2021’de Global Büyümemiz
Sürecek
Ödeme sistemleri dünyasına
baktığımızda Pandemi
döneminde hijyen ve sağlık
kaygıları nedeniyle özellikle
temassız ve online
ödemelerde büyük bir artış
yaşandığını görüyoruz.

PayCore CEO’su Turgut Güney,
“2020 yılında özellikle güvenli mobil
ödeme alanında dünya devleri ile farklı
işbirliklerine imza attık. PayCore
Processing olarak 12 ülkede toplamda
54 müşteriye hizmet veren ve ayda
ortalama 1.129 milyon adet işlemi
process eden önemli bir büyüklüğe geldik.
2021 yılında büyüme ivmesini devam
ettirmeyi ve yurt dışındaki yatırımlarımızı
daha da artırmayı amaçlıyoruz.”

Mastercard verilerine göre
temassız ödemeler 2020
yılının ilk çeyreğinde küresel
bazda yüzde 40 oranında
artarken temassız
alışverişlerin yüzde 80’ini
175 TL’nin (25 USD) altındaki
işlemlerin oluşturduğunu
görüyoruz. Bu rakam da bize
geçmişte nakit olarak
ödenen tutarların artık
temassız olarak ödendiğini
gösteriyor. Türkiye’de ise
Bankalararası Kart Merkezi,
temassız ödemelerin
2020’nin Ekim ayında
geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre yüzde 281
artarak 210 milyona
ulaştığını açıkladı. Mağaza
içi ödemelerde temassız
ödemelerin payı geçen yıl
yüzde 11 iken bu yıl yüzde
39'a yükselmiş durumda.
Yani, Ekim ayında her 5
mağaza içi ödemeden 2'si
temassız yapılmış.
Ödemelerin her alanında
farklı çözümleri olan ve bu
sektörün en hızlı büyüyen

oyuncularından biri olarak
biz de ödemelerin
dijitalleşmesinden son
derece memnunuz.
Dünya çapında 185’i aşkın
müşterimize yenilikçi ve
uçtan uca çözümler
sunarak, 35 ülkeye ödeme
sistemleri alanında teknoloji
ihracatı yaparak sadece
Türkiye’de değil, dünya
çapında bir oyuncu
olduğumuzu gösterdik
ve 2020 yılında özellikle
güvenli mobil ödeme
alanında dünya devleri ile
farklı işbirliklerine imza
attık. Akıllı telefon ve
tabletleri ödeme kabul
eden POS cihazına
dönüştüren SoftPOS
uygulamasıyla uluslararası
anlamda önemli bir atılım
gerçekleştirdik;
Polonya’da “Samsung
Electronics” ve “First Data
Polonya” ile birlikte NFC
özelliği bulunan akıllı
telefon ve tabletlerin
POS terminali olarak
kullanılabilmesini sağlayan
bir projeye imza attık.
Suudi Arabistan’da ülkenin
POS ürün ve hizmetlerinin
tedarikinde yüzde 70 pazar
payına sahip lider fintech
şirketi “Geidea” yine
SoftPOS konusunda
anlaştık. Yine Orta
Avrupa’nın lider ödeme
şirketi “Global Payments”

ile SoftPOS’un satışına
yönelik bir anlaşma
imzaladık. Son olarak
Nijerya merkezli, ülkenin
en büyük 3 ödeme servis
sağlayıcısından biri olan
“Innovectives” ile de bir
başka iş birliği
gerçekleştirmek
üzereyiz. 19 Afrika
ülkesinde ofisi bulunan
ve 100 binden fazla üye
işyerine hizmet veren
Innovectives ile birlikte
Afrika pazarı için
özelleştirilmiş çözümler
sağlayacağız.
Öte yandan yurt içinde de
birçok kurum ve banka da
SoftPOS çözümünü
kullanıyor. Vakıf Katılım, bu
çözümü hayata geçirdi.
Garanti BBVA’da SoftPOS
çözümümüz, 2020 yılı
başından itibaren aktif
olarak çalışıyor. Yeni
bankalar, yeni anlaşmalar
da sırada.
2021 çok daha iyi bir yıl
olacak…
2021 yılında büyüme
ivmesini devam ettirmeyi
ve yurt dışındaki
yatırımlarımızı daha da
artırmayı amaçlıyoruz.
Önümüzdeki dönemde
dünyadaki trendler
doğrultusunda mobil
güvenli ödemeler

odağımızda yer almaya
devam edecek. PayCore
olarak Soft POS
ürünümüzün de içinde
yer aldığı “PayCore
Mobil Ödeme Kabul
Platformu”nu geliştirerek
dünyadaki varlığımızı
güçlendireceğiz.
2021’de diğer odağımız
ise dış hizmet sağlayıcılığı
(processing) ve lisans
alanını yurt dışında
büyütmek olacak. Bugün
PayCore Processing olarak
12 ülkede toplamda
54 müşteriye hizmet
veren ve ayda ortalama
1.129 milyon adet işlemi
process eden önemli bir
büyüklüğe geldik.
Hedefimiz Doğu Avrupa,
BDT, Orta Doğu ve Kuzey
Afrika’dan oluşan bölgenin
en başarılı processing
firması olmak. Bu
doğrultuda geçtiğimiz yıl
daha önce MPTS Türkiye’yi
(Mastercard Payment
Transaction Services
Turkey) satın alarak çok
önemli bir adım attık. Şu
an güçlü altyapımız, dijital
destekli ödeme sistemi
çözümleri konusundaki
deneyimimiz ve gelişmiş
teknolojilerimizle
bölgedeki müşterilerimizin
processing alanındaki tüm
ihtiyaçlarını çok hızlı bir
şekilde karşılayabiliyoruz.

