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Değerli Başkanlarım, Değerli Konuklar, Değerli Meslektaşlarım, Basınımızın 

Değerli Temsilcileri; şahsım ve Türkiye Bankalar Birliği adına hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. Böylesine güzide bir topluluğa konuşma yapmak üzere davet 

ettikleri için konferansın düzenlenmesine destek veren Merkez Bankamızın 

Sayın Başkanına ve konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür 

ediyorum. 

 

Bildiğiniz gibi, ödemelerin nakit ile yapıldığı alışverişlerde işlem oldukça basit ve 

kesindir. Ancak, nakit ile ödeme giderek daha az tercih edilen bir yöntemdir. 

Ödeme için farklı araçlar kullanılmaya başlandığında ödeme işlemi, ödeme 

sistemi adını verdiğimiz, karışık ve kuralları olan bir dizi aşamadan geçmektedir. 

Ödeme sistemlerini, parasal bir değerin transferi olan ödemenin 

gerçekleştirilmesini sağlayan, ödeme araçları, katılımcılar, kuruluşlar, kurallar, 

prosedürler ve teknoloji gibi ana unsurlardan oluşan bir bütün olarak 

tanımlayabiliriz. Farklı bir ifade ile, ödeme sistemleri ekonomik birimler arasında 

hizmet ve mal değişimini kolaylaştıran araçları, işletim süreçlerini ve haberleşme 

ağını kapsamaktadır.  

 

Ödemelerin daha güvenli ve hızlı olmasına ve zamanında yapılmasına imkan 

veren ödeme sistemleri, para ve maliye otoriteleri, ekonomik faaliyetin tarafları 

ve finansal sistem için son derece önemli hale gelmiştir. Kullanımının gün 

geçtikçe artmasına paralel olarak, tüm dünyada ekonomiler için kritik düzeyde 

role sahip olan ödeme sistemleri, aynı zamanda uluslararası finansal 

entegrasyon sürecinin hızlanmasına da katkı sağlamaktadır.  
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Finansal sistemde güvenirliliği ve hızı artırmak isteyen ülkeler, sürekliliği olan, 

kolay kullanılabilen, etkin çalışan ve aynı zamanda daha ekonomik olan gelişmiş 

ödeme sistemlerine sahip olmanın çabası içindedirler. Ekonomik faaliyetlerin 

hızlandırılmasında, desteklenmesinde, kayıt altına alınmasında, uluslararası 

ticaretin arttırılmasında, işlem maliyetlerinin düşürülmesinde, yeni finansal 

ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilerek, küçük yatırımcılara ulaştırılmasında, para 

politikalarının uygulanmasında, bankaların rezerv ve fon yönetiminde, alternatif 

hizmet kanallarının geliştirilmesinde modern ve etkin ödeme sistemlerinin katkısı 

aşikardır.    

 

Ödeme sistemlerinin etkinliğinden anlaşılması gereken güvenirliliği, hızı, ödeme 

kesinliği, maliyeti ve kullanım kolaylığıdır. Sistemin etkin ve güvenli bir şekilde 

işlemesi; internet bankacılığı gibi alternatif dağıtım kanallarını geliştirebilmesinde 

de önemli rol oynamaktadır.  

 

Türkiye’de temel ödeme sistemleri kullanıma alındığından itibaren bankacılık 

sektöründe geniş kabul görmüştür. Merkez Bankamızın ve bankalarımızın 

altyapılarını, teknolojik gelişmelere uyumlu olarak sürekli geliştirmeleri  

sayesinde her geçen gün daha yoğun olarak kullanılmaya devam edilmektedir.  

 

Diğer taraftan, ödeme sistemlerinin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalarda 

Türkiye Bankalar Birliği başta Merkez Bankası olmak üzere bankalar ve ilgili 

otoriteler ile yakın işbirliği içerisindedir. EFT sisteminin kuruluş aşamasından 

itibaren sorunsuz olarak işletilmesi, yaygın kullanımı, iyileştirme ve geliştirme 

çalışmalarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile teknik ve 

operasyonel konularda çalışmalar yapılmaktadır.  

 

Ödeme aracı olarak kullanılan diğer bir enstrüman da kartlı ödeme sistemleridir. 

Banka kartı ve kredi kartı hizmetleri ülkemizde bankalar tarafından yaygın olarak 

verilmektedir. Bankalarımızın  katılımıyla kurulan Bankalararası Kart Merkezi 

A.Ş. kartlı ödemelerin otorizasyonu ve takas hizmetlerini gerçekleştirmektedir. 
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Bankalarımız, imza yerine şifre uygulaması (chip and pin) ve taksit uygulaması 

gibi dünya ölçeğinde pek çok ilk veya örnek uygulamayı gerçekleştirmiştir.  

 

Sayın Başkanlar, Değerli Konuklar,  

 

Ülkelerimizin oluşturduğu coğrafyada, tarih boyunca süregelen ikili ve bölgesel 

ilişkilerin her alanda ivme kazanarak geliştiğini görüyoruz. Bu durum yatırımlara 

ve ticarete de olumlu yansıyor. Bunun anlamı ekonomik ilişkilerin finansmanında 

bankalarımız arasında var olan ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve bölgesel 

bir nitelik kazandırılması gerektiğidir. Bu konuda bankalar olarak bizlere önemli 

bir görev ve sorumluluk düşmektedir. Hem bölgesel ilişkilerin geliştirilmesine 

hem de uluslararası ekonomiler ile entegrasyonun güçlenmesine katkı sağlamak 

aynı zamanda müşterilerimizin ihtiyaçlarını da daha iyi karşılamak üzere, ödeme 

sistemlerinin birbiriyle konuşur olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle ortak 

ödemeler sisteminin oluşturulması için çalışmaların sürdürülmesini 

destekliyoruz. Ödeme sistemleri konusunda, bankacılık sektöründeki uygulama 

ve tecrübeleri bölge ülkeleri arasında paylaşmanın çok faydalı olacağını 

düşünüyoruz. Toplantının, bu yönde, geleceğe atılacak adımlara vesile olmasını 

diliyorum.  

 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor ve hepinize saygılarımı sunuyorum.  

 


