BASIN BÜLTENİ

BKM Express eSpor kulübü Dark Passage ile sponsorluk
anlaşması imzaladı!
Türkiye’nin ilk dijital cüzdanı BKM Express, Türkiye'nin en köklü
eSpor kulüpleri arasında yer alan Dark Passage'ın League of Legends
takımının ardından Counter Strike: Global Offensive, DOTA 2, FIFA 17
ve Hearthstone takımlarına da ana sponsor oldu. Dark Passage
takımları, 2017’deki müsabakalarına “Dark Passage.BKM Express”
adıyla çıkacak.
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kulüplerinden Dark Passage ile olan sponsorluk anlaşmasını genişletti. 2016 yazında Dark
Passage’ın League of Legends (LoL) takımının ana sponsoru olan BKM Express, yeni yılla
birlikte sponsorluk anlaşmasını daha geniş kapsamla birlikte uzatarak Dark Passage’ın
League of Legends takımının yanı sıra Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), DOTA 2,
FIFA 17 ve Hearthstone takımlarına da ana sponsor oldu. Genişleyen iş birliği kapsamında
Dark Passage’ın söz konusu oyunlardaki takımlarının tümü bu yılki turnuvalarda “Dark
Passage.BKM Express” adıyla boy gösterirken, takım formalarında BKM Express logosuyla
mücadele edecekler.
BKM Express’in ana sponsoru olduğu Dark Passage League of Legends (LoL) takımı, 2016
yılında League of Legends Şampiyonluk Ligi’nin en büyüğünü belirleyen Türkiye Büyük
Finali’nde rakibi SuperMassive’i 3-0 yenerek şampiyon olmuş, Brezilya’daki Uluslararası Wild
Card turnuvasında Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanmıştı. Dark Passage’ın DOTA 2 ve
CS:GO takımları ise geçtiğimiz hafta Çin’de finalleri gerçekleştirilen World Electronic Sports
Games turnuvasında Türkiye’yi başarıyla temsil ettiler.

Konuyla ilgili açıklama yapan BKM Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Serkan
Yazıcıoğlu şunları söyledi: “Türkiye'de hızla gelişen eSpora olan desteğimiz artarak devam
ediyor. Bu yıl bildiğiniz gibi, Fenerbahçe 1907 ve Galatasaray eSpor takımları da League of
Legends Şampiyonluk Ligi’ne katıldı. Önümüzdeki dönemlerde gerek League of Legends’da
gerekse eSporun diğer branşlarında oyunseverleri seyir zevki yüksek mücadeleler bekliyor.
League of Legends takımımızın yanı sıra Dark Passage’ın diğer tüm branş takımlarına
sponsor olarak eSpora olan desteğimizi artırdık. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da bu
heyecana dahil olacağız. eSporseverlere yönelik çekilişler ve kampanyalar düzenleyerek
oyunculara BKM Express’in güvenli, hızlı ve kolay ödeme çözümlerini tanıtacağız.”
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BKM Express hakkında
Bir BKM markası olan BKM Express, ücretsiz, hızlı, kolay ve güvenli bir dijital ödeme aracı ve Türkiye’nin ilk dijital
cüzdan uygulamasıdır. Hâlihazırda 1,2 milyonu aşkın üyesi bulunan BKM Express, 15 bin üye işyerinde hizmet
vermektedir. BKM Express ile iPhone ve Android uygulamaları üzerinden para gönderilebilmektedir. BKM Express, ebağış alanındaki yeniliklerin de öncüsüdür ve mobil uygulaması üzerinden sivil toplum kuruluşlarına kolayca bağış
yapılabilmektedir. www.bkmexpress.com.tr
BKM hakkında
1990 yılında 13 kamu ve özel Türk bankasının ortaklığıyla kurulan, hâlihazırda 28 bankanın üyesi olduğu
Bankalararası Kart Merkezi‘nin (BKM) faaliyetleri, ödeme sistemleri içerisinde; nakit kullanımı gerekmeksizin her
türlü ödemeyi veya para transferini sağlayan veya destekleyen sistem, platform ve altyapıları oluşturmak, işletmek
ve geliştirmektir. Kredi kartı ve banka kartı uygulaması içinde bulunan bankalar arasında uygulanacak prosedürleri
geliştirmek, standardizasyonu sağlamaya yönelik çalışmalar yaparak kararlar almak, Türkiye genelinde uygulamalar
ile yurt içi kuralları oluşturmak, bankalar arasındaki takas ve hesaplaşmayı yürütmek, yurt dışı kuruluş ve
komisyonlarla ilişkiler kurmak ve gerektiğinde üyelerini bu kuruluşlarda temsil etmek, halen her banka tarafından
devam ettirilen işlemleri daha güvenli, süratli ve daha az maliyetli tek bir merkezden yürütmek, BKM’nin ana
faaliyetleri arasında yer almaktadır. 2012 yılında hayata geçirilen BKM Express; BKM, bankalar ve e-ticaret
dünyasının önde gelen firmalarıyla birlikte geliştirilen, İnternet alışverişlerini hızlı, kolay ve keyifli hale getiren bir
ödeme sistemidir. Troy ile birlikte ise Türkiye kartlı ödeme sistemlerinde yeni bir dönem başlamıştır ve BKM, 1 Nisan
2016 tarihinde “Türkiye’nin Ödeme Yöntemi Troy”u hayata geçirmiştir. Şirket, 2023 yılında “nakitsiz bir toplum”
hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir. www.bkm.com.tr
Dark Passage hakkında
2003 yılında 5 arkadaşın bir araya gelmesiyle kurulan Dark Passage eSports Club, 10 yılı aşkın geçmişiyle
Türkiye'nin en köklü ve en başarılı eSpor kulübüdür. Elektronik sporların oynandığı her branşta daima yeni
yeteneklere şans tanıyarak en iyi takımları oluşturmayı hedefleyen Dark Passage, sadece başarıyı değil ahlaki
değerleri ve sportmenliği de ön planda tutan bir vizyona sahiptir. Yurtdışındaki turnuvalarda aldığı başarılarla
uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden en başarılı eSpor kulübü unvanına sahip olan takımımız, günümüzde beş
farklı oyunda toplam 23 oyuncuya sahip olan geniş ailesiyle bir eSpor kulübünden fazlası haline gelmiştir. Sürekli
gelişmeyi hedefleyen bakış açısı sayesinde zamanla iş ağını da genişleten Dark Passage, şu anda eSpor
organizasyonları, profesyonel oyuncu donanımları marketi ve oyuncu evi gibi alanlarda da faaliyet gösteren bir

şirkete dönüşmüştür. Bugün Dark Passage eSports Club, Türkiye'de elektronİk sporların ön planda olduğu tüm
faaliyetlerde yer alan ve ülkemizi her daim başarıyla temsil etmek için yoğun çaba sarf eden devasa bir
organizasyon halini almıştır.

