BKM Express:
3 İşlemden 1’ini Mobile Taşıdı
Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) kart kullanıcıları ile iki yıl önce
buluşturduğu dijital cüzdan BKM Express, mobil ticaretin gelişiminde önemli
rol üstlendi. Bugün 650’nin üzerinde üye işyeri ile e-ticaret pazarının yüzde
45’ine ulaşan BKM Express, mobil uygulamasıyla her 3 işlemden 1’ini akıllı
cihazlara taşıdı.

Yurtdışından büyük ilgi gören BKM Express global bir cüzdan olma yolunda da
ilk adımı attı. BKM Express, İspanya’nın dijital cüzdanı iupay ile işbirliği yaptı.
Bu işbirliğiyle, iupay ve BKM Express kullanıcılarının, hem İspanya hem de
Türkiye’deki e-ticaret sitelerinden alışveriş yapmaları mümkün hale gelecek.

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) iki yıl önce, İnternet’ten alışveriş yapan kart
kullanıcılarının kullanımına sunduğu ve bugün 15 bankaya ait banka kartı ve kredi kartlarının
eklenebildiği BKM Express, 300 bine ulaşan kullanıcı sayısı ve 650’nin üzerinde üye işyeri ile
toplam e-ticaret pazarının yüzde 45’ine ulaşıyor. Yılsonuna kadar üye işyeri sayısının 1000’e
çıkması hedeflenirken, toplam e-ticaret pazarının yüzde 60’ına ulaşılması öngörülüyor.
Elektronik ticaretin (e-ticaret) büyümesine katkı sağlayan BKM Express, bugün e-ticaret
içinde yüzde 6 paya ulaşan mobil ticaretin (m-ticaret) de gelişiminde önemli bir rol
üstleniyor. BKM Express, mobil uygulamaları ile her an her yerde alışveriş keyfi yaşatırken;
para gönderme özelliği ile de büyümesini sürdürüyor.

Alışverişte Mobilin Payı Hızlı Büyüyor
BKM Express’in web ve mobil üzerinden gerçekleşen işlemleri incelendiğinde mobilin payının
hızlı artış gösterdiği dikkat çekiyor. Bugün BKM Express mobil uygulaması ile uyumlu üye
işyerlerinde her 3 işlemden 1’inin mobil cihazlardan yapıldığı dikkat çekiyor. BKM Express ile
yapılan işlemlerde her an her yerde alışveriş kolaylığı sunan mobilde günün her saatinde
kullanım dikkat çekerken, webden yapılan alışverişlerde ise işlemlerin yoğunlukla 11.0012.00 ve 14.00-16.00 arasında yapıldığı görülüyor. Webden yapılan alışverişlerde ortalama
tutar (sepet büyüklüğü) 163 TL olurken, kartlı işlemlerde bu tutar 127 TL düzeyinde
gerçekleşiyor.
BKM Express m-Ticaretin Gelişimine Öncülük Yapıyor
Teknolojinin hızlı gelişimine paralel olarak alışkanlıklarımızın da aynı hızla değiştiğine dikkat
çeken Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Dr. Soner Canko şu bilgileri aktarıyor:
“Teknolojinin hızlı gelişimine en hızlı adapte olan sektörlerin başında perakende ve finans
sektörleri yer alıyor. Bankacılık işlemlerinde mobil cihazlar ağırlıklı olarak tercih edilirken, eticaret firmaları da mobil siteleri ve uygulamalarıyla tüketici ile buluşuyor. Mobil ticaret
konusunda henüz yolun başında olan Türkiye’de biz BKM Express mobil uygulamamızla bu
gelişimde önemli bir rol üstleniyoruz. Bugün verilerimiz de bunu destekliyor. BKM Express
mobil uygulaması ile uyumlu üye işyerlerinde her 3 işlemden 1’inin mobil cihazlar üzerinden
gerçekleştiğini görüyoruz. BKM Express, mobil uygulamaları ile her an her yerde alışveriş
kolaylığı yaşatırken; para gönderme özelliği ile de büyümesini sürdürüyor. Önümüzdeki
dönemde ise, yüz yüze işlemlerin yeni hizmetler arasına eklenmesini planlıyoruz.”
BKM Express Artık Global Dijital Cüzdan
BKM Express’in yurtiçindeki başarısı iki yıldır dünyanın birçok ülkesi tarafından takip ediliyor.
Uluslararası arenada aldığı ödüllerle de bu başarısını taçlandıran BKM Express, şimdi de
yurtdışına açılarak global bir cüzdan olma yolunda ilk adımını atıyor. 15 bankaya ait banka
kartı ve kredi kartlarının tanımlanabildiği dijital cüzdan BKM Express; İspanya’nın 8
bankasının kartlarını bir araya getiren dijital cüzdan iupay ile işbirliği yaptı. Bu kapsamda BKM
Express kullanıcıları İspanya’nın e-ticaret sitelerinden mevcut BKM Express kullanıcı adı ve
şifreleriyle alışveriş imkanına kavuşacak. Aynı zamanda İspanya’nın dijital cüzdanı iupay
kullanıcıları da, Türkiye’de 650’yi aşkın e-ticaret sitesinden alışveriş yapabilecek. Bu işbirliği
ile iki ülke arasındaki ödeme sistemlerinin geliştirilmesi ve kart kullanıcılarının global
dünyada da kolay alışveriş deneyimini sürdürmesi hedefleniyor.

Önümüzdeki Dönemde Yeni İşbirliklerine İmza Atılacak
Avrupa’nın birçok ülkesinden işbirliği teklifleri aldıklarını belirten Bankalararası Kart Merkezi
Genel Müdürü Dr. Soner Canko, sözlerine şöyle devam ediyor:
“İspanya’nın dijital cüzdanı iupay ile Türkiye’nin dijital cüzdanı BKM Express’in işbirliği
dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. BKM Express ikinci yılında bu işbirliği ile global bir
cüzdan olma yolunda ilk adımını atmış oldu. İki ülke arasındaki e-ticaretin gelişimine katkı
sağlayacak birliktelik, ödeme sistemlerinin global anlamda geliştirilmesi konusunda da büyük
önem taşıyor. Türkiye’de ödeme sistemlerinin gelişimi için çalışan BKM’nin bu işbirliği
önümüzdeki dönemde farklı uygulamalarla geliştirilecek. BKM’nin yurtdışı işbirlikleri sadece
İspanya ile sınırlı değil. Uluslararası kart kuruluşları ile yapılacak projeler sonrasında, BKM
Express kullanıcıları diğer ülkelerin e-ticaret sitelerinden de alışveriş yapabilecek ve
yurtdışına para gönderme işlemi gerçekleştirebilecek. Böylece BKM Express her anlamda
global bir cüzdan olacak.”
iupay’de Pazar Payı Yüzde 80 Olan 8 Banka Bulunuyor
Dijital cüzdan iupay’i hayata geçiren ve finansal kurumlar için hizmet sağlayıcı olarak çalışan
İspanya’nın BKM’si Redsys; ödeme sistemleri konusunda 30 yıllık tecrübesiyle İspanya,
Avrupa ve Latin Amerika’da hizmet veriyor. Pazar payı yüzde 80 olan Bankia, BBVA,
CaixaBank, ING Direct, Banco Popular, Rural Saving Banks, Banco Sabadell ve Banco
Santander olmak üzere 8 bankanın kartlarının eklenebildiği dijital cüzdan iupay, Şubat
2014’te hayata geçti ve bugün 10 bin’den fazla kullanıcısı bulunuyor.

