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Sayın Bakanım, Sayın Valim, İçişleri Bakanlığımızın Değerli Temsilcileri, Değerli 
Meslektaşlarım, Kıymetli Basın Mensupları, Şahsım ve Türkiye Bankalar Birliği 
adına sizleri saygıyla selamlıyorum. 
 
Teknolojik gelişmeler ve yenilikler, uzun vadeli büyümeyi yönlendirmekte, 
kullanım alışkanlıklarıyla birlikte tüm sektörleri ve ilişkileri yeniden 
şekillendirmektedir.  
 
Finansal sektör, teknolojiye en hızlı uyum sağlayan ve hızlı büyüyen 
sektörlerden bir tanesidir. Bankacılıkta iş yapma biçimleri çok hızlı değişmekte, 
yurt içinde ve dışında ödeme sistemleri farklılaşmakta, küresel finansal yapı ve 
ilişkiler temelden etkilenmektedir. 
 
Bu gelişmelerin yansımalarını çeşitli bankacılık ürün ve hizmetlerinde görüyoruz.  
Sektördeki ürün ve hizmetlerin daha kolay erişilebilir, daha hızlı uygulanabilir ve 
daha ucuz hale gelmesiyle finansal sisteme daha geniş bir katılım sağlanıyor. 
Bu sayede bankalarımız her yaş ve coğrafyadaki daha fazla müşteriye 
ulaşabilme imkânı buluyor. 
 
Fırsatlar sunan ve rekabet avantajı sağlayan teknolojik yeniliklere adapte 
olurken, güvenlik açısından ortaya çıkabilecek riskleri de öngörüyoruz. Bu 
risklerin düşük düzeyde kalması için her türlü önlemi aldığımızı da belirtmek 
isterim.  
 
Türk Bankacılık sektörü olarak dijital dünyayı yakından takip etmekle birlikte, 
yenilikleri kendi bünyesine ivedilikle uygulayan bir yapı içerisindeyiz. Dijital 
dönüşümün, bankaların rekabet gücüne ve pazar paylarına doğrudan etki 
edeceğinin bilincinde olarak, altyapımızı geleceğin bankacılık sisteminin 
öngöreceği her türlü değişime ayak uydurabilecek şekilde geliştirmekteyiz. 
 
Bu iyileştirmeler kapsamında, bankacılık sektörü dışında kamu ve özel 
sektördeki paydaşlarımızla yaptığımız entegrasyonlarla birlikte birçok teknolojik 
yeniliği de uygulamaya alıyoruz. 
 
Sayın Bakanım, Değerli Konuklar, 
  
Bu entegrasyonların bir örneği olarak, İçişleri Bakanlığımızla yürüttüğümüz Proje 
kapsamında, Yeni T.C. Kimlik Kartı ile banka şubelerinde işlem yapılabilmesi 
için belirli standartlara göre üretilmiş olan “KEC” yani Kart Erişim Cihaz’larının 
Ziraat Bankası’nın İstanbul, Ankara ve İzmir Şubelerinde kullanımına 
başlanmıştı. 
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Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) üzerinden müşterilerimizin önce 
kimlik doğrulama işlemleri tamamlanmakta, kimliği doğrulanan müşterinin 
yapacağı finansal işlemler için onayı da yine KEC üzerinden alınmaktadır. 
 
Kart Erişim Cihazı ile yapılacak işlemler biyometrik doğrulama veya PIN girişi 
yapılarak sadece müşteri onayı ile sonuçlandırılmaktadır. 

Bugün itibari ile KEC vasıtasıyla T.C. Kimlik Kartına e-imza sertifikası (NES) 
yüklenmesi süreçleri de tamamlanmıştır.  

Bu sayede bankacılık işlemlerinde ve sözleşmelerinde kağıt üzerine ıslak imza 
yerine, kağıtsız bir ortamda e-imza ile imzalanmasına ilişkin altyapı hazır hale 
getirilmiştir.  
 
Böylece;  
 

 bankacılık işlemlerinde süre kısalacak,  

 kimlik tespitine ilişkin hata ve suistimallerin önlenmesi sağlanacak, 

 fiziki arşivleme ihtiyacı azalacak, maliyetler düşecek, verimlilik artacak,  

 sürdürülebilirlik ve yeşil mutabakat eylem planı da desteklenecektir.  
 
İlk aşamada, para yatırma/transfer ve para çekme işlemleri 
gerçekleştirilebilecektir. 
 
Diğer bankacılık işlem ve sözleşmelerinin e-imza ile onaylanması süreçlerinin 
entegre edilmesi çalışmaları devam etmektedir. 
 
Uygulamanın kısa sürede tüm bankalarımız tarafından kullanılmaya 
başlanacağını bekliyorum. 
 
Projenin hayata geçirilmesinde liderlikleri ve yapıcı destekleri nedeniyle Sayın 
Bakanımıza, Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürümüze, çalışma 
arkadaşlarına ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 
 
Uygulamanın müşterilerimiz, bankalarımız, finans sektörümüz, paydaşlarımız ve 
ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum. 


