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TÜRKİYE’DE
BİR İLK

En kapsamlı şehir kartı 
olan Başkent Kart; tüm 
iş yerlerinde ve online 
alışverişlerde kullanılacak. 

Herkesin kullanabileceği 
Başkent Kart, ön ödemeli 
kart mantığıyla içerisine ne 
kadar yükleme yapılırsa o 
kadar kullanılabilecek.



Proje ile vatandaşlarımızın 
ulaşım, alışveriş, sağlık, 
fatura ödeme gibi günlük 
hayatlarını kolaylaştıracak 
bir ekosistem kuruldu.

Başkent Kart, Master Card altyapısıyla tüm dünyada 
geçerli bir şehir kartı olacak.

Ekosistem içerisinde; vatandaşlarımız dijital cüzdan 
özelliğiyle hem fiziksel hem sanal ön ödemeli kart 
oluşturabilecek.

TÜM DÜNYADA
GEÇERLİ





SADECE SOSYAL YARDIM 
ALAN VATANDAŞLARIMIZ 
İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN
BAŞKENT KART



TEMASSIZ VE
AİDATSIZ

Başkent Kart, pos 
cihazının bulunduğu 
her yerde geçerli 
olacak.

Temassız ödeme yapılabilecek.

Anlaşmalı yerlerde yapılacak alışverişlerde özel indirimlerden 
ve avantajlardan yararlanabilme imkanı sunacak.

Kart aidatı 
alınmayacak.

Harcama yapıldıkça ihtiyaç sahibi aileler de kazanacak.



Başkent Mobil uygulamasıyla 
tüm işlemler online 
yapılabilecek.

BAŞKENT KART 
MOBİLDE

Fatura ödemeleri, 7/24 para transferi, cüzdandan cüzdana 
para transferi, bakiye yükleme/çekme gibi işlemler mobil 
uygulama üzerinden kolaylıkla  gerçekleştirilebilecek.



AYLIK 2 TL’YE
SİGORTA
YAPMA İMKANI 
OLACAK

Belediye iştiraki Beltema Sigorta güvencesiyle aylık sadece
2 TL’ye ferdi kaza sigortası yaptırılacak.

Sigorta yaptıranlar ücretsiz ambulans hizmetinden 
faydalanabilecek.



Başkent Kart ile kitap alışverişleri indirimli 
olarak yapılabilecek.

Yakında başlayacak olan burs 
projesinde de kullanılacak.

Anlaşmalı sinema, kafe ve 
müze gibi yerlerde özel 
indirimler sağlayacak.

ÖĞRENCİ DOSTU 
BAŞKENT KART



PROJENİN İKİNCİ 
FAZINDA

Şehir içi toplu ulaşımda, 
vatandaşımız avantajlı 
fiyatlardan ve aktarma 
hizmetlerinden yararlanacak.

Akıllı otopark ve akıllı 
taksilerde kullanılabilecek.

Kredi Kartı olarak 
kullanılabilecek.



SOSYAL YARDIMLARDA
YENİ BİR DÖNEM 
BAŞLIYOR



BİR ELİN
VERDİĞİNİ DİĞER 
EL GÖRMEYECEK

Başkent Kart, 
sosyal yardım 
sistemini geliştirerek 
ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızın 
yardımlarını şeffaf ve 
kolaylıkla alabilmesini 
sağlayacak.

Sosyal yardım alan 
vatandaşların ve 
diğer kart sahiplerinin 
kart tasarımları aynı 
olacak.



UYGAR BİR
YARDIM SİSTEMİ

Sosyal yardım alan aileler için; kuyum, bahis, tekel gibi 
harcamalar hariç herkes ihtiyacı olan ürünü dilediği yerden 
satın alabilecek.

Kredi kartı geçen her 
yerde kullanılabilecek.

Gıda kolisi devri sona erecek.



Sosyal yardım yapılırken kullanılan personel gücü ve dağıtım 
masrafları sona erecek.

Buraya harcanan paralar yine sosyal yardım alan aileler için 
kullanılacak.

Sosyal yardımlar bir tüccarın kazancı olmayacak.

Destek ekonomisi başkentin tamamına yayılacak.

MASRAFLAR 
SONA ERİYOR



YERLİ ÜRETİME TEŞVİK,
ÇİFTÇİLERE DESTEK

‘‘BEREKET KART’’



Çiftçilere özel olacak Bereket Kart’a üretime yönelik destek 
tutarları yüklenebilecek.

Belediye iştiraki 
Belplas’ın çiftçilere 
yönelik ürünleri 
indirimli alınabilecek.

BAŞKENT KART
ÇİFTÇİLERİN
YANINDA




