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TÜRKİYE’NİN ULUSAL DİJİTAL CÜZDANI 
BKM EXPRESS,  

ÖDEME SİSTEMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI 
ÖDÜL SAHİBİ OLDU 

 
Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM), Haziran ayında kullanıma sunduğu, internetten 
yapılan kartlı ödemeleri daha hızlı ve kolay hale getiren  BKM Express, ilk uluslararası 

başarısını elde etti.  
 

Bir yaşını doldurmadan ödeme sistemleri alanında  
uluslararası ödül sahibi olan BKM Express, dünyanın yakından takip ettiği önemli bir 

ödeme kanalı haline geldi. 
 
Bankaların ortak platformu Bankalararası Kart Merkezi’nin, 2012 yılının Haziran ayında 
tanıtımını yapmış olduğu BKM Express, bir yaşını doldurmadan uluslararası alanda ödül sahibi 
oldu. E-ticarette yeni bir dönem başlatarak, internetten yapılan kartlı ödemelerin daha hızlı ve 
kolayca gerçekleştirilmesini sağlayan güvenli ödeme sistemi BKM Express, Berlin’de 
gerçekleştirilen İşyeri Ödeme Ekosistemi Ödülleri’nde (Merchant Payments Ecosystem Awards, 
MPE Awards)  “En İyi Kanal” kategorisinde ödüle layık görüldü. 13 Şubat gecesi gerçekleşen 
ödül töreninde Avrupa’dan birçok finansal kurumu geride bırakan BKM, BKM Express ödeme 
platformu ile oldukça fazla ilgi gördü. 
 
BKM Express 8 ayda 80 bin kullanıcıya ve 70 üye işyerine ulaştı  
 
Kullanıma sunulduğu günden bu yana 80 bin kullanıcıya ve 70 üye işyerine ulaşan BKM 
Express, internetten yapılan kartlı ödemelerde sağladığı güvenlik ve kolaylık ile e-ticaretin 
gelişimine katkı sağlarken, kısa zamanda kazandığı başarı ile uluslararası alanda sektörün odak 
noktası haline geldi.  8 ay önce kullanıcılarla buluşan BKM Express kısa bir sürede dünyanın 
yakından takip ettiği ödeme kanalı olarak öne çıktı. 2013 yılı sonunda 1 milyon kullanıcı 
hedefiyle başarıdan başarıya koşan BKM Express, önümüzdeki dönemde sisteme entegre 
edilecek yeni özellikleri ile de adından sıkça söz ettirmeye devam edecek. 
 
 
 
 
 



 
Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Dr. Soner Canko; 
 
“BKM olarak BKM Express ürünümüz ile, hızla büyüyen e-ticaret sektörünün gelişimine katkı 
sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye, kartlı ödeme sistemlerinde, dünyanın birçok ülkesinin 
önünde. Uluslararası arenadaki diğer oyunculara örnek olan BKM Express ile, bu başarımızı 
perçinledik. Önümüzdeki dönemde BKM Express’e entegre edeceğimiz para transferi ve mobil 
uygulama özellikleri ile, hem günlük hayatı kolaylaştıran, hem de sektör ile ülke ekonomisinin 
gelişimine katkı sağlayan uygulamalarımızı sürdürüyor olacağız” diye konuştu.  
 
BKM Express ile internetten alışveriş daha hızlı, daha kolay ve daha güvenli  
 
Bankalararası Kart Merkezi’nin bankalar ve e-ticaret sektörünün önde gelen firmalarının işbirliği 
ile geliştirdiği ve kullanıma sunduğu BKM Express, kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartları 
dijital ortamda tek bir cüzdanda bir araya getiriyor. www.bkmexpress.com.tr üzerinden BKM 
Express’e üye olan kart sahipleri daha hızlı ve kolay işlem yapabilme olanağına sahip oluyor. 
BKM Express üyesi olan kart sahibi, internet alışverişlerini kart bilgilerini kullanmaya gerek 
kalmadan, cep telefonuna gelen tek kullanımlık şifreyle güvenli bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu 
sayede BKM Express, e-ticaret pazarının büyümesinde de önemli bir rol üstleniyor.  
 
Merchant Payments Ecosystem ile ilgili daha detaylı bilgi için: 
http://www.merchantpaymentsecosystem.com/ 
 
MPE Ödülleri hakkında daha detaylı bilgi için: 
http://www.merchantpaymentsecosystem.com/en/MPE/MPE-Awards/MPE-Awards-
overview.alej 
 
 

 
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 
1990 yılında kurulan Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) faaliyetleri, kartlı ödeme sistemi içerisinde;  
- Bankalararası işlemleri doğrulatmak ve takasını gerçekleştirmek  
- Ortak sorunlara çözüm bulmak 
- Kartlı ödeme sistemleri konusunda ülke çapında stratejik çalışmalar yapmak ve  
- Yurtiçi kartların kural ve standartlarını geliştirmektir.  
Verimli operasyonları ve yüksek işlem hacmi ile dünyada alanında örnek gösterilen BKM, güçlü teknik donanımı, 
altyapısı ve insan kaynaklarıyla, üyelerine, perakende sektörüne, kamuya ve bireylere kartlı ödeme sistemleri 
konusunda en iyi hizmeti sunmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.  
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