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Apple ve Google mobil ödeme sistemleri üzerinde 
çalışmaya başladılar. Yakında kredi kartları tarih olabilir...
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K
redi kartları uzun zamandır hayatımızın 
değişmez birer parçası. Artık çoğu kişi 
nakit para taşımak yerine alışverişini 
kredi kartıyla yapıyor. 

Kredi kartı kullanımı ülkemizde milyarlarca 
lirayı aşmış durumda. Pek yakında ise mobil 
ödeme sistemleri geleneksel kredi kartlarının 
yerini alabilir. Dünyanın iki devi Apple ve Goog-
le mobil ödeme sistemleri üzerine çalışmaya 
başladılar.

iPhone ve iPad destekleyecek
Apple’ın yeni iPhone ve iPad ürünlerinin NFC 
desteği ile geleceği tahmin ediliyor. Yakın Alan 
İletişimi, yeni nesil bir kablosuz iletişim (Near 
Field Communication –NFC) teknolojisi cep 
telefonları içine kısa mesafeli bir radyo veri-
cisinin yerleştirilmesinden oluşuyor. Cep tel-
efonunuzu ödeme terminaline yaklaştırıp öde-
menizi yapabiliyorsunuz. Apple aynı zamanda 
NFC ödemelerinin kabul edilebilmesi için bir 
NFC Scanner prototipi geliştirdi. Düşük mali-
yetli bu ürün özellikle kobileri hedefliyor.
Diğer taraftan İnternet devi Google da, NFC 

çalışmalarına hız vermiş durumda. Firma 
geçtiğimiz Aralık ayında yaptığı açıklamada 
Android işletim sisteminin yeni versiyonlarının 
NFC’yi destekleyeceğini açıkladı. Android 
işletim sistemi hızla yaygınlaşan bir mobil 
iletişim sistemi ve bu bir anda milyonlarca 
Android cihazın birer ödeme terminali haline 
geleceğini gösteriyor.

Olay tabi ki sadece telefon üreticilerinin NFC 
destekli cihazlar üretmesiyle bitmiyor. NFC 
sisteminin oturması için tüm ekosistemin bir-
likte hareket etmesi gerekli. Telefon üreticileri, 
bankalar, kredi kartı firmaları, GSM operatörl-
eri ve uygulama geliştiriclerinin ortak çalışması 
çok önemli. Ama görünen o ki şu an bu alanda 
bir konsensüs sağlanabilmiş değil. Visa ve Mas-
tercard kendi çözümleri üzerine odaklanmış 
durumda. İnternet ödeme sistemi Paypal da 
ayrı bir sistem geliştiriyor. Google ve Apple da 
farklı kulvarlarda. Bir ortak standart ve ortak 
bir yapı olmadıkça bu sistemin yaygınlaşması 
mümkün değil. 

Kredi kartları yaygın olarak kullanılıyor çünkü 
dünyanın her yerinde standartlar oturmuş du-
rumda. Kredi kartınızla dünyadaki herhangi 
bir mağazada alışveriş yapabileceğinizi biliy-
orsunuz. NFC’de de aynı yapının kurulması 
gerekli.

Güvenlik avantajı
Kredi kartlarında güvenlik en büyük sorun-
lardan birisi. Kredi kartı pasif bir cihaz ve akıllı 
kart bile kullanılsa güvenlik sınırlı seviyede 
sağlanabiliyor. Diğer taraftan cep telefonları 
artık neredeyse PC’lerle yarışacak işlemcilere 
sahip ve onlar üzerinde çok gelişmiş güvenlik 
özellikleri geliştirilebilir. Kullanım kolaylığı ve 
güvenlik avantajları NFC’nin yaygınlaşmasını 
sağlayabilir.

Bir cep telefonu cenneti olan ülkemizde de mo-
bil ödeme sistemleri yaygınlaşabilir. Şu an bazı 
bankaların sunduğu sınrlı uygulamalar var ama 
bunlar genellikle temassız kart üzerine. Tam 
anlamıyla mobil ödeme uygulamaları ise pek 
yaygın değil. Ülkemizde hem kredi kartı hem 

cep telefonu kullanımı çok yaygın. O yüzden 
Türkiye, NFC için iyi bir pazar olabilir.

Google ve Apple’ın adımları ilerisi için bu pazarı 
hareketlendirebilir mi? Büyük olasılıkla evet. 
İlerki aylarda nasıl gelişmeler olacak bakıp 
izlemek gerekli.

Mobil ödeme 
devrimi ufukta
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