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İSTANBUL SHOPPING FEST’E  
KARTLI DESTEK 

 
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 

Bu Yıl da İstanbul Shopping Fest’in Ana Destekleyicisi Oldu. 
 

“Festivalde Sadece Perakende Sektörü Değil,  
Artan İş Hacmi ve Vergi Gelirleriyle Türkiye Ekonomisi Kazanacak” 

 
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), bu yıl da İstanbul Shopping Fest’in destekleyicileri arasında 
yer alıyor. 
 
9-29 Haziran 2012 tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Shopping Fest, İstanbul'u dünya 
alışveriş merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyor.   
 
Festival kapsamında sezon ürünlerinde yapılacak %50'lere varan indirim ve düzenlenecek 
çeşitli kampanyaların yanı sıra, sokak şenlikleri, konserler, gösteriler, müzik etkinlikleri, özel 
alışveriş partileri, yarışmalar, moda gösterileri, yurt dışından gelecek olan özel grupların şovları 
ve defileler de İstanbul’a 21 gün boyunca renk ve hareket getirecek.  
 

 
BKM Genel Müdürü Dr.Soner Canko: 
 

Tek Bir Sektör Değil, Türkiye Ekonomisi Kazanacak … 
 
BKM olarak perakende sektörünü her zaman desteklediklerini belirten Dr. Soner Canko,  
İstanbul Shopping Fest’i sadece perakende sektörü için değil, Türkiye ekonomisi açısından 
büyük bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.   
 
 
Festival Hedefe Ulaşacak, Vergi Gelirleri Artacak...    
 
 
 
Festivalin sadece perakende sektörüne değil, turizm, otelcilik ve ulaşım gibi Türkiye 
ekonomisine etki eden birçok sektöre de canlılık getireceğine inandıkları söyleyen Dr.Soner 



 
Canko, geçen sene ilk olmasına rağmen, rüştünü ispat eden festivalin bu yıl daha da başarılı 
olacağına inandıklarını sözlerine ekledi.   
 
 
Banka ve Kredi Kartı ile Alışverişe Ödül Fırsatı...     
 
Festival süresince (9-29 Haziran 2012) banka kartı ve/veya  kredi kartı ile İstanbul ili ve ilçe 
sınırları içerisinde bulunan, banka kartı ve kredi kartı ile satış yapılan tüm mağazalardan tek 
seferde 25 TL ve üzeri tutarında alışveriş yapan müşterilere her 25 TL ve katları için  katılım 
hakkı verilecek (her 25 TL’ye 1 çekiliş hakkı).  İstanbul Shopping Fest ile birlikte organize edilen 
çekilişte kazanan talihlilere 1 adet apartman dairesi, 3 adet Mercedes otomobil ve 21 adet 
iPad2 hediye edilecek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

İSTANBUL SHOPPING FEST HAKKINDA:  
 
Festival süresince İstanbul'un onlarca noktasında, alışveriş merkezlerinde ve mağazalarda birçok 
etkinlik gerçekleşecek. İstanbul, 21 gün ve gece süresince bir eğlence merkezine dönecek. Sokak 
şenlikleri, konserler, gösteriler, müzik etkinlikleri, yarışmalar, moda gösterileri, yurtdışından gelecek 
olan özel grupların şovları ve defileler ile birbirinden renkli görüntülere sahne olacak olan İstanbul, 
bölgesinin tek cazibe merkezi haline gelecek. Sezon ürünlerinde yüzde 50'lere varan indirimler, 
kampanyalar ve çekilişlerin yanı sıra her hafta sonu değişik AVM'lerde alışveriş partileri 
düzenleyecek. İstanbul'u dünya alışveriş merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlayan festival 
kapsamında; yabancı turistler, İstanbul'da indirim sezonunun dışında bir dönemde büyük 
avantajlarla alışveriş yapabilecek. Yabancı misafirler, geçen yıl da olduğu gibi tax free avantajlarıyla 
ödedikleri verginin bir kısmını alışveriş merkezlerinde ve şehrin bazı noktalarında kurulan tax free 
stantlarından iade alabilecek. 

 
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.  
 
 
İstanbul Shopping Fest Çekiliş Kampanyası, BKM adına TSM Danışmanlık Organizasyon ve Pazarlama A.Ş. tarafından 9-
29.Haziran.2012 tarihleri arasında Milli Piyango İdaresi’nin 15.05.2012 tarih B.07.1.MPİ.0.13.04.00-255.01.02/1483-5886 no’lu 
izniyle düzenlenmektedir. Söz konusu tarihler arasında kampanyaya katılma taahhüdü veren AKBANK T.A.Ş.;ALBARAKA 
TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.;ALTERNATİFBANK A.Ş;ANADOLUBANK A.Ş.;ASYA KATILIM BANKASI AŞ., CITIBANK 
A.Ş.;DENİZBANK A.Ş.;EUROBANK TEKFEN A.Ş.;FİBABANKA A.Ş.; FİNANSBANK A.Ş.;GARANTİ BANKASI A.Ş.;HSBC 
BANK A.Ş.;ING BANK A.Ş.;KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.; ŞEKERBANK T.A.Ş.;T. HALK BANKASI A.Ş.;T. İŞ 
BANKASI A.Ş.;T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.;T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.;TEKSTİL BANKASI A.Ş;TURKISH BANK 
A.Ş.;TURKLAND BANK A.Ş.;TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.;TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ;YAPI KREDİ 
BANKASI A.Ş.’den alınmış banka kartı ve/veya  kredi kartı ile İstanbul ili ve ilçe sınırları içerisinde bulunan,banka kartı ve kredi 
kartı ile satış yapan tüm noktalardan tek seferde 25 TL ve katları tutarında (her 25 TL ye 1 çekiliş hakkı) alışveriş yapan bireysel 



 
müşterilerine hak ettikleri kadar katılım hakkı verilecektir. Çekiliş; 12.07.2012 tarihinde saat 14:00 de Levazım Mahallesi 
Korukent Sitesi D Blok Zemin Kat Levent İstanbul adresinde halka açık şekilde yapılacaktır. 1 kişiye Garanti Koza Evleri 
projesinden 3+1 apartman dairesi, 3 kişiye Mercedes Otomobil ve 21 kişiye Bilkom’dan iPad-2 hediye edilecektir. 
Kazananların Listesi 15.07.2012 tarihlerinde Habertürk Gazetesinde ilan edilecektir. Asil ve yedek talihlilere posta yolu ile 
tebligat yapılacaktır. Talihlilerin en son başvuru tarihleri asiller için; 30.07.2012 yedekler için; 14.08.2012’dir. 18 yaşından 
küçükler, TSM Danışmanlık Organizasyon ve Pazarlama A.Ş çalışanları ve tüzel kişiler kampanyaya katılamaz, katılmış ve 
kazanmış olsalar bile ikramiyeleri alamazlar. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. İkramiyeye konu olan eşya ve/veya 
hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.   
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