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2020’den itibaren ticaretin % 90’ı
elektronik ortamda gerçekleştirilecek
İnteraktif Pazarlama Zirvesi kapsamında düzenlenen Alternatif Ödeme Sistemleri ve
Mobil Ödemenin Türkiye’deki Geleceği konulu paralel oturumda konuşan MOBİLSİAD
Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, 2020 yılından itibaren ticaretin yüzde 90’ının elektronik
ortamda yapılacağına dikkat çekti.
MOBİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin’in moderatörlüğünü yaptığı
Alternatif Ödeme Sistemleri ve Mobil Ödemenin Türkiye’deki Geleceği konulu paralel
oturumda, mobil ödeme sistemleri ile ilgili Türkiye’nin geldiği nokta değerlendirildi. T.C. Merkez
Bankası Uzmanı Emre Karpuz, MOBİLSİAD Mobil Ödeme Komisyonu Başkanı Yılmaz Kurtay,
Avea Mobil Finansal Servisler Yöneticisi Yiğit Camcı, Turkcell Mobil Finans Bölüm Başkanı Ali
Salcı ve Vodafone Türkiye Bireysel Servisler Direktörü Ömer Kuyucu’nun panelist olarak
katıldığı paralel oturumda konuşan Prof. Dr. Kerem Alkin, “2020 yılından itibaren ticaretin
yüzde 90’ı elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Bu süreci iyi takip etmemiz lazım” dedi.
2020’lere gelindiğinde Dünya’da ve Türkiye’de ekonomik aktivitenin, bir başka deyişle
kurumsal ve bireysel ticari faaliyetlerin çok daha ciddi bir bölümünün sanal ticarete kayacağını
söyleyen MOBİLSİAD Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, “Bu konuda daha iyimser olan insanlar
e-ticaretin 2020’lerden sonra yüzde 90’lara dayanacağına inanıyorlar. Geniş bant kullanımının
Türkiye’de yaygınlaştırılması bu gelişimler için gerekli, hedef 2023’e kadar olanki dönemde
geniş bant uygulamalarını her yıl yüzde 10 arttırmak. Bu gelişim sağlanırsa Türkiye
ekonomisine çok büyük katkıda bulunulmuş olur. Gereken alt yapı ihmal edilmez ve yeterli
seviyelere getirilirse bu katkı sağlanabilir. Ülke olarak teknolojiye ilgi duyuyoruz, özellikle genç
jenerasyonun teknolojiye olan ilgisi çok yüksek” diye konuştu.
Dünya’dan geri kalmamak için mobil olmak şart
MOBİLSİAD Mobil Ödeme Komisyonu Başkanı Yılmaz Kurtay “Dünya’dan geri kalmamak için
teknolojinin bize sunduğu imkanları kullanmak zorundayız. Eğer ki teknolojide var olmak
istiyorsanız 3 ekranda da (TV, bilgisayar ve cep telefonu) olmalısınız. Yine evden çıkarken
yanımıza 3 şey alıyoruz. Bunlarda anahtar, cüzdan ve cep telefonu. Demek ki cep telefonu
artık hayatımızın vazgeçilmezi haline gelmiş. Bu vazgeçilmeze, biz sürekli daha büyük işlevler
yükledik. Artık cep telefonu ile cüzdanın birleşmesi an meselesi. Çok yakın gelecekte, hatta
önümüzdeki aylarda bununla ilgili projeleri duymaya başlayacağız. Türkiye’de mobil ödeme
2009 yılında başladı. Bugün mobil ödeme sadece bir nevi tahsilat taşımacılığı hizmeti sunuyor
ve alternatif ödeme aracı. Ancak 2015 yılında tam bir ödeme aracı olacak. Bununla ilgili
olarak da gelişim yapısı bize benzeyen Latin Amerika’yı kendimize örnek alıyoruz.” dedi.
Vodafone Türkiye Bireysel Servisler Direktörü Ömer Kuyucu “2000’li yıllarda melodi, logo
indirilerek mobil ödeme sistemine adım atılmış oldu ”dedi. Avea Mobil Finansal Servisler
Yöneticisi Yiğit Camcı Mobil ödeme servisi olarak Avea abonelerinin yüzde 10’una ulaştıklarını
belirtirken, Turkcell Mobil Finans Bölüm Başkanı Ali Salcı ise “Mobil ödeme ile yapılan 50
milyar dolarlık ödemenin gelecekteki hedefi 2015 yılından sonra 1.2 trilyon dolara çıkarmak”
dedi.
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