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Ulusal Dijital Cüzdan BKM Express’in mobil uygulaması iPhone’dan sonra Android’de!

BKM EXPRESS MOBİL
ARTIK TÜM AKILLI CİHAZLARDA
İnternetten alışverişin adresi, ödeme platformu BKM Express’i iPhone uygulamasıyla akıllı cihazlara
taşıyan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) mobilde Andorid tabanlı cihazları da projesine dahil etti.
Yeni uygulama ile BKM Express Mobil tüm akıllı cihazlarda her an, her yerden para transferi ve
alışveriş keyfi yaşatmaya devam ediyor.

Teknoloji ile ödeme sistemlerini buluşturarak internet ve akıllı cihazlardan alışveriş/para transferinde
yenilikçi yapısıyla fark yaratan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ödeme platformu BKM Express Mobil
ile Türkiye’de mobil ticaretin (m-ticaret) gelişimine katkı sağlıyor. İnternetten alışverişte kart bilgisi
girmeden hızlı kolay ve güvenli ödeme imkanı sunan BKM Express, mobil alışveriş ve para transferinde
ödeme sistemlerine de yeni bir soluk getiriyor.
Temmuz ayında iPhone cihazlarda başlattığı mobil uygulaması ile cepten alışverişin yanı sıra para
transferini de hayata geçiren Bankalararası Kart Merkezi (BKM) şimdi de BKM Express mobil
aplikasyonunu Android tabanlı cihazlara taşıyor. Böylece artık alışverişi ve para transferini tüm akıllı
cihazlarla buluşturan BKM Express, gece, gündüz her an, her yerde tablet ve akıllı cep telefonları
üzerinden mobil alışveriş yapabilme imkanı sunarken, farklı bankalar arasında 7/24 cep telefonu
numarasına ya da kartlara para gönderimine olanak sağlıyor.
BKM Express Mobil ile Kartlarınız ve Markalar Cebinizde
Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Dr. Soner Canko, ödeme sistemlerinde Türkiye’nin başarısına
dikkat çekerek mobil ticaret ve finansal hizmetler alanındaki gelişmeleri şu şekilde değerlendiriyor:
“E-ticaret hacminin hızla artış gösterdiği Türkiye’de, bugün internetten yapılan kartlı ödeme tutarı 28
milyar TL’yi aşmış durumda. Araştırmalar gösteriyor ki önümüzdeki 3 yıl içerisinde fiziki mağazalardan
yapılan alışverişler ağırlığını internetten alışverişe bırakacak. Ancak akıllı cihazların hayatımızın
vazgeçilmez parçası haline gelmesi artık mobil alana yatırımları da şekillendiriyor. Yapılan bir araştırmada
cep telefonumuza her gün 150 kez baktığımız, bir başka araştırmaya göre ise günde ortalama bir

saatimizi akıllı telefonlarımızla geçirdiğimiz düşünüldüğünde, akıllı cihazların hayatımızdaki önemi de
ortaya çıkıyor. E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren birçok şirket, mobil cihazlarda uygulamaları ile
yerlerini alıyor. Akıllı cihaz kullanıcıları hem alışverişlerini hem de bankacılık işlemlerini mobil cihazlar
üzerinden kolay, her an ve en önemlisi güvenle gerçekleştirmek istiyor. Tüm gelişmeler dikkate
alındığında BKM Express, internette olduğu gibi mobil uygulamasıyla da güvenli, hızlı, kolay alışveriş ve
para transferinde önemli oyuncu olarak öne çıkıyor.”
Google Play Store ve Apple Store’dan Ücretsiz İndirilebiliyor
BKM Express Mobil uygulaması Apple Store ve Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor. BKM
Express üyeleri, mevcutta kullandıkları e-posta adresleri ve şifreleriyle hemen uygulamaya giriş yapıp
para göndermeye ve üye işyerlerine ulaşarak alışverişe başlayabiliyor. BKM Express üyesi olmayanlar ise
e-posta adresi ve kendi belirleyecekleri bir şifreyle hemen üye olabiliyor. Uygulamanın ana sayfasında
bulunan "Kart Ekle" görseli tıklanarak kartlar tanımlanıyor ve bankadan gönderilen doğrulama şifresiyle
işlem yapmaya başlanıyor.
Her An, Her Yerden, Cep’ten Para Transferi
Kolay arayüzü ve basit ekranlarıyla dikkat çeken uygulamada para gönderme işlemi 1 dakika bile
sürmüyor. Mobil uygulamanın ana menüsünde yer alan “Para Gönder” seçeneğinin ardından “Alıcı
Seçimi” ile para gönderilecek telefon veya kart numarası ekrana giriliyor. Ardından paranın gönderileceği
banka ya da kredi kartını, ödeme türünü ve tutarını belirledikten sonra para transferi işlemi
gerçekleştiriliyor. Alıcı da, cep telefonuna gelen SMS’te bulunan şifre ile ATM’den 7/24 gönderilen parayı
çekebiliyor.
BKM Express Üye İşyeri Sayısı 185’e ulaştı
BKM Express mobil uygulaması, üyelerine cep telefonlarını kullanarak internet üzerinden alışveriş yapma
keyfini de yaşatmaya devam ediyor. BKM Express Mobil aplikasyonundan 185 üye işyerini de
görüntüleyebilen BKM Express Mobil kullanıcıları, ayrıca üye işyerlerinin mobil uygulaması üzerinden
alışveriş yapmak istediklerinde ödeme sayfasında "BKM Express ile Öde" seçeneğini tıklayarak BKM
Express mobil uygulamasına yönlendiriliyor. Açılan uygulamada "e-posta adresi ve şifre" girişi ile BKM
Express’te tanımlı tüm kartlara ulaşılabiliyor. Kartı ve ödeme seçeneklerini (taksitli ya da peşin)
belirledikten sonra, bankadan kayıtlı cep telefonu numarasına gönderilecek doğrulama şifresi ile işlem
onaylanarak alışveriş sonuçlandırılıyor.

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.

