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ÖZET  
 

Bu çalışma, Bankalar Arası Kart Merkezi’nin, 

inovasyona bakış açısı, kullandıkları yöntemler 

ve bunların insan yaşamında bulduğu karşılık 

üzerine yapılmıştır. 
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ABSTRACT  

 
This study is based on Bkm, the point of view of 
innovation, the methods they use and the 
response they find in human life. 
 

1. GİRİŞ  
 

İnovasyon, kelime anlamı “yenileşim”, İktisat 

Terimleri Sözlüğü (2014) ‘e göre ise “yenilik” 

anlamı taşımaktadır. Türkiye ekonomisinin temeli, 

al-sat, bankaların faiz getirisi, mülk kirası gibi kısa 

vadede getirisi yüksek uzun vade de ise 

sürdürülebilmesi mümkün olmayan bir sistemde 

oluşmuştur. Ekonomik olarak sürdürülebilir bir yapı 

kurmak, ülkeler için önemlidir; fakat bu süreç uzun 

ve çalışmaya dayalıdır. Sanayi devriminden sonra, 

ülke sosyal ve ekonomik yapılarındaki değişimin 

ortaya çıkardığı sonuçlardan biri de yenilik 

yapmayan, teknolojiye direnen ülkelerin artık 

birinci sınıf ülke olamayacağıdır. 

 

Türkiye, inovasyon konusunda bir bütün olarak 

önemli adımlar atamamaktadır. Özellikle orta gelir 

düzeyindeki kişilerin, riskten uzak tutumları, bu 

adımların bir bütün olarak atılamamasının önündeki 

engellerden biridir. Yenilik, kendi içinde riskleri 

barındırır. Alt sınıfın, insani koşullara – karnını 

doyurma, barınma-, orta gelirlinin kazandığı hayat 

koşullarını koruma, üst sınıfın ise emek sömürüsü 

ve yenilik getirmeyen risksiz yatırımla daha da 

zengin olma amacı ülkeyi kısır bir döngü içine 

sokmaktadır. Bu kısır döngüyü kırmak; ancak 

global vizyona sahip şirketler tarafından yapılabilir. 

Bu vizyona sahip şirketlerden biri; 13 kamu ve özel 

Türk bankasının ortak hareketiyle 1990 yılında 

kurulan Bankalar Arası Kart Merkezi (BKM)’dir. 

BKM’nin işlevi, ödeme sistemleri içerisinde; nakit 

gerekmeksizin her türlü para transferini destekleyen 

sistem, platform ve altyapıları oluşturmak, işletmek 

ve geliştirmektir. 

Kredi kartı ve banka kartı uygulaması içinde 

bulunan bankalar arasında uygulanacak prosedürleri 

geliştirmek, standardizasyonu sağlamaya yönelik 

çalışmalar yaparak kararlar almak, Türkiye 

genelinde uygulamalar ile yurt içi kuralları 

oluşturmak, bankalar arasındaki takas ve 

hesaplaşmayı yürütmek, yurt dışı kuruluş ve 

komisyonlarla ilişkiler kurmak ve gerektiğinde 

üyelerini bu kuruluşlarda temsil etmek, halen her 

banka tarafından devam ettirilen işlemleri daha 

güvenli, süratli ve daha az maliyetli tek bir 

merkezden yürütmek, BKM’nin ana faaliyetleri 

arasındadır. 

 

2. BKM VE İNOVASYON 

 
BKM’nin inovasyona bakış açısı; bir soruna çözüm 

bulan yeni fikirlerin – mevcut ürünler üzerinde 

veya yeni ürün, metod ve hizmet yaratılması – 

değer yaratan çıktılara dönüştürme sürecidir. 

 

BKM, bakış açısını hayata geçirmek Türkiye 

ekonomisine ve yaşamına katkı verecek ürünlerin 

gelişimine öncelik verdiğini ortaya koyduğu 

uygulamalarla göstermektedir. Bu noktada, ortaya 

konulan inovasyon vizyonu ve planı şu şekildedir;  

 

• Kurum içi girişimcilik. 

• Startup’larla iş birlikleri. 

• FinTech İstanbul üzerinden Startup’lar için 

etkinlik düzenlenmesi ve eğitimlerin 

verilmesi. 

 

Kurum içi girişimcilik kapsamında, tüm çalışanlara 

verilen eğitimlerle ve açık iletişime önem vererek, 

çalışanlardan inovasyona katkı beklenmekte. Tüm 

çalışanların, kendi yaptıkları işten ve 

pozisyonlarından bağımsız olarak fikirlerini ve 

önerilerini açıkça paylaşmaları ve hayata 

geçirebilmeleri için “Kurum içi Girişimcilik” adıyla 

oluşturdukları bir programları vardır. BKM’nin bu 

programı sayesinde çalışanlar fikirleri ve 
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pozisyonları arasında bir tercih yapmadan ikisini de 

bir arada yürütebilmektedirler. 

 

BKM’nin Startup’larla iş birlikleri ise; özellikle 

sosyal girişimlere ayrı bir önem gösterilmektedir. 

Startup’ların kurumlara olan katkılarının bilincinde 

olarak, farklı kurumlara da aşılama hedefi 

BKM’nin öncelikli adımlarındandır. Bu kapsamda 

“Startup Dostu Şirketler” web sitesi yakın zamanda 

faaliyete geçirilerek, bu konuda bir farkındalık 

yaratmayı planlamaktadır.  

 

FinTech İstanbul platformu, yeni gelişmeye 

başlayan Türkiye Finansal Teknolojiler Girişimcilik 

Ekosistemi’nin sağlıklı büyümesi için gereken tüm 

yapı taşlarını bir arada toplamayı amaçlayan, BKM 

tarafından ortaya konan bir uygulamadır. FinTech 

İstanbul, eğitim, girişim ve veri analizleri 

konusunda uzman, bu alanlara gönül vermiş öncü 

isimlerle yola çıkmış olup, bu temel amaca destek 

verebilecek her yeni kişi ve kurumun iş birliğine 

açık bir yapılanmadır. FinTech İstanbul 

platformunda, Startup’lara network imkanı 

sağlayan etkinlikler ve eğitimler düzenlenerek, 

gelişmelerine destek olunmaktadır. Bu eğitimlerin 

yanı sıra; fintechistanbul.org sitesi ve sosyal medya 

hesapları üzerinden bu konularda güncel ve etkili 

paylaşımlar yapılmaktadır. 

 

Bu kapsamda, BKM Express üzerinden Türkiye 

Eğitim Gönüllüleri Vakfına yapılan en az 1₺ bağış 

ile girişimcilik üzerine olan; Dijital Girişimci İçin 

Ürün Yönetimi, Silikon Vadisi Ve Girişimcilik, 

Dijital Girişimcilik 101, Dijital Girişimcilik 

Rehberi adlı yayınlara, bunların yanı sıra, aynı 

şekilde, FinTech ve farklı kategorilerde toplam kırk 

adet yayına da ulaşılmaktadır. 

 

Girişimciliğe önem veren ve doğru adımlar atan 

ülkeler, teknoloji ihraç ederek fark yaratacağına ve 

bu kapsamda dijitalleşen dünyada Türkiye’nin 

hedeflenen atılımı yapabilmesi için devletin 

girişimciliği desteklemesinin yanında büyük 

şirketlerin de bu genç ve dinamik Startup’larla iş 

birliği yapması gerektiğine inandıkları için bu 

programları hayata geçirmişlerdir. 

 

2.1. BKM ve 2023 

 
BKM, “2023 Nakitsiz Toplum” hedefi üzerinde 

çalışmalar yapmaktadır. Bu hedefte amaçlanan; 

nakit paranın yerine nakitsiz ödeme sistemlerinin 

yaygınlaştırılarak, nakit para kullanımın bitirmektir. 

BKM’nin verilerine göre; 

 

 

 

 

 

DÖNEM POS 

SAYISI 

ATM 

SAYISI 

KREDİ 

KARTI 

BANKA 

KARTI 

 

2017 

 

1.648.080 
 

49.038 

 

61.251.618 

 

127.300.550 

 

 

Tablo 1: Pos–Atm–Kart Sayıları, BKM 

 (Ocak- Eylül, 2017) 

 

Nakitsiz ödemelerin yaygınlaşmasında, internet 

tabanlı girişimler ve Fintech girişimleri önemli rol 

oynayacak. İnternet tabanlı girişimler, nakit 

ödemelerin yaygın olmadığı ya da tamamen nakitle 

dönen iş kollarını dönüştürmeye başlamıştır. 

Özellikle, ulaşım, su siparişi ve bağış gibi mikro 

ödemelerin yaygın olduğu bu alanlarda bu 

dönüşümün başladığı gözlemlenmektedir. BKM’nin 

bu konuda bir diğer görüşü de şu şekildedir; 

Fintech’lerin finansal erişiminin artması ve dijital 

ödemelerin yaygınlaşması konusunda hızlandırıcı 

bir etki yapmasıdır. Bu düzlemde bakıldığında, bu 

yenilikçi şirketlerin artmasıyla beraber “2023 

Nakitsiz Toplum” hedefine, daha fazla kişinin daha 

kolay biçimde finansal hizmetlerden 

yararlanmasıyla ulaşılacağı ön görülmektedir. 

 

2.2. BKM ve Uygulamaları 

 

BKM’nin, BKM Express ve Troy adlı banka temelli 

ürünleri bulunmaktadır 

 

BKM Express; BKM, bankalar ve e-ticaret 

dünyasının önde gelen firmalarıyla birlikte 

geliştirilen, İnternet alışverişlerini hızlı, kolay ve 

keyifli hale getiren bir ödeme sistemidir. BKM 

Express, kullanıcının kart bilgilerini alışveriş 

yaptığı siteyle paylaşmadan alışveriş yapmasını 

sağlamaktadır. Mobil uygulaması, internet sitesi ve 

üye iş yerlerinin satın alma kısmındaki BKM 

Express’e özel seçeneğiyle hizmet vermektedir. 

 

2012 yılında, 9 banka ve 5 üye iş yeriyle başlayan 

bu uygulama, 2017 yılı itibariyle ise 24 bin üye iş 

yeri ve 17’si banka olmak üzere toplamda 18 

kuruma ulaşmıştır. Ödeme için kullanılan kartların 

%99.7’sine destek verilmektedir. Yapılan 

çalışmalar ve kazanılan kullanıcı güveni ile 

toplamda 1.5 milyon kişiye ulaşılmıştır. Bu 1.5 

milyon kişiyle toplamda 5 milyon işlemi geçen 

yerli cüzdan çözümü (BKM Express) 2015-2017 

yılında toplamda %100 büyüme oranına ulaşmıştır.  

 

Troy, banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli 

kartların sağ alt köşesinde yer alan bir ödeme 

yöntemidir. Dünyada bu uygulamanın global 

karşılığı olan iki şirket vardır; Master Card ve Visa. 

Troy, 32 milyon₺ yatırımla, 2016 yılı Nisan ayında 

hizmet vermeye başlamıştır. 15’i banka, biri de 

kurum olmak üzere toplam 16 kurum Troy logolu 

ön ödemeli kart ve kredi kartı basabilir durumdadır.  
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BKM’nin 2017 yılı Ocak ve Eylül ayları 

içerisindeki, internetten yapılan kartlı ödeme işlem 

sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

 

 

DÖNEM KART 

KULLANIM 

İŞLEM 

ADEDİ 

KART 

KULLANIM 

İŞLEM 

TUTARI 

(MİLYON TL) 

 

2017 

 

 

263.503.586 

 

72.735,14 

 

Tablo 2: İnternetten Yapılan Kartlı Ödeme 

İşlemleri, BKM, (Ocak – Eylül, 2017) 

 

Troy’un Türkiye ekonomisine bu noktada katkısı şu 

şekildedir; kredi kartıyla yapılan işlemlerin hacmi 

Troy’dan önce Master Card ve Visa gibi şirketlerin 

üstünden geçiyordu, şimdi ise Troy, bu işlem 

hacmini Türkiye içinde tutmaktadır. BKM, Troy ile 

hizmete sunduğu yerel ödeme sisteminin dünyada 

var olan örnekleri şöyledir; 200 milyon nüfuslu 

Brezilya’da 110 milyon kart Elo’ya, 1.3 milyar 

nüfuslu Hindistan’da 645 milyon adetlik banka kart 

pazarının 494 milyonu Rupay’a, 59 milyon nüfuslu 

İtalya’da 37 milyonu Bancomat’a aittir. Kanada’da 

Interact logolu kartlarla yıllık 5.5 milyar adet işlem 

yapılırken, bu işlemlerin cirosu 222 milyar dolar 

seviyesindedir. Almanya’nın yerel ödeme yöntemi 

Girocard logolu kartlarla ise yıllık 3 milyar yakın 

işlem yapılırken ciro olarak karşılığı ise 151 milyar 

Euro seviyesindedir. Troy ise Nisan – Eylül ayları 

arasında 350 bin karta ulaşmıştır. 2017 yılı 

itibariyle Türkiye’de 60 milyon kredi kartı, 120 

milyonda banka kartı bulunmakta, 2020 yılında, 

210 milyon kartın olacağı öngörülüyor, Troy’un 

hedefi ise bu kartların 40 milyonunun Troy logolu 

olması. 

 

2.3. BKM, Blokchain ve Kripto Paralar 

 

Kripto para; internet üzerinde kullanılan, herhangi 

bir kuruma bağlı olmayan, kendine özel şifreli 

yapısıyla, özel şifrelenmiş dijital cüzdanlar 

aracılığıyla kullanılan, sanal paralardır. Günümüzde 

en çok tanınanı Bitcoin’dir, birçok ülke sanal 

paraları kabul etmeye ve kendileri de sanal para 

üretmek için ilk adımları atmışlardır; 2017 yılı 

Ağustos ayı içinde Estonya, Estcoint adıyla ilk 

sanal para üreten devlet olacağını açıklamıştır. 

 

BKM’nin yakın bir süreçte, devlet ile iş birliği 

yaparak veya da kendi başına bir sanal para üretme 

planı bulunmamaktadır. BKM, bu teknolojinin 

ardında yatan blockchain adlı sistem üzerine 

çalışmalar yapmaktadır. 

BKM, öncelikle blockchain adlı bu sistemi 

öğrenmek için adımlar atmıştır; seminer ve 

konferanslara katılarak. Fintechistanbul.org 

adresindeki paylaşımların temelini oluşturduğu, 

Ahmet Usta ve Serkan Doğantekin tarafından 

“Blockchain 101” adıyla, Blockchain’in anlatıldığı 

kitap dijital olarak, BKM tarafından yayınlanmıştır. 

Şirket olarak, öğrenmenin en etkili biçiminin 

“denemek” olduğunu düşünen BKM, blockchain 

tabanlı dijital bir kimlik çalışması yapmıştır. Bu 

çalışma, ne kadar çok işlem yapılırsa, ön 

görülmeyen sorunları tespit etme olasılığının 

artacağı düşünülerek, şirket içerisinde çalışanlara 

göre şekillendirilmiştir. 

 

Bu test projesinin adı, BKM’nin, “Bay Bay Nakit” 

adlı sloganın baş harflerinden oluşan BBN olarak 

belirlenmiştir, uygulama içinde kazanılan puanlara 

da Keklik adı verilmiştir, kullanıcılar kazanılan 

keklikleri birbirilerine gönderebilmekte ve 

mağazalardaki indirim kodlarını satın 

alabilmektedirler. Kullanıcının verilen hedefleri 

yerine getirmesi durumunda ödül kazandığı bu 

uygulamayla; dağıtık defter yapısı -bilginin birden 

fazla yerde saklanması-, akıllı sözleşmeler ve kripto 

para kavramları test edilmiştir. 

 

BBN, IBM Hyperledger Fabric platformunun 0.6 

versiyonu üzerinde çalışmaktadır. Uygulama, IBM 

Hpperledger Fabric’in yeni versiyonuna, ikinci faz 

üzerine taşıma çalışmaları devam etmektedir. Yeni 

versiyonda, consensus algorithms -fikir birliği 

algoritmaları- adı verilen yapı incelenecektir.  

BKM’nin, blokchainle ilgili yaptığı tek çalışma 

BBN adlı uyuglama değildir, bir diğer platform 

olan Ethereum üzerinde de çalışmalar yapmaktadır. 

Ethereum, özel bir yazılım dili kullanarak 

blockchain işletim sistemi üzerinde merkezi 

olmayan yazılım protokolleri geliştirilmesine 

olanak sağlayan bir sistemdir. Bu çalışmalara ek 

olarak, Türkiye’de blockchain üzerine çalışan kişi 

ve şirketlerle bir araya gelip fikir alışverişinde 

bulunmaktadır. Blockchain’in bir ekosistem işi 

olması bilinciyle ve bu bilinçle sadece bankacılık 

sektörüyle değil, farklı sektörlerden oyuncularla da 

fikir alışverişi yapmaktadır. 

 

2.4. BKM ve İnovasyon Yönetimi 

 

BKM’de şirket içerisinde çalışanlara, yüksek 

seviyede sorumluluk verilerek, fikirlerini hayata 

geçirebilmek için kararlı olmalarını ve bunun için 

pek çok farklı konuda mücadele etmeleri gereken 

bir ortam sağlanmaktadır. Bu ortamda, mevcut 

işleri sebebiyle birlikte çalıştıkları gruplar dışında 

diğer ekipler ile de çalışarak takım ruhu gücü 

arttırılarak daha verimli ve etkin bir çalışma ortamı 

oluşturulmaktadır. Çalışan kişiler, mutlaka yüksek 

merak ve öğrenme hevesine sahip olmalılar; bu 

özelliklere sahip kişiler, çevresini sürekli 
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sorgulayan, yeni şeyleri denemeyi ve anlamayı 

başarmaktadır.  

 

Bkm, inovasyon yönetiminde Türkiye şartları 

içerisinde, en büyük dezavantajın; kültür olarak 

Türk halkının inovasyona çok açık olmadığını ifade 

etmektedir. GEDI (The Global Entrepreneurship 

Development Index) tarafından yapılan en son 

araştırmaya göre, ülkemizin girişimcilik alanındaki 

en zayıf yönü risk almaktır. Diğer yandan, 

regülasyonlar açısından baktığımızda, özellikle 

finans alanındaki yoğun regülasyonlar inovasyon 

tarafında zaman zaman dezavantaj yaratmasıdır.  

 

3. SONUÇ 

 
Dijitalleşen dünyada kullanıcılar için her şey zaman 

ve pratikliktir. Bu nedenle, ödemelerin de 

görünmez olması, kullanıcıların alışveriş 

deneyimlerini tamamlayıcı bir unsur olması 

gerekmektedir. Bu amaçla her geçen gün, BKM 

tarafından, kullanıcı deneyiminin nasıl daha iyiye, 

daha kolaya doğru taşınacağına yönelik araştırmalar 

devam etmekte, denenmekte ve bu doğrultuda 

geliştirilmektedir. BKM’nin hedefi, geleceğin 

ödeme deneyimlerini tasarlayarak nakitsiz bir 

toplum yaratmaktır.  

 

4. KAYNAKLAR 

 
Soner Canko, BKM Genel Müdürü 

 

Özge Çelik, BKM, Direktör, İş Geliştirme 

 

Mahfi Eğilmez, 2017, Kendime Yazılar, Kripto 

Paralar, Bitcoin ve Kripto Paralar. 

 

http://www.mahfiegilmez.com/2017/11/kripto-

paralar-bitcoin-ve-blockchain.html 

 

http://bkm.com.tr/ 

 

https://troyodeme.com/ 

 

https://bkmexpress.com.tr/ 

 

http://fintechistanbul.org/ 

 

https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6

Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRXRoZX

JldW0 

 

 

 

http://www.mahfiegilmez.com/2017/11/kripto-paralar-bitcoin-ve-blockchain.html
http://www.mahfiegilmez.com/2017/11/kripto-paralar-bitcoin-ve-blockchain.html
http://bkm.com.tr/
https://troyodeme.com/
https://bkmexpress.com.tr/
http://fintechistanbul.org/
https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRXRoZXJldW0
https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRXRoZXJldW0
https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRXRoZXJldW0

