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Türkiye, Kart ve Kimlik Fuarı’nın onur konuğu

15-17 Kasım 2011’de Paris’te yapılacak olan  “Cartes & Identification” 
Fuarı’na Türkiye,  bu yıl “Onur Konuğu” olarak katılacak.

D
ijital güvenlik ve akıllı teknolojiler (kart) alanında 
dünyanın en önemli organizasyonları arasında yer 
alan Kart ve Kimlik “Cartes & Identification” Fuarı, 
bu yıl 15-17 Kasım 2011’de Paris’te yapılacak. 

Fuarın bu yılki onur konuğu, ödeme, kimlik ve mobil 
iletişim alanında “ilkleri” uygulayan Türkiye olacak. Kart 
ve dijital güvenlik sektörünün aktörlerinin buluşacağı 
26’ıncı “Cartes & Identification” fuarı, Comexposium 
organizatörlüğünde Paris Nord Villepinte Sergi alanında 
düzenlenecek.   Üç gün sürecek fuara geçen yıl, 57 farklı 
ülkeden katılımcı katıldı ve 18 konferans  gerçekleşti. 
Sanayinin liderlerinin, pazarın önemli eğilimlerini 
analiz edip stratejik vizyonlarını belirttikleri,  etkinlikte, 
“Nesnelerin M2M’si & Internet”i standında uzmanlar, 
ev otomasyon uygulamalarını sundu, akıllı teknolojiler 
alanında yeni  uygulamaları sundu. Bu standda, 
aralarında Gemalto, Infineon Technologies, Morpho, 
NXP ve Oberthur Technologies’nin bulunduğu 15 şirket 
yer aldı. Bu alan ve bu tema ile ilgili konferanslar, 2011’de 
de tekrarlanacak. 62 şirketin yer aldığı kimlik belirleme  
ve kimlik doğrulama teknolojilerine ayrılan alanında 
ise, biyometri, belge ve ticari işlemlerin güvenliğinin 
sağlanması, kimlik doğrulaması, fiziki ve mantıksal 
erişim kontrolüne bağlı son teknolojiler tanıtıldı.
Mobil ödeme NFC’nin Avrupa’daki ilk ticari kullanımı 
ve EMV ödeme işlevini entegre eden dünyanın ilk 
kimlik kartı gibi örneklerle Türkiye, dünyadaki banka 
kartı kullanıcıları alanında en önemli ülkeler arasında 
yer alıyor. ATM’lerin Avrupa’daki pazar lideri olarak 
gösterilen, akıllı kart alanındaki yenilikçilik yeteneğini 
kanıtlayan Türkiye’de, akıllı kart sektörü hızla büyüyor. 
63 milyonunun cep telefonu kullandığı 74 milyonluk 
nüfusuyla Türkiye, ödeme sistemleri için yüksek bir 
potansiyel oluşturuyor. 
Üretilen kartlarda son 5 yıl içerisinde yüzde 40 artış ve 
temassız yeni çözümlerin dinamik uygulaması birçok 
gelişme fırsatı sunuyor. Temassız teknolojiler, kentsel 
alanlarda da kullanılıyor ve bankalar, genç kentlileri 
fethetmek için rekabete girip ilerleme eğilimi gösteriyor. 
2011 yılı ilk çeyreğinin sonunda çıkartılan 120 milyondan 
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fazla kart (yaklaşık 5 yılda yüzde 53 artış ve 1,8 milyona yakın POS terminali), 
Türk bankacılık sektörünün canlılık ve yenilikçiliğini ortaya koyuyor. Türkiye, 
Bankalar arası Kart Merkezi’nin (BKM) koordinasyon ve girişimleriyle EMV 
geçişini olağanüstü kısa zamanda tamamladı. Günümüzde bankacılık 
alanındaki “ilkler” mobil iletişim alanındaki ilklerle beraber yürütülüyor: 
•	 Avrupa’daki	ilk	mobil	ödeme	ve	sadakat	NFC	kullanımı	(Bonus	Trink),	
geçen Şubat ayında, Garanti Bankası, GSM mobil operatörü Avea ve NFC 
add-on tedarikçisi Gemalto tarafından başlatıldı. 
•	 Bank	Asya	 ise	Wachdata	tarafından	geliştirilen,	NFC	 işlevine	sahip	
ilk mikroSD kartlardan birinin lansmanını yaptı.   
•	 Son	zamanlarda	ise,	mobil	operatör	Turkcell	ve	Yapı	Kredi	Bankası,	
NFC tedarikçisi OTI ve “kişiselleştirici” e-Kart Electronic Card Systems (aynı 
zamanda Trusted Service Manager) ile birlikte “Turkcell Cep-T Cüzdan“ 
adında bir çözümün lansmanını gerçekleştirdi.  

Birçok Türk hizmet şirketi ve entegratör, temassız uygulama ve NFC’lerin 
yayılımını, hayal edilebilir tüm alanlarda gerçekleştirmeye çalışırken 15 
milyonluk nüfusu ile İstanbul, dünyanın en önemli “temassız ve muhtemelen 
NFC şehirlerinden” biri olmaya aday. 

EMV ödeme işlevi ile donatılan dünyadaki ilk Ulusal Kimlik Kartı 
Günümüzde Türk kimlik kartı, bir devlet tarafından çıkartılan ve aynı zamanda 
banka kartı işlevi gören (EMV) kimlik kartı örneklerinden olacak.  UEKAE Ulusal 
Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü’nün Ar-Ge ekipleri tarafından
geliştirilen bu çok işlevli temaslı ve temassız kart, yüksek güvenlikli bir çip (EAL5+) 
üzerinde geliştirilmiş yüksek güvenlikli bir işletim sistemini (AKİS-Akıllı Kart İşletim 
Sistemi) kullanıyor. Geçen yıl Bolu’da ilk pilot aşamada, doktorlar ve hastanelerde 
kimlik doğrulama işlemleri için kullanılabilen 200 bin kart çıkartıldı.  İlk aşamanın 
başarısı, uluslararası standart ICAO’ye uygun biyometrik e-pasaportun işlevinin 
test edildiği ikinci başarılı aşamanın gerçekleştirilmesine yol açtı.
Üçüncü aşamaya ise geçen Mart ayında kartın Avrupa’nın vatandaş kartı standardına 
uygun olan ve banka kartı işlevi de görecek olan yeni versiyonu ile başlandı. Birçok 
banka şimdiden MasterCard’ın M’Chip çözümünü kullanmayı öngören bu alternatifi 
destekliyor. Halen hükümetin bu son aşama için onayı bekleniyor. Muhtemelen 
2012’da 75 milyon kartın dağıtımı ile bu aşamanın  da gerçekleşeceği öngörülüyor.

KART & Kimlik Fuarı hakkında son bilgilere erişmek için, www.cartes.com  veya 
www.blogcartes.com sitelerine bakabilirsiniz
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