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BKM Genel  Müdürü  Canko: 

Mobil ödemeler ve dijital 
cüzdan uygulamaları ödeme 
sistemlerinin geleceğini 
belirleyecek

Son üç yılda İnternet’ten 
ödeme hacminin dünyada 
yüzde 16, Türkiye’de ise 
41 büyüme gösterdiğini 
anlatan Canko, Türkiye’de 
toplam 150 milyon kart 
bulunduğunu söyledi. Canko, 
2013 sonunda BKM Express 
kullanıcı sayısının 1 milyona 
ulaşacağını duyurdu.

Aslıhan Bozkurt

Son yıllarda yaygınlaşan alternatif ve en 
yaygın ödeme yöntemlerinden biri olan mobil 

ödeme sistemleri, günümüzde neredeyse teknolojiyle 
çok az ilgilenenlerin bile gündeminde. GSM abonesi operatörler 
aracılığıyla alışveriş yapılmasını sağlayan sistem olan mobil-
ödeme sistemi ile kredi kartı banka kartı kullanmadan cep 
telefonuz üzerinden ödeme yapılıyor.  Bankalararası Kart Merkezi 
(BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko ile elektronik ticarette 
ödeme sistemlerinin etkisi, BKM Express’in e-ticaret pazarındaki 
rolü, global ödeme pazarındaki değişimi yönlendiren trendler ve 
sektöre ilişkin öngörüler konusunda bir söyleşi gerçekleştirdik.
 
Türkiye’nin, oransal olarak dünyada en hızlı büyüyen ikinci 
e-ticaret pazarı olduğuna değinen Canko, global rekabette 
öne çıkmak için avantajları etkin kullanarak dijital toplumlar 
sıralamasında üst sıralarda yer alınabileceğine inanıyor. 

56 milyon kredi kartı, 94 milyon banka kartı olmak üzere 
Türkiye’de toplam 150 milyon kart bulunduğunu belirten 
Canko, 2013 sonunda BKM Express kullanıcı sayısının 1 milyona 
ulaşmasını hedeflediklerini bildirdi. Türkiye’de nüfusun yarısının 
İnternet kullandığını, kullanıcıların 5’te 1’inin İnternet’ten alışveriş 
yaptığını anımsatan Canko, son üç yılda dünyada İnternet’ten 
ödeme hacmi yüzde 16 artarken, aynı dönemde Türkiye’de yüzde 
41 büyüme gösterdiğini anlattı. 
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-E-ticarette ödeme sistemlerinin çoğalması sektöre nasıl bir etki yarattı?

-İnternet’ten yapılan kartlı ödemelerde Avrupa ülkeleriyle bir karşılaştırma yapıldığında, 
Türkiye en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alıyor. İngiltere’nin yüzde 14, Almanya’nın yüzde 
13 büyüdüğü İnternet’ten ödeme liginde Türkiye’nin büyüme hızı yüzde 50. Bu sıralamada 
Türkiye’ye en yakın ülke olan Polonya’nın bile büyüme grafiği sadece yüzde 24’ü gösteriyor. 
2012 yılı süresince, Türkiye genelinde İnternet üzerinden yapılan kartlı ödemelerin işlem tutarı 
31 Milyar TL olarak gerçekleşti. Buna göre, internet üzerinden yapılan kartlı işlemlerin toplam 
kartlı ödemeler içindeki payı ise yüzde seviyesine geldi. İşlem başına tutarlar da 2012’de artış 
gösterdi. 2011’de internetten yapılan bir işlem ortalama 182 TL iken, 2012’de 189 TL’ye yükseldi.

-BKM Express olarak e-ticaret pazarında nasıl bir rolünüz var? Sistem 
nasıl işliyor?

-BKM olarak ulusal dijital cüzdanımız BKM Express ile, hızla büyüyen e-ticaret sektörünün 
gelişimine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. 
BKM Express, kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartları dijital ortamda tek bir cüzdanda 
bir araya getiriyor. www.bkmexpress.com.tr üzerinden BKM Express’e üye olan kart sahibi, 
internet alışverişlerini kart bilgilerini kullanmaya gerek kalmadan, cep telefonuna gelen tek 
kullanımlık şifreyle güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. 
BKM Express üyesi olan kart sahibi, internet alışverişlerini kart bilgilerini kullanmaya gerek 
kalmadan, cep telefonuna gelen tek kullanımlık şifreyle güvenli bir şekilde gerçekleştiriyor. 
Üstelik kartı için geçerli olan puan/taksit avantajlarından da yararlanmaya devam ediyor. BKM 
Express hem kart sahiplerine hem de işyerlerine ücretsiz olarak sunuluyor. Bu sayede BKM 
Express, e-ticaret pazarının büyümesinde de önemli bir rol üstleniyor.
 
-BKM Express üzerinden başladığından bu yana ne kadar alışveriş yapıldı? 
Bu yıl için beklenti nedir?

-Anlaşmalı işyeri sayısı 100’e ulaşan BKM Express,1.000 üye işyerine ulaşmayı hedefliyor. 
56 milyon kredi kartı, 94 milyon banka kartı olmak üzere Türkiye’de toplam 150 milyon 
kart bulunuyor. Türkiye’deki kart kullanıcılarının kartlarını BKM Express’e kaydedebildiğini 
göz önünde bulundurduğumuzda 2013 sonunda BKM Express kullanıcı sayısının 1 milyona 
ulaşmasını hedefliyoruz. Kullanıcı sayısındaki artışa paralel olarak işlem hacimlerinde de artış 
yaşanacağını öngörüyoruz.

-Türkiye’de kaç banka ile anlaşmanız bulunuyor?

-Ödeme sistemlerinde faaliyet gösteren 28 banka BKM’nin üyeleri arasında yer alıyor ve 
BKM’den hizmet alıyor. BKM Express’in ise 12 banka ile anlaşması bulunuyor.
 
-Yeni iş modelleri ve ödeme ürünleri sunacak mısınız?
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-2012’de kullanıcılarla buluşturduğumuz ulusal dijital cüzdanımız “BKM Express”, tamamen 
yepyeni bir iş modeli ile sunuldu.

BKM Express birçok özelliği ile diğer ödeme altyapılarından farklılaşıyor.
• Kart sahipleri BKM Express ile ödeme yaptığında kartı için geçerli olan puan/taksit 
avantajlarından yararlanmaya devam ediyor. 
• Kartlar bir kere sisteme tanımlanıyor, sonraki alışverişlerde kart bilgisi paylaşılmıyor. 
• Alışveriş esnasında kart sahibinin cep telefonuna gelen tek kullanımlık şifre ile işlem 
doğrulanıyor. 
• BKM Express kullanımı için kart sahipleri ve işyerlerinden ücret alınmıyor. 
• İşyerlerinin bankalarla yaptığı anlaşmalar BKM Express’te de olduğu gibi korunuyor. 
• Tüm operatörlerin kullanıcıları sisteme dahil olabiliyor.

2013 yılında mobil platformlara da taşınacak. Bu sayede her yerden, herkes için cep telefonu 
kullanarak e-ticaret sitelerinden kolay, hızlı ve güvenli ödeme yapmak mümkün olacak. Mobil 
cihazlarda, BKM Express uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat para transferi de yapılabilecek. 
Para göndermek istediğiniz kişinin cep telefonu numarasını bilmeniz yeterli olacak. BKM 
Express, tüm akıllı telefonlarda kullanılabilecek.
Ayrıca temassız ödemelerde yeni bir iş modeli ile oluşturduğumuz uygulamayı başlatacağız. 
Ulaşım ödemelerinin temassız olarak banka ve kredi kartlarıyla gerçekleştirilmesi ile ilgili 
bir süredir çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kısa süre içinde projeyi büyük bir ilimizde hayata 
geçireceğiz.

-E-ticaret sektörü için beklenti ve öngörüleriniz nedir?

-Türkiye sahip olduğu güçlü ödeme sistemleri, gelişmiş bankacılık ürünleri, güvenlik altyapısı 
ve yaygın İnternet kullanımı gibi avantajlar sayesinde e-ticaret’te büyük başarılar yakalıyor. 
Türkiye, oransal olarak dünyada en hızlı büyüyen ikinci e-ticaret pazarı. Global rekabette öne 
çıkmak için avantajlarımızı daha etkin kullanarak dijital toplumlar sıralamasında daha üst 
sıralarda yer alabileceğimize inanıyoruz. 
BKM olarak bu hedefleri desteklemek için ödeme sistemleri alanında tüm taraflara eşit 
mesafede açık iletişimi, bilgi paylaşımını ve e-ticaret sektörünün verimliliğini arttıracak 
altyapıları sunmaya devam edeceğiz.
BKM Express’in yaygınlığının artması ile birlikte önümüzdeki yıllarda İnternet üzerinden yapılan 
alışverişlerin daha çok tercih edileceğini öngörüyoruz. 

-Global ödeme pazarındaki değişimi yönlendiren ana trendler nelerdir?  

-Ödeme sistemleri sektöründe son dönemde yaşanan değişimlerin başında, e-ticarette güvenlik 
algısını geliştiren yeni teknolojiler, temassız kart uygulamaları, ön ödemeli kartlar, mobil 
ödemeler (Near Field Communication- NFC) ve toplu taşıma ile ilgili yapılan pilot uygulamalar 
geliyor. Kartlı ödemeler üzerinden geçen toplam işlem sayısındaki artışla beraber yeni 
teknolojilerin de hayatımızda daha fazla yer aldığını görüyoruz. 
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-Dünyada dijital ödemelerin yılda yüzde 20 oranında büyümesi beklenirken 
Türkiye’de yüzde 50 büyüme oluyor. Bunun nedeni nedir?

-İnternet kullanımının artması ile İnternet’in alışverişlerde kullanımı da yaygınlaşıyor. Özellikle 
gelişmiş ülkelerde nüfusun büyük çoğunluğu İnternet kullanırken, İnternet kullanıcılarının da 
büyük çoğunluğu İnternet’ten alışveriş yapıyor. Türkiye’de ise nüfusun yaklaşık yarısı İnternet 
kullanırken, İnternet kullanıcılarının yaklaşık 5’te 1’i İnternet’ten alışveriş yapıyor.
Türkiye sahip olduğu güçlü ödeme sistemleri, gelişmiş bankacılık ürünleri, güvenlik altyapısı ve 
yaygın İnternet kullanımı gibi avantajlar sayesinde e-ticaret’te büyük başarılar yakalıyor.
2009-2012 yılları arasında dünyada İnternetten ödeme hacmi yüzde 16 artarken, aynı dönemde 
Türkiye’de internet’ten kartlı ödeme hacmi yüzde 41 büyüme gösterdi.
Bugün Türkiye’de yılda 150 milyona yakın İnterne’tten kartlı ödeme yapılıyor. 2010 yılında bu 
işlem sayısı 75 milyondu. Yaklaşık 2,5 yılda işlem sayısını ikiye katladık. Bu sayede mevcut kredi 
kartlarının üçte birinden fazlası sanal POS’larda kullanıldı. Toplam 56 milyon kredi kartının 
yaklaşık 20 milyonu ile İnternet’ten ödeme yapıldı.
Türkiye’de İnternet’ten kartlı ödemeler içerisinde vergiler gibi kamu ödemelerinden dolayı 
hizmet sektörü en yüksek paya sahip. Hizmet ödemelerini seyahat, havayolu ve elektronik 
alışverişleri izliyor. Giyim ve market alışverişleri ise hızla artıyor ve yakın gelecekte daha büyük 
pay sahibi olacağını öngörüyoruz.

-Türkiye’nin ödeme sistemlerinde birçok ilke imza attığı söyleniyor. Bu 
ilkler nelerdir, sıralayabilir misiniz?

-Temmuz 2013 itibarıyla 56 milyon kredi kartı, 2,2 milyondan fazla POS terminali, 38 binin 
üzerinde ATM ve 94 milyonu aşkın banka kartı adedi ile Türkiye Ödeme Sistemleri Sektörü 
dünyada öncü konumdadır. 
Türkiye, ödeme sistemleri sektöründe 20 yılda Avrupa’nın en büyük üçüncü pazarı konumuna 
gelerek, büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Avrupa’da POS adedinde 1., kredi kartı adedinde 
2., banka kartı adedinde ise 3. sırada yer alıyor ve birçok Avrupa ülkesine ödeme sistemleri 
konusunda örnek oluyor.

Türkiye’de ödeme sistemleri sektörünün gelişmiş bir altyapısı bulunuyor. Bu altyapı ile birçok 
Avrupa ülkesinin ithal etmek istediği modeller geliştiriliyor. Türkiye, dünyanın takip ettiği bir 
ödeme sistemleri modeline sahiptir. 
Türkiye ödeme sistemleri sektörü son teknoloji ile oluşturulan gelişmiş altyapısı, “dünyada 
ilk” özelliğini taşıyan taksitli ödemelerden nakit puan toplama fırsatlarına kadar uzanan birçok 
yenilikçi ürünleri, chip&PIN uygulaması ile Avrupa’nın en büyük pazarlarından biri konumuna 
geldi. Ödeme sistemleri, yenilikçi ürünler, taksitli satış uygulamaları, sadakat uygulamaları gibi 
hizmetler, işyeri uygulamaları ve ileri teknoloji kullanımı ile tüketici ve işyerlerinin tercihi oldu. 
Bu da son yıllarda, sektörün büyük bir ivme kazanmasını sağladı. 
Türkiye Avrupa’da chip&PIN geçişini tamamlayan 3. ülke oldu. Bugün kredi kartları, POS 
terminalleri ve ATM’lerin yüzde 100’e yakını chip&PIN’e uyumlu ve alışverişlerin yüzde 100’e 
yakını şifreli yapılıyor. 
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-Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD),  4-7 Nisan 2013 tarihleri arasında 
GloriaGolf Resort Hotel Belek-Antalya’da yapılan Bilgi İşlem Merkezi 
Yöneticileri (BİMY) Semineri’nin bu yılki ana teması, “Bilişim 
Nakittir” olmuştu. Seminerde katıldığınız bir oturumda “E-ticaret ile 
alışverişlerin çoğu on-line olacak ve mobil cüzdanlar ile cep telefonları 
kartların yerini alacak” dediniz. Bu değerlendirmenizin gerekçelerini 
biraz açabilir misiniz?

-Internet alışverişlerinin ve mobil 
teknolojilerin yaygınlığının artışına 
paralel olarak ödeme sistemleri 
sektörünün geleceğini belirleyecek en 
önemli iki trendin mobil ödemeler  (NFC) 
ve dijital cüzdan uygulamaları olacağını 
öngörüyoruz.  Mobil cihazların günlük 
hayat içerisinde giderek daha fazla 
yükselişine tanık oluyoruz. Mobil cihazlar 
her geçen gün daha fazla kullanılıyor. 

Dijital cüzdanlara yönelik projeler de 
giderek artıyor. Kullanıcıların ister 
PC’lerinden ister mobil cihazlarından 
tüm kartlarına güvenli bir şekilde 
erişebildikleri, yönetebildikleri, 
ödemelerini yapabildikleri, indirim/kupon 
kullanımı ve fiyat karşılaştırmaları gibi 
pek çok işlemi aynı anda yapabildikleri 
cüzdanlar ön planda yer alıyor.

BKM Express 2013 yılında mobil 
platformlara da taşınacak. Bu sayede 
her yerden, herkes için cep telefonu 
kullanarak e-ticaret sitelerinden 
kolay, hızlı ve güvenli ödeme yapmak 
mümkün olacak. Mobil cihazlarda, BKM 
Express uygulaması üzerinden 7 gün 
24 saat para transferi de yapılabilecek. 
Para göndermek istediğiniz kişinin 
cep telefonu numarasını bilmeniz 
yeterli olacak. BKM Express, tüm akıllı 
telefonlarda kullanılabilecek. 
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