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İNTERNETTEN ALIŞVERİŞİN YENİ ADRESİ BKM 

EXPRESS  

 

Bankaların ortak platformu Bankalararası Kart Merkezi (BKM),  

internet üzerinden yapılan alışverişlerde  

hızlı, kolay ve güvenli ödeme sağlayan ürünü BKM Express’i,  

“Nerden Aldın - İnternetten” söylemli iletişim kampanyası ile tanıtıyor. 

Kartlı ödeme sistemlerinde tüm bankaların ortak platformu olarak faaliyet gösteren 
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), internet üzerinden yapılan alışverişlerde BKM Express 
ürünüyle yeni bir dönem başlatıyor. İnternetten yapılan alışverişlerde hızlı, kolay ve güvenli 
ödeme sağlayan BKM Express’in iletişim çalışmaları, “Nerden Aldın - İnternetten” söylemli 
iletişim kampanyası ile sürüyor. Çiçekten televizyona, oltadan çantaya tüm ihtiyaçların 
internetten kolaylıkla alınabildiğini vurgulayan iletişim kampanyasında e-ticaretin gelişimine katkı 
sağlanıyor. 
  
BKM Express’in yeni iletişim kampanyasında, BKM Express ile internetten alışverişin sağladığı 
hızın altı çiziliyor. Ayrıca BKM Express’in internetten kart bilgilerini kullanmadan alışveriş 
olanağı sunması ile sağlanan kolaylık unsuruna dikkat çekiliyor. BKM Express’in iletişim 
kampanyası ile, toplumun farklı kesimlerini temsil eden karakterler ile, internet üzerinden yapılan 
alışverişlerin yaygınlaşması hedeflenirken, internetten alışverişin günlük hayatı 
kolaylaştırmasına vurgu yapılıyor.  
 
BKM Express’in “Nerden Aldın - İnternetten” söylemli reklam kampanyasının iletişimi TV, 
gazete, radyo, açıkhava, sinema ve internet aracılığıyla yapılıyor. 
 

Künye  
Reklamın Başlığı: "Nerden Aldın - İnternetten" 

Reklamveren: Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 
Reklamveren Temsilcisi: Serkan Yazıcıoğlu 

Reklam Ajansı: Klan İstanbul 
Yaratıcı Grup: Ediz Kurtbarlas, Cüneyt Tiryaki,  

Murat Karslıoğlu, Alper Bayram, Ahmet Sefer, Alev Bozduman, Cenk Ertan 
Müşteri Grubu: Gamze Gürkan, Esra Akbaş, Zeynep Özpağda 

Ajans Prodüktörü: Saime Akçura 
Prodüksiyon Şirketi: Böcek Yapım 

Yönetmen: Ozan Yalabık 
Kullanılan Mecralar: TV, Basın, Web, Outdoor, Radyo, Sinema 



 
 
 

 
 

 
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.  


