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“Güle güle nakit”li günler çok yakında…
Türkiye’de dijital 
ödemelerin yüzde 50 
büyüdüğünü bildiren BKM 
Başkanı Canko, Temmuz 
2015’te tüm “post”lar 
birleşeceği için bilişim 
sektöründe “şok dönüşüm” 
beklediğini söyledi. 
Dünyada yıllık nakit taşıma 
maliyetinin 300 milyar 
dolar olduğunu belirten 
Wincor Nixdorf  Genel 
Müdürü Özçubukçu, nakit 
operasyon maliyetlerini 
azaltacak teknolojilerin 
gündemde geleceğinin 
altını çizdi. Klan Genel 
Müdürü Örge ise, 
bankalardaki paranın 
kartlar sayesinde herkesin 
olduğuna dikkat çekti. 

Öğleden sonra Fortune Türkiye Genel 
Yayın Yöne tmeni Ali Ağaoğlu’nun 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen 

“Güle güle nakit” paneline, Bankalararası 
Kart Merkezi (BKM) Başkanı Soner Canko; 
Wincor Nixdorf  Genel Müdürü Hakan 
Özçubukçu ve Klan Genel Müdürü Emin 
Örge konuşmacı olarak katıldı. 

Bugün, yaşadığımız mobil dönüşüm, 
interneti yer ve zamandan tamamen 
bağımsız bir pazar haline getirmiş, özellikle 
parakende sektörünün yapılanmasını ciddi 
bir biçimde değiştirmiş, alıcı ve satıcıları 

bir bilgisayar oyunundaki kahramanlar gibi 
strateji uzmanları haline dönüştürmüştür ( 
veya dönüştürmektedir). Bu oyunda çabuk 
karar veren, hızlı hareket eden, önce alıp/
satan, geliri veya harcamayı en hızlı bir 
biçimde sayısal hale getirenler öne geçmekte, 
ticari veya faydasal tatmin sağlamaktadır. 
Bu oyunu iyi oynayan oyuncular, ürün 
maliyetlerini, kârı, zararı günlük, saatlik hatta 
anlık olarak görebilmekte, değişen koşullara 
uyum sağlamak, riski görmek ve karar 
destek sistemlerini beslemek açısından da 
çok sayıda veriye ulaşabilmektedir. Oyundaki 
parakende müşterisi için güvenli, hızlı ve 

sayısal olarak kayıtlanabilen alış-veriş, aynı 
zamanda iyiyi ucuza alma, zamandan tasarruf 
etme , bütçeyi daha iyi görebilme anlamına 
gelmektedir. Bu oyunun oynanmasına olanak 
sağlayan platform, yani devlet açısından da 
kayıtların sayısallaştırılmış olması, piyasanın 
tüm açıklığıyla görünmesine yol açarak 
ekonomideki tıkanıklıkları önceden görebilme 
fırsatı yaratmakta ve vergi kaçaklarının 
önlenmesini sağlamaktadır… Bu ana kadar 
nakitten söz etmedik. Aslına bakılırsa bu 
oyunda artık nakite yer yok… Kartlar, mobil 
ödeme sistemleri, sanal cüzdanlar gibi çeşitli 
ürünler hep bizi mikro stratejist yapmak için… 
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“Güle güle nakit” panelinde tüm bu konular 
ele alındı. 
Bankaların kredi kartlarıyla 1986’larda 
uğraşmaya başladığını anlatıp kredi kartı 
teknolojisinin günümüzde çok farklı 
noktalara geldiğinden söz eden modaratör 
Ağaoğlu, “Para kavramının kesinlikle 
değişmesi gerekiyor” dedi.  
Dünyanın kayıt dışı ekonomiden vazgeçip 
kayıtlı ekonomiye geçmesi gerektiğini 
belirten Ağaoğlu, 2020 yılında bütün 
sistemin IBAN üzerinde yürüyeceğini 
söyledi.

Canko: Kartlı 
ödeme sistemleri 
Türkiye’nin en büyük 
sektörlerinden biri
Panelde ilk konuşan BKM Başkanı Canko, 
dünyadaki ödeme sistemleri trendleri 
ile Türkiye’deki gelişme ve trendlere 
değindi. Gelişmenin “değiş-tokuş, kıymetli 
madenler, kâğıt para, çek ve ödeme 
sistemleri” şeklinde olduğunu anlatan 
Canko, “Nakit; birçok ülkede halen en 
yaygın kullanılan ödeme yöntemi olsa da 
yıllar itibarıyla diğer ödeme sistemlerinin 
kullanımı artmaktadır” dedi. 
Dünyada yetişkinlerin yarısından fazlasının 
finansal hizmetleri kullanmadığını 
bildiren Canko, global ödeme pazarındaki 
değişimi, “Dijital ödeme kanallarının 
kullanım”,  “Finans dışı sektörlerden 

oyuncular” ve “Ön ödemeli kartlar” olmak 
üzere 3 ana trendin yönlendirdiğini söyledi. 
Dünyada dijital ödemelerin yılda yüzde 20 
oranında büyümesi beklenirken Türkiye’de 
yüzde 50 büyüme olduğunu kaydeden Canko, 
teknolojinin yayılması ve bireylerin hazır 
olmasıyla mobil ödemelerin katlanarak 
yayılacağını belirtti. Telekom şirketleri ile 
Google ve Facebook gibi İnternet şirketlerinin 
ödeme pazarı ekosistemini değiştirdiğine 

işaret eden Canko, açık veya kapalı sistem 
olarak sunulan ön ödemeli kartların esnek 
çözümleriyle yaygınlaştığını, açık sistemlerin 
gelişen ve gelişmiş ekonomilerde hızlanarak 
büyümesinin beklendiğini bildirdi. Canko, 
“Bankalar dışında devlet kurumları ve diğer 
özel şirketler de ulaşım, yiyecek kartları ve 
program kartlarını daha fazla kullanıyorlar. 
Nakit, halen dünyadaki pek çok ülkede 
yaygın olarak kullanılıyor ancak son yıllarda 
başta kartlı ödeme sistemleri olmak üzere 
bankacılık sistemi üzerinden yapılan ödemeler 
artış gösteriyor. Bankacılık hizmetlerinden 
faydalanmayan nüfusun çokluğu dikkate 
alındığında bu artışın sürmesi için gerekli 
büyüme alanının varlığı dikkat çekmektedir” 
diye konuştu.

Türkiye’nin ödeme sistemlerinde birçok ilke 
imza atığını söyleyen Canko, bunları şöyle 
sıraladı: 
“Avrupa’da kredi kartı, banka kartı ve pos 
sayısında ilk üçte; Avrupa’da temassız 
kartları otoyol ulaşımında kullanan ilk ülke; 
Avrupa’da chip&pın uygulamasına İngiltere 
ile birlikte ilk geçen ülke; Avrupa’da 
toplu taşımada temassız kart kullanan 
İngiltere ile birlikte ilk ülke; Taksitle ödeme 
imkânı olan Avrupa’daki tek ülke ve BKM 
Express ile dünyada kredi kartı numarasını 
paylaşmadan İnternet’ten alışveriş imkânı 
sunan ilk ve tek ülke” 
Bu yenilikler sayesinde kartlı ödeme 
sistemleri Türkiye’nin en büyük 
sektörlerinden biri olduğuna işaret eden 
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Canko, buna ilişkin verileri, “hanehalkı harcamalarının yüzde 35’inin kartlı ödemelerle; her 
100 TL kartlı ödemenin 7 TL’si İnternet’ten; her 4 TL alışverişin 1 TL’sinin taksitli; her 6 
kredi kartının 1 tanesinin temassız yapıldığı;  10 milyondan fazla temassız kart kullanıldığı; 
İnternet’ten 25 milyar TL ödemenin olduğu ve 2012’de 348 milyar TL kartlı ödeme ile 85 
milyar TL taksitli ödeme gerçekleşti” şeklinde açıkladı. 
“E-ticaret ile alışverişlerin çoğu on-line olacak ve mobil cüzdanlar ile cep telefonları 
kartların yerini alacak” diyen Canko,  ATM’den banka kartı ve kredi kartıyla çekilen nakit 
çekim sayısı yıllık yüzde 9 büyürken nakit çekim tutarının yüzde 18 büyüdüğünü bildirdi. 
 “Dijital ödeme devrimi dünya genelinde momentum kazanmakta ve yılda yüzde 20 
büyümesi beklenmektedir” ifadesini kullanan Canko, tüketici talebinin büyüdüğünü, yüksek 
mobil ve İnternet penetrasyonu olduğunu , yeni teknoloji çözümlerini denemeyi isteyen 
tüketiciler bulunduğunu, yenilikçi ürünlerin (Ipad, Kindle, vb.) çabuk kabullenildiğini anlattı. 
Arz tarafında da teknolojinin erişilebilir ve uygun fiyatlı olduğu, şirketlerin yenilikçi 
çözümlere yatırım yaptığına değinen Canko, mobil ödemenin çok çeşitli yöntemlerle nakit 
kullanımının yerini aldığını, yeni nesil ödeme uygulamaları ile çeşitli mobil uygulamaların 
birleştirilip müşteri ve iş yerleri için yenilikçi çözümler ortaya çıkarıldığını vurguladı. 

Ödeme sistemlerinin bankacılık dışı sektörler için stratejik hizmet alanı haline 
geldiği ve şirketlerin yenilikçi çözümleriyle ödeme sistemleri pazarına girdiğini 
bildiren Canko, “Bu sayede, finansal hizmetlerin telekom şirketlerine ait katma 
değerli hizmet gelirlerinin çoğunluğunu oluşturması bekleniyor. Örnek olarak, 
2016’ya kadar telekom şirketlerinin gelirlerinin yaklaşık yüzde 40’ının mobil finansal 
hizmetlerden (MFH) gelmesi öngörülüyor” dedi. 
Ortak bir platforma doğru gidildiğine dikkat çeken Canko,  sözlerini “1 
Temmuz 2013’ten itibaren sahadaki postlar, yazar kasa haline dönüşecek. 
2015 Temmuzundan itibaren tek post 
kullanılacak. Bilişim sektörünü bugüne 
kadar yaşamadığı şok dönüşüm kapıda 
bekliyor” diyerek bitirdi.

Wincor Nixdorf 
Özçubukçu: 

Nakit operasyon 
maliyetlerini 
azaltacak teknolojiler 
gündemde olacak
Wincor Nixdorf Genel Müdürü Özçubukçu 
ise, Wincor ve banknot hakkında bilgi 
verdikten sonra “Yeni Akımlar, Maliyet ve 
Çözümler”den söz etti. Wincor Nixdorf’un, 
dünya genelinde yaklaşık 10 bin çalışanı 
ile 42 kendi iştiraki olmak üzere 110’dan 
fazla ülkede faaliyet gösteren global bir 
şirket olduğunu söyleyen Özçubukçu, 120 
kişilik teknik ekiple hem bankacılık hem 
de perakende endüstrilerine Türkiye’nin 
7 bölgesinde 8 ana servis ofisi ile saha 
hizmeti verdiklerini anlattı. 
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Tarihi kayıtlara göre, M.Ö 118 yılında Çin’liler deri para kullandığı, M.S 806’da 
ilk kâğıt paranın yine Çinliler tarafından kullanıldığına değinen Özçubukçu, 
Osmanlı’da ilk kâğıt paranın 1840’ta “Kaime-i Nakdiye-i Mutebere” yani  
“Para Yerine Geçen Kâğıt”  adıyla çıkarıldığı, Cumhuriyet döneminde ise 30 
Aralık 1925 tarihinde 701 sayılı kanunla Türk banknotlarının basımına karar 
verildiğini anımsattı.
Şu anda dolaşımdaki banknot sayısının yüzde 8 Avro ve her yıl arttığını, dünya 
genelinde yıllık nakit taşıma maliyetinin 300 milyar dolar olduğunu söyleyen 
Özçubukçu, gelecekte nakit operasyon maliyetlerini azaltacak teknolojilerin 
gündemde olacağının altını çizdi. 

Örge: Nakitsiz hayat, oh ne rahat
Klan Genel Müdürü Örge, 
“Kaç para kaç” başlıklı 
sunumunda, bir tüketici olarak 
nerede olunduğuna ilişkin 
çarpıcı bilgiler verdi. Dijital 
sosyal platformlarda herşeyin 
konuşulduğunu, alışverişte 
standart algı ve kanalların 
değiştiğini anlatan Örge, “Paran 
kadar konuş artık geçerli değil. 
Çünkü artık naktin kadar olmak 
zorunda değilsin, bankadaki para 
da senin paran. Nakitsiz hayat, 
oh ne rahat” şeklinde konuştu.
Örge, konuşmasında “Nakitsiz 
Türkiye” hedefinin önemli 
olduğunu da vurguladı.  
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