providing
full flexibility as well as offering a complete
set of fast and secure payment solutions
that takes away the need of working with
multiple vendors, while achieving the highest
compliance standards.

COMPAY

www.compay.com.tr

ComPay, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinden
yola çıkarak bankacılık ürün ve hizmetlerini,
online alışveriş dünyasıyla en etkin şekilde
buluşturmayı hedeflemektedir. ComPay’in
kolay entegrasyona dayanan yaratıcı iş
modeli, bankacılık ürün ve hizmetlerinin
online alışveriş dünyasında en etkin ve
faydalı şekilde kullanılmasına yardımcı
olmaktadır. ComPay yönetim ekibi, farklı
alanlardaki profesyonel tecrübelerini,
yenilikçi yaklaşımlarıyla birleştirerek hizmet
paydaşlarına en iyi çözümü sunmayı
amaçlamaktadır.

ComPay aims to introduce banking products
and services to the online shopping world in
the most effective fashion by taking customer
needs and expectations as the starting point.
The creative business model of ComPay
based on easy integration helps banking
products and services to be used at the online
shopping world in the most effective and
beneficial way. ComPay management team
aims to combine its professional experiences
in different fields with its innovative
approaches, offering the best solution to its
service stakeholders.
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NETAHSİLAT
www.netahsilat.com

ELEKTRONET A.Ş.
www.elektronet.com.tr

ELEKTRONET; bilişim üretim sektöründe
20 yılı aşan tecrübesiyle yılda 3000
terminal üretim kapasitesi ve nitelikli hizmet
anlayışıyla; banka ve finans sektörüne,
KOBİ ve kamu kurumlarına özel proje
geliştirmekte, çözüm ve üretim bazında
teknoloji danışmanlığı dahil, anahtar teslim
hizmet vermektedir. Yerleşik mühendis
kadrosu, konularında uzmanlaşmış sertifikalı
personeli ile 7 gün 24 saat yerinde destek,
özel danışmalık, özel üretim, satış ve satış
sonrası destek, kurulum, teknik eğitim, dış
kaynak yönetimi ve benzeri destek servisler
de sunmaktadır. Iconn Technologies, JCM
Global, Puloon Tech, AZKOYEN Group ve
MEI gibi dünyanın önde gelen teknoloji
şirketlerinin çözüm ortağı ve partneri olan
ELEKTRONET, müşteri odaklı çözümler
üretme yaklaşımıyla, her ölçekteki
kurumsal müşterilerine değişik seviyelerde
teknolojik çözüm ve ürün sunabilmektedir.
ELEKTRONET; 20 Yılı aşkın bir süredir,
Türkiye’nin ilk ve tek dijital alt yapı firması
olarak hizmet vermektedir.

LEKTRONET has been providing end-toend, turn-key technology solutions and
products for the banking and finance
industry, SMEs and state institutions with
a 20 year experience in the information and
communication technology sector. The world’s
leading techonology companies such as Iconn
Technoloqies , HP and Microsoft are amongst
ELEKTRONET’s many solution providers and
partners. ELEKTRONET is able to provide
customer oriented technological solutions
and products on a multi- level approach
which appeals to a wide range of corporate
customers. ELEKTRONET provides 24/7 on/off
site technical support, consultancy, design,
engineering, manufacturing, sales and after
sales support, installation, technical training
and contract outsourcing services with its
specialized and certified technical staff.
ELEKTRONET aims to address the demands of
its’ customers by using the most accurate and
efficient technologies in order to maximize
customer satisfaction and cost efficiency.

Netahsilat sanal pos ve online kart tahsilatı
çözümleri bazında Türkiye en büyük işlem
hacmine sahip platformudur. Netahsilat
özellikle B2B firmalarının bayilerinden
kredi kartı tahsilatı yapabilmelerine yönelik
esnek özelliklere sahiptir. 19 Bankanın
sanal pos entegrasyonunu tek bir API ile
kullanıma açabilen ve gelişmiş ara yüzleriyle
işletmelerin bayi ve alt bayilerinden tahsilat
yapabilmelerini sağlayan Netahsilat
platformuyla TL‘nin yanı sıra USD, EURO,
GBP, SAR ve diğer döviz cinsleriyle de
tahsilat yapılabilmektedir. Türkçe’nin yanı
sıra çok dili olarak ta çalışabilen Netahsilat
platformuyla işletmeler cep telefonlarını pos
makinesi gibi kullanarak sahada kredi kartı
tahsilatı yapabilmekte veya müşterilerine
SMS göndererek tek tıkla kredi kartı ödemesi
alabilmekte.

Netahsilat is the payment platform with
higest transaction volume based on virtual
POS and online card payments solutions.
They have flexible features on especially B2B
payments between main companies and their
sub-dealers. The platform provides virtual
POS entegration with 19 financial instutions
with one API and enables main companies’
collection route in one shot. With Netahsilat
Platform its possible to collecting payments
with TL, USD, EURO, GBP, SAR and other
currencies and a lot of language support.
Also companies may use their mobile phones
as POS device and make credit card payment
collection in the field, besides they have a
chance to make collection through SMS with
one clik.

ENQURA

www.enqura.com

Enqura, mobil bankacılık, online bankacılık,
VTM&ATM ve dijital dönüşüm çözümleri
üreten bir teknoloji firmasıdır. Dünyada
beş farklı lokasyonda hizmet vermektedir.

Enqura is the technology company
provides Mobile Banking, Online Banking,
Omnichannel Management, VTM & ATM
and Digital Transformation solutions. The
company has 5 locations all over the world.
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EXPERIAN

www.experian.com.tr

Experian, firmaların ve bireylerin ticari ve
finansal kararlarını verirken karşılaştıkları
riski yönetebilmelerine yardımcı olmaktadır.
Experian, bilgi birikimini kendi tasarımı
olan yazılımlarla bir araya getirerek
müşterilerine rekabet avantajı sağlamaktadır.
Experian Türkiye, ağırlıklı olarak finans
ve telekomünikasyon sektörlerine hizmet
vermektedir..

Experian helps companies and individuals
manage financial risk encountered by
them while making their commercial
and financial decisions. Experian offers
competitiveness advantage to its customers
by combining its information accumulation
with software designed by it. Experian
Turkey predominantly serves the finance and
telecommunication sectors.

FIME

www.fime.com

FIME, mobil cihazlar ve çip tabanlı
uygulamanın endüstri standartlarına
uyumluluğunu temin eden, güvenilir bir
uygulama iş ortağıdır. Şirketin uluslararası
ekibi, finansal hizmetler, telekomünikasyon,
transit ve kimlik sektörlerindeki üreticiler,
bankalar ve otoritelerle birlikte çalışarak
kapsamlı danışmanlık hizmetleri, teknik
eğitim, teknoloji tasarımı, test araçları ve
sertifikasyon testi hizmetlerini sunmaktadır.

FIME is a trusted implementation partner
ensuring the compliance of mobile devices
and chip-based applications to industry
standards. Its international team works with
manufacturers, banks and authorities across
the financial services, telecom, transit and
identity sectors and offers comprehensive
consulting services, technical training,
technology design, test tools and certification
testing.
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FINEKSUS

www.fineksus.com

2002 yılında kurulan ve merkezi İstanbul’da
bulunan Fineksus, tecrübeli ve sertifikalı
danışmanları, finansal dünyada ödeme
işlemlerinden kara paranın aklanmasının
engellenmesine kadar uçtan uca çözümler
sunan ve müşteri odaklı servis anlayışıyla
bulunduğu sektörde fark yaratan bir
kuruluştur. %100 yerli sermaye ile yoluna
devam eden Fineksus; 2013 yılı itibariyle
SWIFT ile işbirliğini geliştirerek bölgedekisekiz
yeni ülkeye faaliyetlerini genişletmiş ve
müşterilerine daha yakın hizmet vermek
amacıyla GCC Bölgesi’ndeki faaliyetlerini
yeni açılan Dubai Ofisi’nden yönetmeye
başlamıştır. 2014 yılında ise Fineksus, Türkiye
ve MENA bölgesinin resmi “SWIFT Business
Partner”ı ilan edilmiştir. Bugün, Türkiye’deki
SWIFT trafiğinin yüzde 95'inden fazlasını
oluşturan bankalar tarafından; güvenilir
yapısı, SWIFT mesajlaşma altyapısındaki
kritik ve operasyonel sorunlara anında
müdahale eden yetenekli uzmanları, yüksek
bilinirlikteki ürünleri ve Servis Büro gibi
çözüm odaklı hizmetleri için iş ortağı olarak
tercih edilmektedir.

Established in 2002 and headquartered in
Istanbul, Fineksus is an organization that
makes a difference in its respective sector
thanks to its customer-oriented service
understanding and whose experienced
and certified advisors offers end-to-end
solutions from payment transactions in
the financial world to preventing of money
laundering. Fineksus that has been carrying
on its operations with 100% local capital
developed its cooperation with SWIFT in 2013
and expanded its operations into eight new
countries in the territory and started an office
in Dubai for its operations in GCC Territory
with a view to providing its customers with a
closer service. In 2014, Fineksus was declared
the official “SWIFT Business Partner” for
Turkey and MENA territory. Today, banks
constituting more than 95% of SWIFT traffic
in Turkey prefer this firm as a business
partner due to its reliable structure, its
talented specialists instantly addressing
critical and operational problems within the
SWIFT messaging infrastructure, its products
with high familiarity and its solution-oriented
services such as Servis Büro.
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GARANTİ TEKNOLOJİ
www.garantiteknoloji.com.tr

Türk finans sektöründeki birçok teknolojik
ilkin altında imzası bulunan Garanti Teknoloji,
Garanti markalı kurumlara teknoloji altyapısı,
farklı platformlarda yazılım geliştirme,
internet uygulamaları, entegrasyon, sistem
yönetimi, güvenlik yönetimi, proje yönetimi ve
ofis uygulamaları hizmetleri sunmaktadır.

Garanti Teknoloji which has offered several
new ground breaking technologies in Turkish
financial sector provides Garanti-branded
institutions technology infrastructure,
software development at different platforms,
internet applications, integration, system
management, security management, project
management and office applications services.

GLOBAL PAYMENT
www.globalpayment.com.tr

2006 yılında kurulan Global Payment Sistem
San. ve Tic. A.Ş., geliştirmiş olduğu sistem ve
platform üzerinde tüm kurum ve kuruluşların
kendi ihtiyaçlarının çözümü için uygun hale
getirerek istifade edebilecekleri bir finansal
portal hizmeti vermektedir.

Founded in 2006, Global Payment Sistem San.
ve Tic. A.Ş. provides a financial portal service
from which all institutes and institutions may
benefit for solution of their needs over the
system and platform developed by the said
firm.
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HOBİM BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ A.Ş.
www.hobim.com

1976 yılında Çukurova Holding tarafından
Bilgi İşlem Merkezi olarak kurulan Hobim,
%100 müşteri memnuniyeti prensibi ile ürün
ve hizmet kalitesini ISO 9001 Sertifikası ile
belgelemiştir. HOBİM’in faaliyet alanı içinde
bilgisayar destekli dijital basım ve zarflama,
ofset basım ve zarf üretim, akıllı kart,
manyetik kart ve kazımalı kart üretimi, fiziksel
ve elektronik arşiv hizmetleri, danışmanlık ve
yazılım geliştirme ve çağrı merkezi hizmetleri
bulunmaktadır.

Hobim, founded in 1976 by Çukurova Holding
as a Data Processing Center, has proven its
product and service quality with an ISO 9001
Certificate based on the principle of 100%
customer satisfaction. The scope of HOBİM
covers computer-assisted digital printing
and enveloping, offset printing and envelope
production, smart card, magnetic card
and scratch card production, physical and
electronic archive services, consultancy and
software development as well as call center
services.

IBTECH

www.ibtech.com.tr

QNB Finansbank Bilgi Teknolojileri ekibinin
temelleri üzerinde kurulmuş olan Ibtech,
geçmişten gelen deneyimi ve geleceği
takip eden yapısıyla 2005 yılından beri
QNB Finansbank ve iştiraklerine rekabetçi
ürünler geliştirmekte ve bankanın bilgi
teknolojileri altyapısını işletmektedir.
Müşterilerinin potansiyellerinin
tamamını kullanabilecekleri, en iyi ve
hızla yenilenebilen ürünler ve sistemler
geliştirmeyi hedeflemektedirler.

Ibtech, built on foundations of QNB
Finansbank Information Technologies Team
has been developing competitive products,
since 2005, for QNB Finansbank and its
affiliates by taking advantage of its historical
experience and its structure keeping abreast
of future and is operating the bank’s
information technologies infrastructure. It
aims to develop products and systems which
will help its customers to fully make use of
their potential, which are the best and are
renewed rapidly.
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INNOVA

www.innova.com.tr

İnnova Bilişim Çözümleri A.Ş, farklı
teknolojilerde bilgi birikimine sahip 1000
kişinin üzerindeki profesyonel kadrosu ile
Türkiye’nin önde gelen bilişim çözümleri
firmalarındandır. 1999’dan bugüne
telekomünikasyon, finans, üretim, kamu
ve hizmet sektörleri başta olmak üzere her
sektördeki kuruluşlara platform bağımsız
çözümler sunan İnnova, uluslararası
standartlarda ürettiği çözümlerini şimdiye
kadar dört kıtada 36 ülkeye ihraç etmiştir.

Innova Bilişim Çözümleri A.Ş, is among
Turkey’s leading IT solutions firms with its
vast knowledge in different technologies and
professional cadre exceeding 1000 persons.
since 1999, Innova has offered platform
independent solutions to organizations from
all sectors including telecommunication,
finance, production, public and service
sectors in particular and has exported
solutions produced by it in compliance with
international standards to 36 countries in
four continents to date.
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INTERTECH
www.intertech.com

Intertech, finans sektörünün ihtiyaç duyduğu
Bilgi Teknolojileri hizmetlerini sunmak
amacıyla 1987 yılında kurulmuştur. Hızla
değişen ve gelişen iş hayatının dinamiklerine
yerinde ve zamanında uyum sağlayarak
oluşturduğu vizyonuyla Intertech, her zaman
yenilikçi ve değişen şartlara kolay uyum
sağlayabilen çevik bir yapıya sahiptir. Çeyrek
asırdan uzun bir süredir müşterilerine BT
çözüm ve hizmetlerini, en yeni teknolojileri
kullanarak, üstün hız, kalite ve düşük maliyet
ile sunmayı kendisine ilke edinmiş olan
Intertech, bir Sberbank kuruluşudur.

Intertech was incorporated in 1987 in order to
render Information Technologies services the
finance sector needs. Thanks to its vision built
through its ability to keep up with dynamics
of the rapidly changing and developing
business life in the right place and the right
time. Intertech always has an innovative and
agile structure capable of easily adapting
itself to changing conditions. Intertech which
has adopted the principle of providing its
customers with IT solutions and services with
the highest speed, quality and low costs by
using the brand new technologies for over a
quarter century is a subsidiary of Sberbank.

MONITISE

www.monitise.com

IPOS

www.ipos.com.tr

iPOS, bulut bilişim ve NFC (Yakın Alan
İletişimi) teknolojileri konusunda uzman
ve POS cihazları ve dokunmatik panel
sistemleriyle, müşterilerine etkin, verimli
server (sunucu)-client (istemci) uygulamaları
sağlayan, çok yönlü bir teknoloji ve hizmet
şirketidir. 2003 yılında, Lojistik ve Ortak
Satınalma projeleri ile ilgili yazılımlar
sağlayan şirketimiz, 2011 yılında alanında
ilk ve öncü 2 projesi ile İstanbul Üniversitesi
TEKNOPARK’ına taşınmıştır ve projelerine
teknokent desteği ile devam etmektedir.

iPOS is a versatile technology and service
company specializing in cloud IT and NFC
(Near Field Communication) technologies and
providing its customers with effective and
efficient server-client applications thanks to
POS devices and touch panel systems. Our
company that provided, in 2003, software
related to Logistics and Common Purchase
projects moved its premises to University
of Istanbul TEKNOPARK in 2011 due to 2 of
its projects which are grounder-breakers in
their respective fields and now continues its
projects with Teknokent support.

Monitise, kuruluşların yenilik arayışlarındaki
ihtiyaçlarına hitap eden öncü mobil
teknoloji şirketi olup, tam ölçekli ticaret,
bankacılık, ödemeler, güvenlik çözümleri
ile şirketleri başarılarıya taşımaktadır.
Yüksek kaliteli mühendislik ve sofistike
tasarımları biraraya getirerek, anahtar
teslim ürünler ile başarılı mobil stratejiler
geliştirmektedir. Şubat 2014’de Monitise,
Pozitron’u bünyesine katmıştır. Monitise,
çapraz endüstri uzmanlığından yararlanarak,
bankacılık, e-ticaret, ödeme, seyahat ve
satış işletmelerine dönüştürülebilir mobil
çözümler sunmaktadır. Bu kapsamlı ve
yenilikçi uygulamalar Visa, ING Bank, BNP
Paribas, MasterCard ve GlaxoSmithKline
gibi endüstri liderleri tarafından da
uygulanmaktadır.

Monitise is the leading mobile technology
company addressing enterprise needs in
their pursuit of innovation. We drive business
success with our full-scale solutions in
commerce, banking, payments, security,
and more. Bringing together top quality
engineering and sophisticated design,
Monitise delivers turnkey, premium products
to power winning mobile strategies. Pozitron
agreed to be acquired by Monitise in
February 2014. Leveraging cross-industry
expertise, Monitise delivers mobile solutions
that are transformative to businesses in
banking, e-commerce, payments, travel,
and sales force. These innovative and
comprehensive applications have been
adopted by industry leaders including Visa,
ING Bank, BNP Paribas, MasterCard and
GlaxoSmithKline.
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METAMORFOZ
www.metamorfoz.com.tr

2013 yılında kurulan Metamorfoz, mobil
iletişim ve finansal hizmetler sektörleri için
dünya çapında yüksek standartlara göre
yaratılmış yenilikçi, sonuç odaklı, uçtan-uca
çözümler sunma odaklı bir Ar-Ge ve teknoloji
şirketidir. Metamorfoz, dünya genelindeki
büyük mobil operatörler, bankalar ve
perakendeciler ile projeler yürütmektedir.

Metamorfoz is an R&D and technology
company focusing on innovative, resultoriented, end-to-end solutions created in
compliance with high standards around the
world for mobile communication and financial
sectors and founded in 2013. Metamorfoz
conducts projects with large-scale mobile
operators, banks and retailers around the
world.

NETAŞ

www.netas.com.tr

Netaş, finansal hizmetler konusunda 25 yılı
aşkın tecrübesiyle ekosistemin lider oyuncusu
olarak bankacılık, sigortacılık, yatırım
hizmetleri ve diğer alanlardaki projelerle
sektörde yer almaktadır. Şirketlere özel
uygulamalar geliştirme, yazılım ekiplerinin
geliştirmesi ve test ihtiyaçlarına destek
olunması, iş zekâsı çözümleri, altyapıların
dijitalleşmeye uygun hale getirilmesi, müşteri
ve şirket içi iletişimin en esnek şekilde
gerçekleştirilebilmesi konularında hizmet
vermektedir. Bunlara ek olarak, güvenlik,
ağ, test, uzaktan yönetilebilir hizmetler de
sunmaktadır.

Netaş, as the leader player of the ecosystem
enjoying an over 25-year experience in
the field of financial services is active in
the sector with its projects in the field of
banking, insurance business, investment
services and other fields. It offers services
such as development of applications tailored
to companies, growth of software teams
and supporting testing requirements,
business intelligence solutions, rendering
infrastructures suitable for digitalizing, and
making communication with customers and
intra-company communication possible in
the most flexible manner. In addition to the
foregoing, it offers various other services
such as security, network, test, remotely
manageable services.
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OMNİ

www.omni.com.tr

1996 yılında kurulan Omni Yazılım ve
Donanım Ticaret ve Sanayi A.Ş. yiyecekiçecek işletmelerinin satış noktası (POS)
otomasyonunu sağlamaktadır. Omni A.Ş.
dünya POS pazarının en büyük bütünleşik
sistem üreticisi olan Alman kökenli Vectron
AG’nin Türkiye, Kıbrıs, Türki Cumhuriyetler
ve Ortadoğu’daki tek ana dağıtıcısıdır.

Founded in 1996, Omni Yazılım ve Donanım
Ticaret ve Sanayi A.Ş. ensures point of
sales (POS) automation for food-beverage
enterprises. Omni A.Ş. is the exclusive main
distributor of deep-rooted Vectron AG of
Germany, the largest integrated system
manufacturer of the world’s POS market,
in Turkey, Cyprus, Turkic Republics and the
Middle East.

PLUSONEMINUSONE
www.p1m1.com

PlusOneMinusOne, 10 yıllık GIS temelli
optimizasyon tecrübesi ve derin uzmanlığı
ilebirlikte, içinde bulunulan zorluk ve
komplike de olsa tüm müşteri isteklerini
tamamen anlayarak iş sonuçlarınınçok
çabuk paylaşılabildiği esnek ve hızlı çözümler
getirmektedir. PlusOneMinusOne, riski
minimize etmek ve hedeflere ulaşmada
müşterilerinin imkânlarını maksimize etmek
için yardımcı olmaktadır.

PlusOneMinusOne, with its 10-year GISbased optimization experience and deep
specialization, generates flexible and rapid
solutions where all customer requests
are fully understood, no matter how
hard and complicated they may be, and
business results may be shared rapidly.
PlusOneMinusOne helps to minimize the risk
and maximize opportunities of the customer
in achieving results.
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PROCENNE

SIMANT

www.procenne.com

Procenne, 2013 yılında TÜBİTAK desteğiyle
kurulmuştur. Dijital güvenlik ve ödmee
sistemleri alanlarına odaklanan şirket
donanım ve yazılım uyumlu ürünler
sunmaktadır. PRocenne, kullanımı ve
anlaşılması kolay, uzun yıllar kesintisiz olarak
çalışabilen ve güvenliğe yönelik tüm tehditleri
engellemeye yönelik ürünler sunmaktadır.
Bu üç ana prensip altındaki ürünler,
işlevsellikle karmaşıklık arasındaki dengeyi
sağlamaktadır. Procenne, dijital güvenlik
ve ödeme sistemlerine ilişkin kaynakların
kalitesini artırmaya odaklanmıştır. Bu hedef
doğrultusunda Procenne’in tüm kazanımları,
söz konusu iki temel pazardaki yeni
teknolojilerin Ar-Ge süreçlerine ayrılmaktadır.
Procenne, yeni teknolojilere yönelik eğitim
ve tartışma forumları düzenleyerek dijital
güvenlik ve ödeme sistemleri alanındaki ArGe çalışmalarına destek vermektedir.

www.sim-ant.com

Procenne was founded in 2013 with support

SIMANT, 2005 yılının ilk çeyreğinde alternatif

of TÜBİTAK (The Scientific and Technological

ödeme kanalları alanında yazılım çözümleri,

Research Council of Turkey), focused on

donanım desteği ve danışmanlık hizmeti

Digital Security and Payment Systems to
provide hardware and software compatible
products. Procenne, provides products, simple
to use & understand, stable to work non-stop
for years and secure to block all malicious

sunmak amacıyla kurulmuştur. Plastik kart
endüstrisindeki tecrübesiyle SIMANT, kart
temelli elektronik ödeme sistemleri alanında
ürün geliştirme çalışmalarına da başlamıştır.

SIMANT was founded in the first quarter of
2005 with the purpose of offering software
solutions, hardware support and consultancy
services for alternative payment channels.
Based on its experience in the plastic cards
industry, SIMANT started its product
development activities in the field of cardbased electronic payment systems.

cases. Together with these three principles,
products are balanced between functionality
and complexity. Procenne, aimed to advance
quality of sources about Digital Security and
Payment Systems. To achieve that aim, all
earnings of Procenne is dedicated to Research
& Development about new technologies of
these two basic markets. Procenne, provides
training and discussion forums about
new technologies to support Research &
Development about Digital Security and
Payment Systems.

ŞEKER BİLİŞİM
www.sekerbilisim.com.tr

1999 yılında kurulan Şeker Bilişim,
kurumların yazılım ve donanım ihtiyaçları
için anahtar teslim çözümler sağlamaktadır.
Firmanın internet bankacılığı, elementer
sigortacılık, ödeme sistemleri, bankacılık
yazılımı, muhasebe ve alternatif kanal
entegrasyon yazılımları gibi ürünleri
bulunmaktadır. Şeker Bilişim teknolojideki
değişimleri sürekli takip etmekte ve yeni
çözümleri mevcut projelere entegre ederek
ürünlerini güncel tutmaktadır.
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Founded in 1999, Şeker Bilişim provides turnkey solutions for software and hardware
requirements of organizations. The firm offers
various products such as internet banking,
elementary insurance business, payment
systems, banking software, accounting and
alternative channel integration software.
Şeker Bilişim keeps abreast of developments
in technology at all times and keeps its
products up-to-date by integrating new
solutions with existing projects.

SOFTTECH

www.softtech.com.tr

SoftTech; farklı lokasyonlarda müşterilerine
hizmet veren, farklı iş alanlarına yönelik
alan bilgisi ve teknolojik yetkinliğe sahip
profesyonel kadrosu ile Türkiye’nin büyük
yazılım firmaları arasındadır. Bankacılık,
kredi kart uygulamaları, liman otomasyonu,
gayrimenkul yatırım ortaklığı yazılımı,
CRM, akıllı kart uygulamaları, akıllı kalem
uygulamaları, doküman, yazışma ve süreç
yönetimi gibi alanlara yayılan geniş bir
yelpazede hizmet vermektedir.

SoftTech is among large-scale software
companies of Turkey, serving its customers at
different locations, possessing specialization
knowledge and technologic competence in
different business fields. The said company
renders services in a wide range including
credit card applications, port automation,
real estate investment partnership software,
CRM, smart card applications, smart pen
applications, document, correspondence and
process management.
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TANI

www.tani.com.tr

Koç Topluluğu şirketlerinden Tanı Pazarlama
ve İletişim Hizmetleri A.Ş. operasyonel ve
analitik CRM, müşteri sadakat programları
ve birebir pazarlama alanlarında iş ortakları
için katma değer yaratan projeleri hayata
geçirmektedir. Tanı, firmaların birey
bazında müşterilerini tanımalarına ve onlara
erişmelerine olanak sağlamaktadır.

Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri
A.Ş., one of Koç Conglomerate companies,
implements projects creating added value
for business partners in various fields such
as operational and analytic CRM, customer
loyalty programs and one-to-one marketing.
Tanı enables firms to define its customers on
an individual basis and get access to them.

TERMTECH

www.termtech.com.tr

Termtech; ismi Terminal ve Technology
kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşan,
ATM ve Kiosk terminallerin başta güvenlik
olmak üzere diğer tüm yönetimini sağlayan
ürünlerin ortaya çıkarılması amacıyla 2006
yılında kurulmuş bir firmadır. Termtech bu
tür ürünlerin yanında; yine hedefi geniş
müşteri kitlesi olan kurumların yaşamlarını
kolaylaştıracak ürünler sunmak üzere sürekli
araştırma ve geliştirme faaliyetlerine devam
etmektedir.

The name of company created with bringing
together Terminal and Technology. Termtech
was founded in 20016 to provides products
for security and management of ATM and
Kiosk terminals, besides they have ongoing
R&D activities to present solutions to the
companies which are aimed to simplify their
wide range customers’ life.
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T.MOB

www.thinksmobility.com

T.mob 2009’dan beri inovatif SaaS, PaaS
ve yüksek kaliteli çözümleri ile iş alanlarına
ve partnerlerine büyüme ve başarı
getiren mobil teknoloji şirketidir. Mobiliş
ihtiyaçlarını adresleyen ve kapsayan
uçtanuca çözümleriyle iş ortaklarına,
performans ve kar etmeye yönelik gelişmiş
tespitler ve destekler sunmaktadır.
T.mob İngiltere ve Dubai’deki irtibat
ofisleri ile birlikte Palo Alto ve İstanbul’da
merkezileşmiştir.

T.mob is a mobile technology company
bringing about growth and success for
business fields and partners since 2009
thanks to innovative SaaS, PaaS ad high
quality solutions. Owing to its end-to-end
solutions addressing and covering mobile
business requirements, it offers business
partners advanced diagnoses and supports
aimed at performance and making profit.
T.mob is headquartered in Palo Alto and
Istanbul apart from its liaison offices in the
UK and Dubai.

TRADESOFT

www.tradesoft.com.tr

1997 yılında kurulmuş olan Tradesoft
Business Services, Finansal Hizmetler
sektöründe yenilikçi çözümler sunan ISV
odaklı ve EMEA Bölgesinde Microsoft'un
iş ortağıdır. Tradesoft, müşterileri için en
yeni ve özel butik ITC altyapısını geliştirerek
yönetmektedirve Türkiye pazarında ilk
uygulama sağlayıcılarındandır. Bir Ata
Holding iştiraki olan Tradesoft Business
Services'in yaklaşık 140 çalışanı ve Türkiye ile
EMEA Bölgesinde 300 kurumsal müşterisi
bulunmaktadır. Tradesoft Business Services
yazılım, danışmanlık hizmetleri, yatırım
bankacılığı, sektörel IT çözümleri ve yazar
kasa sistemleri konularında önde gelen
tedarikçilerdendir.

Founded in 1997, Tradesoft Business Services
is the business partner of Microsoft in
EMEA Region focusing on ISV which offers
innovative solutions in Financial Services.
Tradesoft develops and manages the
state-of-the-art and special boutique ITC
infrastructure and is among first application
providers in Turkish market. An affiliate of
Ata Holding, Tradesoft Business Services
has a round 140 employees and serves 300
corporate customers in Turkey and EMEA
region. Tradesoft Business Services is among
leading suppliers in terms of consultancy
services, investment banking, industrial IT
solutions and cash register systems.
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VERİPARK

ZİRAAT TEKNOLOJİ

www.veripark.com

1998 yılında İstanbul'da kurulan VeriPark,
finans ve bankacılık sektörüne yönelik
geliştirdiği yenilikçi çözüm ve hizmetleriyle,
önce Türkiye'nin ardından bulunduğu
bölgenin ve bugün dünyanın önde gelen
teknoloji şirketleri arasında saygın bir yer
edinmiştir. Microsoft'un tüm dünyadan
sadece en yetkin 23 çözüm ortağının yer
aldığı Global ISV listesinde yer alan VeriPark,
Çok Kanallı Bankacılık Hizmetleri, Müşteri
İlişkileri Yönetimi ve Sahada Kredi Satış
Çözümleri ile Türkiye, Avrupa, Asya, Orta
Doğu ve Afrika'da; bankalar, kredi kuruluşları,
sigorta şirketleri, emeklilik fonları, telekom
şirketleri, aracı kurum ve yatırım şirketlerinin,
iş süreçlerini yeni nesil teknolojilerle
dönüştürmelerini sağlamaktadır.

www.ziraatteknoloji.com

Founded in Istanbul, 1998, VeriPark has

Ziraat Teknoloji, Yıldız Teknik Üniversitesi

gained a prestigious place among leading

Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme

technology companies with its innovative
solutions and services aimed at finance
and banking sector, first, in Turkey, then,
in its relevant region, and today in the

Bölgesinde 600’e yakın çalışanı, sahip olduğu
bilgi birikimi ve insan kaynağı gücü ile bilgi
teknolojileri hizmet ve ürünleri sunmakta,

world. VeriPark that found itself a room in

Ar-Ge ve ürün geliştirme hizmetleri ile bilgi

Global ISV list of Microsoft composed of

teknolojilerinin daha iyi kullanılmasına

only 23 solution partners around the world

katkıda bulunmaktadır. Ziraat Teknoloji,

helps banks credit institutions, insurance

çeşitli platformlarda uygulama-geliştirme,

companies, pension funds, telecommunication
companies, brokerage houses and investment
companies to replace their business processes
with next generation technologies thanks
to its Multi-Channel Banking Services,
Customer Relations Management and Credit
Sales Solutions in the Field.

VERİSOFT

www.verisoft.com

Verisoft, elektronik ödeme sistemlerinde
30 yıllık tecrübeye sahip çevik bir yazılım
şirketidir. Plastik magstripe ve çip kartlarının
kart fişlerinden EFT / POS ve ATM
anahtarlama sistemlerine, hediye kartlarına
ve sadakat sistemlerine, ön ödemeli, borç ve
kredi kartı sistemlerine, EFT / POS yazılım
geliştirmeden Apple iOS'a ve Android mobil
uygulamalarına kadar ödeme sistemlerinin
her alanında çözümler sunmaktadır.
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Verisoft is an agile software company in
possession of 30-year experience in electronic
payment systems. The firm offers solutions
in every single field of payment systems
from card slips of plastic magstripe and
chip enabled cards to EFT / POS and ATM
switching system, to gift cards and loyalty
systems, to pre-paid, debit and credit
card systems, from EFT / POS software
development to to Apple iOS and Android
mobile applications.

sistem işletim ve yönetimi, proje yönetimi ve
danışmalık hizmetleri sunmaktadır.

Ziraat Teknoloji, with its around 600
employees at the University of Yıldız
Teknik, Davutpaşa Campus Technology
Development Zone, vast knowledge and
human resources possessed by it, offers
information technologies products and
services, and contributes to better use of
information technologies thanks to its R&D
and product development services. Ziraat
Teknoloji renders application-development,
system operation and management, project
management and consultancy services at
various platforms.
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GAMESULTAN
www.gamesultan.com

Türkiye'nin önde gelen E-Pin satış portalı
Game Sultan, 2006 yılında hizmetlerine
başlamıştır. Game Sultan, 6.000 aktif
bayi, 10.000’in üzerinde aktif üye sayısı ile
Türkiye'nin en fazla ödeme seçeneği sunan,
E-Pin dağıtım partneri konumundadır.
E-Pin satış ağını daha da yaygınlaştırarak,
oyuncuların, oyun dünyasındaki hayatını
kolaylaştırmak için kaliteli hizmeti uygun fiyat
alternatifleriyle sunmak için çalışmaktadır.

Turkey’s leading E-Pin sales portal, Game
Sultan started rendering its services in
2006. Game Sultan is the E-Pin distribution
partner of Turkey with the highest number of
payment options with its 6.000 active dealers
and over 10.000 active members. By further
popularizing E-Pin sales network, the firm
works to offer quality service with affordable
price alternatives in order to facilitate lives of
players in the game world.

GAMESULTAN
GPAY

GPAY

www.gpay.com.tr

IN-APP PAYMENT SOLUTIONS

GPay, hem kurumsal hem de bireysel
kullanıcılar için çevrimiçi ve gerçek hayatta
birbirleriyle etkileşim kurmaları için çeşitli
ve yenilikçi ödeme teknolojilerini hayata
geçirerek kullanımı kolay ve güvenli bir
ödeme ağı sağlamaktadır. Amaca ve hizmete
bağlı olarak, GPay ödeme teknolojileri
farklı çözümler sunmaktadır. GPay, ödeme
sistemleri çözümlerinin yanında, tanıtım
ve marka bilinci oluşturma konularında
pazarlama hizmetleri de sunmaktadır.

GPay provides easy-to-use and reliable
payment network by implementing various
and innovative payment technologies so that
both corporate and individual users interact
with one another online and in real life. GPay
payment technologies offer different solutions
depending on the purpose and service. GPay
renders marketing services with regards
to matters such as promotion and brand
awareness apart from solutions of payment
systems.
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YUVARLA
www.yuvarla.org

Yuvarla, ülkemizdeki bireysel bağış
kültürünü geliştirmek, sosyal ve çevresel
sorunların çözümü için çalışan sivil toplum
kuruluşlarını desteklemek için kurulmuş
kar amacı gütmeyen bir sosyal girişimdir.
Sivil Toplum Kuruluşları (STK)'na hızlı,
kolay ve kaliteli ödeme toplama çözümleri
geliştirmektedir.İlk projesi Yuvarla,
alışveriş tutarlarındaki kuruşların müşteri
tarafından yuvarlanarak seçecekleri STK'na
bağış olarak aktarılmasını sağlamaktadır.
En son STK'lar için bulut tabanlı üye, aidat
ve bağış yönetim sistemi olan FonZip
uygulamasını hayata geçirmiştir.FonZip
ile STKların, üyeleri ile olan iletişimini
kolaylaştırmak, aidat borçlarını kartlar ile
kolayca tahsil edilmesi ve kişiselleştirilebilir
bağış sayfaları yaratılabilmesi
sağlanabilmektedir.

Yuvarla is a non-profit social initiative
established in order to enhance individual
donation culture across the nation, support
those non-governmental organizations
working for solution of social and
environmental problems. It develops rapid,
easy and high quality payment collection
solutions for Non-Governmental Organizations
(NGO). Yuvarla, the first ever project of
it, helps fractional kurus amounts arising
out of shopping to be rounded up by the
customer and transferred to NGOs of their
choice. Recently, it has commissioned
FonZip application, a cloud-based member,
dues and donation management system
for NGOs. FonZip enables NGOs to have an
easier communication with their members,
allows their debts stemming from dues to
be paid effortlessly by means of cards and
customizable donation pages to be created.
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MULTİNET

www.multinet.com.tr

Multinet öğle yemeği ödeme sistemi Restonet,
akaryakıt ödeme sistemi Petronet, konaklama
ödeme sistemi Otelnet, kolej ve kampüs
uygulamalarının gerçekleştirildiği Okulnet,
mesai takip sistemi Passnet, ayni yardımları
ve hediye uygulamaları Multinet Giftcard ve
filo kiralama uygulaması Multicar Rental ile
hizmet vermektedir.

Multinet offers its services through Restonet,
lunch payment system, Petronet, fuel payment
system, Otelnet, accommodation payment
system, Okulnet where college and campus
applications are materialized, Passnet, the
message tracking system, Multinet Giftcard
for in-kind aids and gifts applications and
Multicar Rental, the fleet renting application.

MULTİNET
EDENRED
SETCARD
SODEXO

EDENRED

www.edenred.com.tr

CLOSE LOOP PAYMENT SYSTEMS
(FOOD)

Türkiye’de yemek kuponu hizmetini sunan
ilk uluslararası firma olan Edenred, bugün
24.000 kurumsal müşterinin 600.000'i aşkın
çalışanına 40.000'in üzerinde restoranda
Ticket Restaurant yemek kuponu ve yemek
kartı ile hizmet vermektedir. Edenred
Türkiye, öğle yemeği hizmetinin yanı sıra,
çalışanların hayatını kolaylaştırmak ve
firmaların performansını artırmak amacıyla,
şirket harcamalarının yönetimi ve kurumsal
teşvik ve ödüllendirme alanlarında çok yönlü
çözümler sunmaktadır.

Edenred, the first ever international firm to
offer food coupon in Turkey, today, offers
services to more than 600.000 employees of
24.000 corporate customers at over 40.000
restaurants with Ticket Restaurant food
coupon and meal card. Apart from lunch
services, Edenred Turkey offers versatile
solutions in fields of management of company
expenditures and corporate incentive and
rewarding in order to make lives of employees
easier and enhance performances of firms.
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SETCARD

www.setcard.com.tr

Türkiye’de personel yemek hakkını elektronik
ödeme sistemi ile organize eden Set Kurumsal
Hizmetler A.Ş. 2001 yılında kurulmuştur.
Başlangıçta yemek kuponları ile hizmet
veren Set Kurumsal, 2005 yılında akıllı kart
sistemine geçiş yapmıştır. 2008 yılında kart
sayısını % 30 oranında arttırmıştır. 2009
Yılında ise üye işletmelerin ihtiyaçları için
Türkiye’nin Yemek Kartı SETCARD sloganı
adı altında; Setcard Tedarik, çay üreticileri
için de Setcard Çay ile ürün çeşitliliğini
artırmıştır. Hediye Kart, Setcard Konaklama,
Turnike sistemleri, Kampüs kart, Temassız
kart ile ürün yelpazesini genişletmeye devam
etmektedir. Spectra Pos Cihazlarının Türkiye
distribütörü olan Set Kurumsal Hizmetler
A.Ş., sektörde pos ve kart alt yapısını kendi
oluşturmaktadır.

Set Kurumsal Hizmetler A.Ş. organizing the
personnel food benefit, through electronic
payment system in Turkey and was founded
in 2001. Set Kurumsal that rendered services
through food coupons at first shifted to smart
card system in 2005. the firm increased
its card number by 30% in 2008. In 2009,
however, under the motto of SETCARD:
Turkey’s meal card for, the firm diversified
its products with Setcard Tedarik (supply)
for needs of member enterprises and Setcard
Çay (tea) for tea manufacturers. The said
firm is still expanding its product range with
Gift Card, Setcard Accommodation, Turnstile
systems, Campus Card, Contactless Card. Set
Kurumsal Hizmetler A.Ş., Turkey distributor
for Spectra Pos Devices, is building the POS
and card infrastructure for the sector in its
own right.

SODEXO
tr.sodexo.com

Sodexo, hizmet sektöründe uzman
ve yetkin çalışanlarıyla, 100’den fazla
alanda yenilikçi bakış açısıyla, bireylerin
yaşam kalitesini artıran ve kurumların
performansını yükselten hizmetleri
tasarlamakta, yönetmekte ve sunmaktadır.
Global tecrübesini uzman insan kaynağı
ile birleştirerek, kurumların kültürüne ve
iş önceliklerine çözüm ortağı olarak tam
entegrasyon sağlamaktadır.

With its employees specializing and competent
in the service sector, Sodexo designs, manages
and offers services enhancing life quality of
individuals and increasing performance of
organizations through its innovative point of
view in more than 100 fields. By combining
its global experience with specialists human
resources, it offers full integration to culture
and business priorities of organizations as the
solution partner.
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ULAŞIM

ASİS
E-KENT
KENT KART
MİNOVA
VERİSUN

TRANSPORTATION
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ASİS

www.asis.com.tr

1990 yılından beri Robosis Bilgisayar ve
Elektronik Hizmetleri Ltd. Şti. firması
bünyesinde yapılan araştırmalar ile akaryakıt
sektörü için geliştirilen yazılımlar ile başlayan
çalışmalar, kurucuları ve profesyonel
kadrosu ile oluşturduğu 10 yıllık yoğun
deneyimini, 2000 yılında kurmuş olduğu
Asis Akaryakıt İstasyon Sistemleri Ltd.
Şti’ne dönüşmüştür. 2011tarihinden itibaren
ise ismi Asis Otomasyon ve Akaryakıt
Sistemleri A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Firma,
otomasyon sistemleri, müşteri tanıma
sistemleri ve yazılım alanındaki Ar-Ge
çalışmalarını geliştirmekte, tamamı kendi
üretimi olan sistem ve ekipman üretimini
kendi öz kaynakları ile gerçekleştirmektedir.
Gerçekleştirdikleri özel projelerde edinilen
deneyim ve başarı, otomasyon sistemlerinin
ve müşteri tanıma sistemlerinin tek yerli
üretici firmasıdır.

Studies initiated with researches conducted
and software developed for fuel sector in
Robosis Bilgisayar ve Elektronik Hizmetleri
Ltd. Şti. since 1990 turned 10-year dense
experience achieved with its founders and
professional staff into Asis Akaryakıt İstasyon
Sistemleri Ltd. Şti. incorporated in 2000.
after 2011, the firm changed its name as Asis
Otomasyon ve Akaryakıt Sistemleri A.Ş. The
firm develops automation systems, customer
recognition systems and R&D studies in the
field of software and uses its shareholders’
equity in production of system and equipment
manufactured in-house. Experience and
success achieved as a result of special projects
implemented helped the firm to be known as
the single local manufacturer of automation
systems and customer recognition systems.
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E-KENT

www.e-kent.com.tr

Ödeme ve geçiş sistemleri çerçevesinde,
globalleşen dünyanın sunduğu yollar
ile yeni teknolojiler üretmek, herkes için
ulaşımı pratik ve hızlı hale getirebilmek,
şehirlerde yaşam standartlarını yükseltmek
E-Kent’in vizyonudur. Misyonları ise, ödeme
ve geçiş sistemleri odağında, belediye ve
şehir esnafı arasında optimum dengeyi
sağlayarak,sundukları teknolojik çözümler ve
sermayeleri ile yeni yatırımlar yaparak işletme
hizmeti vermek, şehir yaşamını kolay, keyifli
ve verimli hale getirmektir.

The vision of E-Kent is producing new
technologies by making use of means offered
by the globalizing world within framework
of payment and passage system, rendering
transportation practical and accessible for
everyone and upgrading life standards in cities.
Its mission is making new investments through
technologic solutions offered by them and
their capitals and rendering operation service,
rendering the city life easy, joyful and efficient,
with payment and passage systems being on
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MİNOVA

www.minovateknoloji.com

Minova Teknoloji, 2007 yılı sonunda,
donanım tasarım ve gömülü yazılım
alanlarında uzman mühendisler tarafından
kurulmuş, telemetri ve temassız kartlı
sistemler alanlarında üretim ve geliştirme
yapan bir firmadır. Tamamlanmış toplu
taşıma projeleriyle, araç takip cihazları ve
telemetri ürünleri ile de sektörünün yüksek
kapasiteli ürün sağlayıcılarından biri haline
gelmiştir.

Minova Teknoloji is a firm founded by
engineers specializing in hardware design and
embedded software at the end of 2007 which
is engaged in production and development
in the field of telemetry and contactless card
system. Owing to those public transportation
projects completed, it has turned into one of
high capacity product suppliers of the sector
due to vehicle tracking devices and telemetry
products.

the the focus, establishing the optimum balance
between the municipality and artisans of the
city.

KENT KART
www.kentkart.com

Kentkart, toplu taşıma işletmelerinin ihtiyaç
ve beklentilerini karşılayan, yolculuğu
keyfe dönüştüren, modern, hızlı, dakik,
kolay ve güvenli bilgi teknolojileri ve
sistemleri geliştirerek büyümeyi kendisine
görev edinmiştir. Kentkart, elektronik
ücret toplama, araç takip, gerçek zamanlı
yolcu bilgilendirme, planlama ve araç içi
kamera güvenlik sistemleri ile hem toplu
taşımanın hatasız, akıcı ve sürdürülebilir
olmasını sağlamakta, hem de toplu taşıma
işletmelerinin, yolcu hizmet kalitelerini
ve kârlılıklarını artırmalarına yardımcı
olmaktadır.

Kentkart has adopted a mission of growing
up by developing modern, fast, punctual,
easy and safe information technologies
meeting needs and expectations of public
transportation enterprises, turning the
trip into fun. Kentkart makes sure that the
public transportation is flawless, smooth
and sustainable by means of electronic
toll collection, vehicle tracking, real-time
information for the passenger, planning and
intra-vehicle camera security systems and also
ensure that public transportation enterprises
enhance their passenger service quality and
profitability.

VERİSUN

www.verisun.com

Verisun Bilişim, 2011 yılında bilişim
sektöründeki çalışmalarına mobil cihazlarla
günlük yaşam entegrasyonunu güçlendirmek
amacıyla başlamıştır. Mobiliteye inanan
Verisun Bilişim, sadece mobil uygulamalar
ile sınırlı olmamakla birlikte uçtan uca M2M
çözümleri ve desktop uygulamaları ile hayatı
daha kolay ve akıllı kılmayı hedeflemektedir.
İş yelpazesinde ise akıllı iş, akıllı hayat ve akıllı
şehir alanlarında geliştirdiği çözümler yer
almaktadır.

Verisun Bilişim started its works in the IT
sector in order to strengthen integration of
mobile devices with daily life in 2011. Verisun
Bilişim with a strong belief in mobility aims
to render life easier and intelligent owing
to end-to-end M2M solutions and desktop
applications without limitation to only mobile
applications. It has developed solutions in the
field of intelligent business, intelligent life and
intelligent city as part of its business range.
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ÖDEME SİSTEMİ OYUNCULARINA
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
VE/VEYA OPERASYON HİZMETLERİ
SUNAN FİRMALAR

BİLEŞİM

FIRMS PROVIDING PAYMENT
SYSTEMS PLAYERS WITH
INFORMATION TECHNOLOGIES
AND/OR OPERATION SERVICES
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BİLEŞİM

www.bilesim.net.tr

Hizmet vermeye başlamış olduğu 1998
yılından bu yana birçok ilke imza atan
Bileşim A.Ş., Ziraat ve Halk Bankası sermaye
ortaklığı ile operasyonlarını yürütürken,
Temmuz 2013 yılı itibariyle T. Halk Bankası
A.Ş. bağlı ortaklığı olarak hizmetlerine devam
etmektedir. Bünyesinde ATM, üye işyeri,
saha destek operasyonları, çağrı merkezi,
geçiş sistemi, kredi kartı ve banka kartı ofisi
alanlarında birden fazla hizmeti birarada
barındırmaktadır.

Bileşim A.Ş. which has broken grounds since
1998 when it started its operations carry on
its operations with capital partnership of
Ziraat and Halk Bankası, and continues to
run its operations as the subsidiary of T. Halk
Bankası A.Ş. as of July 2013. The firm contains
more than one service in fields such as ATM,
merchant, field support operations, call center,
passage system, credit card and bank card
office.
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AKTİF İLETİ
www.tr.aktif.com/

1993 yılında Türkiye’nin ilk özel dağıtım
firması olarak kurulan Aktif İleti, “saha
operasyonları” sektöründe önderlik
etmektedir. 250’ye yakın acentesi, 1200
eğitimli Aktif Saha Elemanı (ASEL) ve
elektrikli araç parkıyla tüm Türkiye’de faaliyet
göstermektedir. Ayrıca 2007’den bu yana
Romanya, Rusya ve Ukrayna’da da aynı
altyapıyla çalışmaktadır.

Established in 1993 as the first private courier
company of Turkey, Aktif İleti is the leader of
“field operations” sector. It runs its operations
all around Turkey with its around 250
agencies, 1200 trained Field Staff Members
(ASEL) and electric car park. Also, it does
business in Romania, Russia and Ukraine since
2007.

AKTİF İLETİ
KURYENET
LOGİSTA
PTT

KURYENET

www.kuryenet.com.tr

COURIER COMPANIES

Kuryenet tüm ülkeye yayılmış 450 acente
ve yaklaşık 3000 personel ile dağıtım
hizmetleri veren, birçok konuda sektördeki
yaygın uygulamaların öncüsü olan bir
posta işletmesidir. Kuryenet ilk kurulduğu
günden itibaren gönderileri barkodlatmak
sureti ile gönderi takibi geliştiren ilk Türk
firması olmuştur. Randevulu teslimat,
kimlik karşılığı teslimat gibi sistemlerin
dağıtım piyasasında yaygınlaşmasında
da başrolü oynamıştır. Anında takip ve
raporlama sistemleri ile, gönderilerin
sahadaki her hareketi, sonuçları, tam ve
doğru olarak müşterilerin anlık takibine
sunulmuştur.

Kuryenet is a mail operator that has pioneered
many common applications regarding several
matters within the sector and renders courier
service through its 450 agencies across the
nation and around 3000 staff members.
Kuryenet is the first Turkish company that
developed dispatch tracking by causing to
be barcoded dispatches as from the day of
its foundation. It has played the leading role
in the courier sector for generalization of
systems such as delivery with rendezvous and
delivery against ID. Owing to instant tracking
and reporting systems, every move made by,
results of dispatches were correctly and fully
presented to customers for instant tracking on
their side.
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LOGİSTA

www.logista.com.tr

2011 yılında hayata geçen Logista toplu
dağıtım, kurye, saha operasyonları,
hızlı teslimat ve firmaya özel lojistik
çözümleri alanlarında sektöre yeni bir
soluk getirmektedir. Logista yönetim
ekibinin tecrübesi, Türkiye ve çok uluslu
platformlarda üstün seviyede hizmet
üretmek üzere, faaliyet göstermektedir.

Founded in 2011, Logista joined the sector
as a new player in fields such as multiple
distribution, courier, field operations, rapid
delivery and logistic solutions tailored
to companies. Experience of the Logista
management team works to generate senior
level services in Turkey and multinational
platforms.

PTT (TURKISH MAIL SERVICE)
www.ptt.gov.tr

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

General-Directorate of Mail and Telegram

ya da kısa adıyla PTT, Türkiye'nin posta

Organization or PTT for short is the mailing

örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de
kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf
Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir.

organization of Turkey. Under a bill adopted at
TBMM (Grand National Assembly of Turkey)
in May 2013 Mail and Telegram Organization
turned into a Joint Stock Company.
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POS SAHA FİRMALARI

BDH / ISS
FUJİTSU
İŞMER
KOÇSİSTEM
R2 SERVİS
SERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
SERVUS BİLGİSAYAR
TEKNOSER

POS FIELD OPERATION
PROVIDERS
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BDH / ISS
www.bdh.com.tr

BDH (Bilişim Destek Hizmetleri), bilgi
teknolojileri alanında, marka bağımsız olarak,
küçük ölçekli firmalardan büyük kurumlara
ve kamu kuruluşlarına kadar danışmanlık,
stratejik dış kaynak kullanımı, donanım ve
destek hizmetleri sağlamaktadır. Bir Netaş
şirketi olan BDH, bilişim teknolojilerinin
farklı alanlarında uzman olan deneyimli ve
sertifikalı hizmet ekibiyle, tüm Türkiye’deki
müşterilerine tek bir noktadan erişmektedir.
Türkiye ve bölge ülkelerinde BT hizmetlerinin
önde gelen servis sağlayıcısı olmayı
hedefleyen BDH, 973’ü kendi bünyesinde
olmak üzere, iş ortaklarıyla birlikte 1.047
çalışanıyla, müşteri ve stratejik iş ortaklarının
ihtiyaç duyduğu bilgi teknolojileri
hizmetlerini, verimlilik, memnuniyet ve
rekabette üstünlük yaratacak şekilde sunma
hedefiyle hareket etmektedir. BDH’nin,
Türkiye’de farklı bölgelere yayılmış 36 şubesi
ve 46 iş ortağı, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa
ve Samsun’da yer alan merkezlerinde, server
ve depolama ürünlerinden cep bilgisayarları
ve yazıcılara kadar tüm BT ürünleri için
donanım desteği sunmaktadır.

BDH (IT Support Services) provides
consultancy, strategic outsourcing,
hardware and support services to smallscale companies as well as large-scale
corporations and public institutions in the field
of information technologies independently
of brands. BDH, a Netaş company, gets
access to its customers located all around
Turkey through its experienced and certified
service team specializing in different fields
of IT technologies from a single point. BDH
aspiring to be leading service provider of IT
services in Turkey and neighboring countries
runs its operations with a view to rendering
information technologies services required by
its customers and strategic business partners
with efficiency, satisfaction and competitive
advantage with its 1047 staff members out of
whom 973 is directly employed by itself. BDH
has 36 branches and 46 business partners
located in different parts of Turkey and offers
hardware support for all IT products ranging
from server and storage products to hand-held
computers and printers at its headquarters
located in Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa and
Samsun.
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FUJİTSU

www.fujitsu.com/tr

Fujitsu, Türkiye’de; 100 çalışanı ve bilişim

Fujitsu offers end-to-end IT products and

alanındaki uzmanlığı sayesinde iş ortakları

solutions suitable for needs of its customers

ile birlikte müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun

together with its business partners with its

uçtan uca IT ürün ve çözümleri sunmaktadır.
Tamamen Fujitsu Limited sahipliğinde,

100 employees and specialization in the field
of IT in Turkey. Fujitsu Turkey, fully owned by
Fujitsu Limited, which is strongly positioned

bölgesinde güçlü bir şekilde konumlanan

in its territory is able to meet every type of

Fujitsu Türkiye, 81 ilde servis sağlayabilme
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KOÇSİSTEM

www.kocsistem.com.tr

KoçSistem,müşterilerine yeni ufuklar
açmakta, işlerini büyütme sürecinde destek
olmakta ve etkin e-çözümleri üretmektedir.
Yeni ekonomik düzenin gerektirdiği projelerin
başarıya ulaşması ve kurumlara rekabet
avantajı sağlaması için, deneyimlerini
aktarmaya devam etmektedir.

KoçSistem opens up new horizons for its
customers, supports them in their process
of growing their businesses and generates
effective e-solutions. It continues to transfer its
experiences so that projects required by the
new economic order become successful and
offer organizations a competitive advantage.

technology need of its customers with its

yetkinliği ve yaygın iş ortakları kanalı

capability of providing services in 81 provinces

aracılığıyla müşterilerinin her türlü teknoloji

and by means of its widespread business

ihtiyacına cevap verebilmektedir.

partners channel.

İŞMER

www.ismer.com.tr

İŞMER, bir Türkiye İş Bankası A.Ş. kuruluşu
olup, destek ve lojistik hizmetleri; seçkin ve
deneyimli yönetici ve uzman personelinin
güvencesiyle ve güçlü mali yapısı ile
sunmaktadır. İŞMER, müşteri odaklı yaklaşımı
ileverdiği hizmetleri müşteri taleplerine
göre denetlemekte ve geliştirmektedir.
Denetimlerini, uzman denetim kadroları
ve bağımsız denetim kuruluşları eliyle
yürütmektedir.

İŞMER is a subsidiary of Türkiye İş Bankası
A.Ş. and renders support and logistic
services with the assurance of its selected
and experienced managers and specialists
staff members and its strong financial
structure.İŞMER audits and improves services
depending on customer demands, which are
rendered by it through a customer-oriented
approach. It carries out its audits with its
specialist auditors and independent auditing
agencies.

R2 SERVİS

www.r2servis.com.tr

Profilo Ödeme Sistemleri tarafından
geliştirilen ve satışı yapılan ürünlerin satış
sonrası kurulum ve servis hizmetleri, yurt
çapında 360 münhasır servisi ve 300'den
fazla servis iş ortağı olan R2 Servis aracılığı
ile yapılmaktadır. Türkiye'yi tecrübe ağıyla
saran ve farklı sektörlerin bir numaralı iş
ortağı olan R2 Servis, geniş yelpazede sahada
kurulum, bakım onarım, proje yönetimi,
envanter yönetimi ve garanti gibi 7/24 destek
hizmetleriyle kurum ve kuruluşlara yüksek
katma değer sağlamaktadır. R2 Servis, T.C.
Maliye Bakanlığı onaylı 2.300 kişilik uzman
kadrosuyla konusundaki tüm hizmetleri
sunabilen deneyimli kuruluşların başında
gelmektedir.

After-sales installation of and maintenance
services of products developed and sold by
Profilo Payment Systems are carried out via R2
Servis that has 360 exclusive services across
the nation and more than 300 service business
partners. R2 Servis, embracing Turkey with
its experience network and the number one
business partner of different sectors, offers a
high added value to institutes and institutions
with 24/7 support services such as field
installation, maintenance & repair, project
management, inventory management and
warranty on a wide range. R2 Servis is one of
the most important experienced institutions
capable of rendering all services in its
respective field through 2300 specialist staff
members approved by the Republic of Turkey
Ministry of Finance.
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SERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
www.seri.com.tr

Seri Bilgi Teknolojileri, %100 IBM iştiraki
olarak, bilgi teknolojileri alanında marka
bağımsız, deneyimli uzman kadrosu ve
7/24 hizmet sağlayan güçlü hizmet ağıyla,
BT hizmetlerini tek bir noktadan sağlayan
bir IT hizmet şirketidir. 15 yıllık birikimiyle,
müşterilerinin işine değer katan stratejik bir iş
ortağı olmayı hedeflemektedir.

Seri Bilgi Teknolojileri, an affiliate fully owned
by IBM, is an IT service company providing
IT services from a single point in the field
of information technologies independently
of the brand, with its experienced and
specialist staff members and strong service
network rendering services for 24 hours on
7 days. It aspires to be a strategic business
partner contributing an added value to the
business of its customers thanks to its 15-year
accumulation.

SERVUS BİLGİSAYAR
www.servus.com.tr

Servus Türkiye’de sistem tasarımı,
sistem kurma, danışmanlık ve teknik
destek hizmetleri veren öncü sistem
entegratörlerinden biridir. Şirketin geniş
yelpaze hizmetleri şirketler için bilgisayar
sistemleri ve ağları ile ilgili ürünler, depolama
ürünleri, POS ve ATM terminalleri ve
ilgili yapılar ile ilgili 7/24 bakım ve destek
hizmetlerini de içermektedir.

Servus is one of pioneering system integrators
in Turkey which provides system design,
system installation, consultancy and technical
support services. The company’s wide range
of services includes computer systems for
products related to computers and networks
for companies, storage products, POS and
ATM terminals as well as related structures
and 24/7 maintenance and support services.
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TEKNOSER

www.teknosergroup.com

Hitay Yatırım Holding bünyesinde bulunan
Teknoser, 74 hizmet noktası ile Türkiye BT
pazarında önde gelen saha hizmetleri ve
sistem entegrasyon firmalarındandır. Sahip
olduğu teknoloji bilgisi, alan uzmanlığı
ve proje deneyimi ile teknolojiyi doğru
yöneterek, müşterilerinin bütçe, zaman ve
insan kaynağını en etkin şekilde yönetmesine
ve BT yatırımları ile değer yaratmasına
yardımcı olmaktadır.

Teknoser, a part of Hitay Yatırım Holding, is
among leading companies of field services and
system integration in Turkish IT sector with
its 74 service points. Technology knowledge,
field specialization and project experience
possessed by it help customers manage
budget, time and human resources in the most
effective manner through correct management
of technology and create added value through
IT investments.
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YEREL DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ
LOCAL CONSULTANCY COMPANIES

DANIŞMANLIK FİRMALARI

Global danışmanlık firmalarının bir kısmı diğer faaliyetleri yanında
ödeme sistemleri özelinde danışmanlık hizmetleri verirken, Türkiye’de
kurulmuş firmalar uzmanlıklarını Ödeme Sistemleri ile paylaşmaktadır.
Bu bölümde özellikle ödeme sistemleri konusunda danışmanlık
sağlayan yerel ve global firmalara yer verilmiştir.
YEREL DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ
GLOBAL DANIŞMANLIK FİRMALARI
360˚ DANIŞMANLIK / 360˚ CONSULTANCY
ANALİSTİM
PAYWIZARD
PS & ADC
TRUST ISC/GRC
ACCENTURE
DELOITTE
EDGAR, DUNN & COMPANY
EY
MASTERCARD ADVISORS
MCKINSEY & COMPANY

LOCAL CONSULTANCY COMPANIES
GLOBAL CONSULTANCY FIRMS

While part of global consultancy firms render consultancy services
specifically for payment systems apart from their other activities,
those companies established in Turkey share their specialization with
Payment Systems. This part covers local and global firms providing
consultancy especially in the field of payment systems.

CONSULTANCY FIRMS

360˚ DANIŞMANLIK / 360˚ CONSULTANCY
www.360ddanismanlik.com

360˚ Danışmanlık hızla gelişen ödemeler
ekosisteminin hem köklü ve hem de yeni
oyuncularına strateji belirleme, ürün
geliştime, ürün yönetimi, iş kararları,
projeler, ödeme sistemleri regülasyonu,
risk yönetimi, güvenlik, ödeme
sistemi şemalarının kuralları ve ürün
uygulamaları konularında, bağımsız bir
yaklaşımlayardımcı olmak ve ödemeler
ekosisteminin sağlam temeller üzerinde
gelişim göstermesine katkı sağlamak
amacıyla kurulmuştur. 360˚Danışmanlık,
paydaşlarına, ihtiyaçları ile ilgili olarak
bütün konu ve olasılıkları değerlendirerek
(mevzuat, şema kuralları, strateji, maliyet,
teknolojik konulardaki gelişmeler) ve geniş
bakış açısıyla hizmet sağlamaktadır.

360˚ Danışmanlık was incorporated with
a view to providing assistance with an
independent approach and helping payment
systems grow on robust foundations in
connection with various subject matters such
as identifying a strategy for both deeprooted and newcomer players of the rapidly
changing payments ecosystem, product
development, product management, business
decisions, projects, regulation of payment
systems, risk management, security, rules
of payment system schemes and product
applications. 360˚Danışmanlık serves its
stakeholders, assessing all subject matters and
possibilities related to their needs (legislation,
rules of scheme, strategy, cost, technologic
developments) and through a wide point of
view.
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ANALİSTİM

www.analistim.com.tr

Analistim Bilişim, 2010 yılından itibaren,

Analistim Bilişim has been rendering special

her biri alanlarında uzman olan ekibi ile

project and product consultancy services and

bankacılık ve finans sektörüne özel proje ve
ürün danışmanlığı, proje yönetimi, sistem
analiz ve test hizmetleri vermektedir. 2015
yılı sonuna kadar Ar-Ge çalışmalarını,

project management system analysis and test
services for banking and finance sector since
2010 through its team members specializing
in their respective fields. up until the end
of 2015, the company conducted its R&D

İstanbul Üniversitesi - İstanbul Teknokent

studies at the University of Istanbul -Istanbul

(Entertech)'te gerçekleştirmiştir. Ödeme

Teknokent (Entertech). It also continues

sistemlerine özel olarak proje bazlı yazılım
geliştirme çalışmaları da yapmaktadır.
Ödeme sistemlerine özel eğitim platformu
olan TIMAC'ı, KOSGEB Ar-Geİnovasyon
Proje Desteği ile gerçekleştirmiştir.
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PS & ADC

www.psnadc.com

PS&ADC’nin ana misyonu paydaşlarının iş
ve ürün model ve taleplerin oluşturulması
ve analiz edilerek isterlerin oluşturulması
aşamalarında maksimum verimliklik ilekısa
sürede hedef atışı yapmalarını sağlamaktır.
PS&ADC küresel olarak kabul görmüş metod
ve teknikleri kullanarak ödeme sistemleri ve
alternative dağıtım kanallarına servis sağlar.

PS&ADC’s main mission is to ensure its
stakeholders to reach maximum efficiency in
the shortest time by on-point shots during
solution modelling and requirements gathering
tasks. PS&ADC provides services by using
globally accepted methods and techniques
related to Payment Systems and Alternative
Delivery Channels.

its efforts on developing a project-based
software, specifically for payment systems.
It materialized TIMAC, a special training
platform for payment systems, with the
support of KOSGEB R&D Innovation Project
Support.

PAYWIZARD

www.paywizard.com.tr

Paywizard, kartlı ödeme sistemleri
ürünlerinin kullanım alanlarının artırılması,
ödeme uygulamalarının ve programlarının
oluşturulması, sistem katılımcılarına
danışmanlık hizmeti verilmesi, kredi kartı,
banka kartı, ön ödemeli kartların yanı sıra
diğer ödeme yöntemlerine yönelik çözüm
üretilmesi ve tüm kartlı ödeme işlemlerinin
güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesinin
sağlanmasına yönelik faaliyet göstermektedir.

Paywizard runs certain operations with a
view to increasing fields of use for products
within card payment systems, forming
payment applications and programs,
rendering consultancy service to system
participants, generating solutions for other
payment methods apart from credit cards,
debit cards, pre-paid cards and performing
all card payment transactions in a secure
environment.

TRUST ISC/GRC
www.trustisc.com

Trust ISC/GRC, Nisan 2016'da kurulmuştur.
Amaçları, bilgi güvenliği, yönetişim, risk
ve uyum hakkında danışmanlık verirken,
hem üstün bir müşteri deneyimi meydana
getirmek, hem de müşterileri için muazzam
bir değer oluşturmaktır.

Trust ISC / GRC was founded in April 2016.
Their goal is to provide consultancy about
information security, governance, risk and
compliance while creating both a superior
customer experience and tremendous value for
their customers.
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GLOBAL CONSULTANCY FIRMS

Accenture, 40'ın üzerinde sektördeki tüm iş fonksiyonlarında sahip
olduğu deneyim ile müşterilerinin en zor sorunları için stratejiler belirliyor,
danışmanlık hizmetleri veriyor; bu doğrultuda dijital, teknolojik ve
operasyonel ihtiyaçları konusunda benzersiz çözümler sunuyor. Ayrıca,
dünyada çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik yenilikleri teşvik
etmek üzere, Fortune Global 500 şirketlerinin dörtte üçünden fazlası ile ortak
çalışmalar yürütüyor.

Accenture solves our clients' toughest challenges by providing unmatched
services in strategy, consulting, digital, technology and operations. We
partner with more than three-quarters of the Fortune Global 500, driving
innovation to improve the way the world works and lives. With expertise
across more than 40 industries and all business functions, we deliver
transformational outcomes for a demanding new digital world.

Deloitte, dünya çapında ağı olan bağımsız bir denetim ve danışmanlık
kuruluşudur. Onbinlerce kendini işine adamış uzman profesyoneli çatısı
altında barındıran kuruluş, finansal danışmanlık ve risk danışmanlığının yanı
sıra, vergi uzmanlığı ve buna bağlı hizmetleriyle de müşterilerinin en yakın iş
ortağı olarak faaliyet göstermektedir.

“Deloitte” is the brand under which tens of thousands of dedicated
professionals in independent firms throughout the world collaborate to
provide audit, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related
services to select clients.

Edgar, Dunn & Company, ödemeler ve dijital finansal hizmetler alanında
uzmanlaşmış, bağımsız bir küresel strateji danışmanlık firmasıdır. Firma,
müşterilerine sunduğu hizmetleri iki temel prensip üzerine kurmuştur:
Müşterilerinin bakış açılarını geliştiren derin bir uzmanlık sunmak
ve müşterilerinin kurumlarında ölçülebilir, sürdürülebilir bir değişim
yaratabilmesine imkan veren uygulanabilir çözüm tavsiyelerinde bulunmak.

Edgar, Dunn & Company is an independent and global strategy consulting
firm specialising in payments and digital financial services. The firm was
founded on two fundamental principles of client service: provide deep
expertise that enhances clients’ perspectives and deliver actionable advice
that enables clients to create measurable, sustainable change in their
organisations. Edgar Dunn & Company now establish an office in Istanbul.

EY, küreselleşmenin günümüzün en belirleyici olgularından biri olduğna
inanıyor. Müşterilerinin, işlerini dünyanın neresinde sürdürüyor olurlarsa
olsunlar aynı kalitede hizmete ihtiyaç duyduklarından yola çıkan şirket, bu
doğrultuda çalışanlarının ve müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak
yapılandı. Dünya genelinde toplam 231 bin çalışanı ile bağımsız denetim,
danışmanlık, kurumsal finansman ve vergi alanlarında hizmet veren kuruluş,
müşterileri, çalışanları ve faaliyet gösterdiği çevreler için daha iyi bir çalışma
hayatı oluşturmayı hedefliyor.

At EY, we have long thought that globalization is one of the defining issues
of our time. Our response has been to transform our organization so that
we keep in step with the changing needs of our clients and our people.
Our clients need integrated, cross-border service and the same high quality
wherever they do business around the world. Our people want to build
careers in an organization that’s global in its outlook and inclusive in its
approach.

MasterCard'ın profesyonel hizmetler kolu olan MasterCard Advisors, bilgi
hizmetleri, danışmanlık hizmetleri ve uygulama hizmetleri alanlarında faaliyet
gösteriyor. Müşterilerinin işletmelerini ideal hale getirmesi, modernize etmesi
ve büyütmesine yardımcı olmak amacıyla, gerçek zamanlı işlem verilerine
dayanan özel analizler yapıyor, veriye bağlı danışmanlık hizmetleri veriyor ve
pazarlama hizmetleri çözümleri sunuyor.

MasterCard Advisors, the professional services arm of MasterCard, provides
real-time transaction data and proprietary analysis, data-driven consulting,
and marketing services solutions to help clients optimize, streamline, and
grow their businesses. Our three divisions provide distinctive approaches
that combined, offer comprehensive solutions for measurable improvements:
Information Services, Implementation Services, Consulting Services

McKinsey & Company, öncü işletmeler, hükümetler, sivil toplum kuruluşları
ile kar amacı gütmeyen kuruluşlara hizmet veren küresel bir yönetim
danışmanlık firmasıdır. Müşterilerinin performanslarında kalıcı iyileştirmeler
yapmalarına ve en önemli hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı
olmaktadır.

McKinsey & Company is a global management consulting firm that serves
leading businesses, governments, non governmental organizations, and
not-for-profits. We help our clients make lasting improvements to their
performance and realize their most important goals. Over nearly a century,
we’ve built a firm uniquely equipped to this task.
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BİLGİ PLATFORMLARI

FINTECH İSTANBUL
ODEMETEKNOLOJILERI.COM
PAYMENT SYSTEM MAGAZINE (PSM)
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FINTECH İSTANBUL
www.fintechistanbul.org

“FinTech Istanbul” platformu, yeni gelişmeye
başlayan Türkiye Finansal Teknolojiler
Girişimcilik Ekosistemi’nin sağlıklı büyümesi
için gereken tüm yapı taşlarını bir arada
toplamayı amaçlıyor. “FinTech Istanbul”,
eğitim, girişim ve veri analizi konularında
uzman, bu alanlara gönül vermiş öncü
isimlerle yola çıkmış olup, bu temel amaca
destek verebilecek her yeni kişi ve kurumun
işbirliğine açık bir yapılanmayı da ilke
edinmektedir. Bu amaç ile “FinTech Istanbul”,
girişimci adayı yetenekleri; onlara destek
verecek, müşterisi veya işbirlikçisi olacak
profesyonelleri; ve sektöre hakim yatırımcıları
bir araya getirerek ekosistemin buluşma
noktası olmak üzere kurulmuştur.

“FinTech Istanbul” platform aims to bring
together all building stones required
for healthy growth of Turkish Financial
Technologies Entrepreneurship Ecosystem that
has just started to grow. Having embarked
on this journey with the leading names in the
business specializing in training, enterprise
and data analysis, "Fintech Istanbul" is always
open to cooperation with new individuals
and agencies that are willing to assist the
organization in achieving this fundamental
goal. To this end, “Fintech Istanbul” was
founded to be the meeting point for the
financial ecosystem by bringing together
the entrepreneurial would-be entrepreneur
talents, professionals who are likely to support
them as their customers or collaborators and

STARTUPS.WATCH

investors with an influence on the sector.

ODEMETEKNOLOJILERI.COM
www.odemeteknolojileri.com

INFORMATION PLATFORMS

Ödeme Teknolojileri, finansal odaklı teknoloji
ve girişimcilik haberlerinin aktif olarak
yayınlandığı, ödeme teknolojileri hakkında
güncel paylaşımlara ulaşılabilecek bir
platformdur.

Payment Technologies is a platform where
current sharing may be accessed, which
publishes predominantly financial technology
and entrepreneurship news.
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PAYMENT SYSTEM MAGAZINE (PSM)
www.psmmag.com

İlk olarak “Ödeme Sistemleri / Payment

First of all, PSM that met its readers under the

System Magazine” adıyla Eylül 2008’de

name of “Ödeme Sistemleri / Payment Systems

okuyucuları ile buluşan PSM, Kasım

Magazine” in September 2008 was acquired,

2013’de Medya Gündem Digital yayıncılık
tarafından satınalındı. İlk başlarda üç

in November 2013, by Medya Gündem Digital
publishing. PSM, published quarterly at
first, started to be published on a monthly

ayda bir yayınlanan PSM bünyesine
geçtikten sonar aylık olarak yayınlanmaya
başlandı. Perakende sektörü ile bankacılık

basis following the said acquisition. Apart
from managers of retail sector and banking
sector, the magazine that is the common

sektöründeki yöneticilerin yanı sıra bu

platform of all companies serving this sector

sektöre hizmet veren ve çözüm üreten

and generating solutions comprehensively

tüm şirketlerin ortak platformu olan

examines all sector-related developments in

dergi, Türkiye ve dünyadaki tüm sektörel

Turkey and around the world and shares such

gelişmeleri kapsamlı olarak incelemekte ve

developments with its readers.

okuyucularıyla paylaşmaktadır.

STARTUPS.WATCH
www.startups.watch

Startups.watch Serkan Ünsal tarafından
kurulmuştur. MENA startup ekosistemi için
yatırım analizleri sunmaktadır. Takipçileri
tüm startup ölçübirimlerine, VC anlaşmaları,
haftalık dikey raporlara ve dönemlik
ekosistem raporlarına ulaşabilmektedir.

Startups.watch was founded by Serkan Ünsal.
Startups.watch provides investment analytics
for MENA startup ecosystem. Subscribers can
reach all startup metrics, VC deals, weekly
vertical reports and quarterly ecosystem
reports.
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