
 

BASIN BÜLTENİ 

30 Mayıs 2006 

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 30.05.2006 tarihli Basın Açıklaması 
 
Konu: GİMA’da Yaşanan Kredi Kartı Kopyalaması 
 
Hızla Tespit Edildi 
Bankalar tarafından süpheli bazı kart islmelerinin tespit edilmesiyle birlikte, Gima’nın kredi kartları 
yönetim sistemine bir korsan saldırı ihtimali dogdugu 17 Mayıs tarihinde Gima Yönetimine 
bildirilmistir. Sistem içinde kapsamlı bir arastırma gerçeklestirilmis ve şüpheli uygulamalar Gima 
yönetimi tarafından derhal durdurulmuştur. 
 
Suç Duyurusu Yapıldı 
Gima Yönetimi, 29/05/2006 tarihinde Kadıköy Cumhuriyet Savcılıgı’na suç duyurusunda bulunmuş ve 
konu adalete intikal ettirilmiştir. Ayrıca süpheliler ile ilgili bir liste de emniyet yetkilileri ile paylaşılmıştır. 
 
Zarar Büyümeden Önlendi 
Bankalar, BKM ve Gima Yönetiminin hızlı hareket etmeleri neticesinde olası büyük bir zarar 
gerçekleşmeden önlenmiş durumdadır. Şu ana kadar kopyalandığından şüphelenilen toplam 9,229 
adet kredi kartı tespit edilmiş olup, sahte işlem gerçekleşmiş olan adeti 206’dır. Tüm bu kartlar 
kullanıma kapatılarak yenileri müşterilere gönderilmiştir. Genel olarak da; konu ile ilgili tüm önlemler 
alınmış olup, hiçbir kredi kartı müsterişi bu durumdan ötürü herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktır. 
 
Sistem Tehdit Altında Degil 
Gima Mağazalarına gerçekleşen saldırı, Gima özelinde bir durum olup, tüm kartlı ödeme sistemleri 
için bir tehdit olarak görülmemektedir. Tüketicilerin kredi kartlarını günlük yaşantılarında 
kullanmalarında hiçbir sakınca yoktur. 
 
chip&PIN Uygulamasının Yaygınlasması Sahtekarların Önüne Geçecek 
chip&PIN uygulaması da bu konunun ortaya çıkmasında yol gösterici olmuştur. 31 Mart 2006 
tarihinde ülke çapında başlatılmış olan “chip&PIN” uygulamasının yaygınlaşması ile birlikte bu tip 
hadiselerin de önüne daha da rahat geçilebilecektir. Çünkü “chip&PIN” uygulaması ile gerçekleşen 
kredi kartı işlemlerinde, çip üzerindeki bilgilerin alınarak sahte bir kart üretilmesi imkanı 
bulunmamaktadır. Gima mağazalarında bahsi geçen kart bilgilerinin alınması konusunda, kartların 
çipli ya da çipsiz olmalarından bağımsız, manyetik şerit ile işlem yapılan kart bilgilerinin alınması 
durumu sözkonusu olmuştur. İşlemlerin çip ile şifre girilerek yapılması durumunda bu tip bir 
sahtekarlık sözkonusu olmayacaktır. 
 

BKM: 1990 yılında 13 kamu ve özel Türk bankasının ortaklığı ile kurulan Bankalararası Kart Merkezi (BKM), kartlı ödeme 
sistemi içerisinde bankalarararası otorizasyon ve takası gerçekleştirmek, ortak sorunlara çözüm bulmak, kartlı ödeme 
sistemleri konusunda ülke çapında stratejik çalışmalar yapmak, yurtiçi kredi kartları kural ve standartlarını geliştirmek 
amacını taşıyor. Türkiye’de alanında hizmet veren tek kuruluş olan BKM, güçlü teknik donanım ve  altyapısı, insan 
kaynaklarıyla, üyelerine kartlı ödeme sistemleri konusunda en iyi hizmeti sunmaya çalışıyor. 


