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GERİ SAYIM BAŞLADI… SON 75 GÜN!
1 TEMMUZ 2007’DEN İTİBAREN
KREDİ KARTI KULLANIMINDA ŞİFRE ZORUNLU
OLUYOR, İMZA TARİHE KARIŞIYOR.
BKM UYARIYOR:
ŞİFRENİZİ ALMAYI SON GÜNE BIRAKMAYIN
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve üye bankaları tarafından 31 Mart 2006 tarihinde başlatılan ve
bugüne kadar geçiş süreci devam eden chip&PIN uygulamasında, 1 Temmuz 2007 tarihinden itibaren
zorunlu şifre kullanımı başlayacak.

Fransa ve İngiltere’nin ardından Dünya’da üçüncü ülke olarak uygulamayı başlatan
Türkiye, 15 ay gibi kısa bir süre içinde geçiş sürecini tamamlayarak, yeni bir rekora imza
atmış olacak.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve üye bankaları tarafından Fransa ve İngiltere’den sonra Dünya’da
üçüncü ülke olarak Türkiye’de hayata geçirilen chip&PIN uygulamasında, zorunlu şifre kullanımı, 1
Temmuz 2007’de başlıyor.

Geçiş süreci 30 Haziran 2007 günü sona erecek ve 1 Temmuz 2007 itibariyle, çipli kredi
kartları ile yapılacak alışverişlerde imza uygulaması ortadan kalkarak,
şifre kullanımı
zorunlu hale gelecek.
Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde, daha güvenli bir alışveriş ortamı sunmak amacıyla hayata geçirilen
chip&PIN uygulamasında, şifresiz alışverişin 30 Haziran’da sona ereceği ve bu tarihe kadar kart
kullanıcılarının şifrelerini almaları gerektiği kapsamlı bir kampanya ile aktarılacak.

BKM Genel Müdürü Sertaç Özinal: Şifresiz alışverişte 30 Haziran son gün. BKM ve üye
bankaları, chip&PIN uygulamasına geçişte tüm hazırlıkları tamamlamak üzere. Kart
kullanıcılarının da son günü beklemeden şifrelerini almalarını bekliyoruz.
Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Sertaç Özinal, “Yaratıcı fikirleri, farklı çözüm ve hizmetleriyle,
uluslararası bankacılık çevrelerinden büyük övgü toplayan Türk Kartlı Ödeme Sektörü’nün, chip&PIN
geçiş sürecindeki üstün performansı ve rekor süreci ile bir kez daha dikkatleri üzerine topladığını”
söyledi.

BKM ve üye bankalarının chip&PIN uygulaması ile hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladığını söyleyen
Özinal, kart kullanıcılarından 30 Haziran’ı beklemeden bir an önce şifrelerini bankalarından almalarını ve
kullanmaya başlamalarını, beklediklerini sözlerine ekledi.

BKM’nin bilinçlendirme kampanyasında
yine Okan Bayülgen yer alacak.
Bankalararası Kart Merkezi tarafından, tüketici bilincinin yükselmesini hedefleyen bilinçlendirme
kampanyasında yine Okan Bayülgen yer alacak. Bilinçlendirme kampanyası, Okan Bayülgen’li reklam
filmlerinin yanı sıra, farklı noktalardaki saha aktiviteleri ve ilgi çekici etkinlikler ile devam edecek.
BKM’nin banka kartı ve bir önceki chip&PIN kampanyasında da görev alan Okan Bayülgen, şimdi kredi
kart kullanıcılarına, şifrelerini almak için son günü beklememelerini yine esprili bir dille aktaracak.

Bankalararası Kart Merkezi
chip&PIN sunumundan başlıklar:
Ülkemizde 2007, Mart ayı sonuna kadar chip&PIN dönüşümü için
580 milyon USD harcandı. Bu tutarın 2007 yıl sonu itibariyle 650 milyon USD’e ulaşması beklenmekte.
Ülkemizde, Mart 2007 itibarı ile;
chip&PIN uyumlu kartların oranı % 90
(Piyasada, 2 milyon adedi sanal kart olmak üzere toplam 33 milyon adet kredi kartı bulunmaktadır.)
chip&PIN uyumlu POS cihazı oranı % 96
chip&PIN uyumlu ATM’lerin oranı % 72
Kredi kartı kullanıcılarının %86’sı uygulamadan haberdar.
Alışveriş yaparken şifresini tuşlayan kullanıcı oranı şu an için % 70.
chip&PIN Nedir?
chip&PIN kredi kartı kopyalanma ve kayıp çalıntı risklerini azaltan yeni bir ödeme yöntemidir. Bu
yöntemle kredi kartının üzerindeki çip kartın kopyalanma riskini azaltıyor. Girilen 4 rakamlı şifre (PIN) ise
kartın kaybolması ya da çalınması durumunda başkaları tarafından kullanılmasını önlüyor.

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.

