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Bankalararası Kart Merkezi’nden
yeni bir kampanya

“bir kredi kartı çok şey değiştirir”

Bankalararası Kart Merkezi
yeni bilinçlendirme kampanyasında,

kredi kartlarının hem ülke ekonomisi, hem de kart kullanıcıları açısından 
kazanım ve önemini anlatıyor

Kartlı ödeme sistemleri konusunda çalışmalar yaparak yurtiçi kredi kartları kural ve 
standartlarını geliştiren Bankalararası Kart Merkezi (BKM), bir yandan bankalararası  
otorizasyon-takas işlemlerini yürütürken diğer bir yandan da kart kullanıcıları için  çeşitli 
bilinçlendirme kampanyalarını ardı ardına hayata geçiriyor.

Bugüne değin, başta chip&PIN kullanımı ve alışverişlerde banka kartı kullanımı olmak üzere 
birçok kampanya düzenleyen Bankalararası Kart Merkezi (BKM), bir süredir kredi kartı 
kullanıcılarına yönelik “kart bilinci” adı altında, yeni bir kampanyanın iletişimini yapıyor.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) kart bilinci kampanyasında, kredi kartlarının bilinçli 
kullanıldığında hayata kattığı artıları ve mobilyadan turizme, bilişimden tekstile kadar farklı 
sektörlerde büyüme, istihdam sağlaması ve ekonominin kayıt altına alınmasındaki önemli rolü 
gibi, bilinmeyen yüzünü kamuoyu ile paylaşıyor. Geçtiğimiz aylarda www.kartbilinci.com
sitesinin devreye girmesi ile başlayan kampanyanın ikinci bölümü, 12 Ekim - 15 Kasım 2008 
tarihleri arasında gazete ve dergilerde yayımlanacak ilanlarla devam edecek. 

Ajans Ultra tarafından hazırlanan ve “bir kredi kartı çok şey değiştirir” sloganı ile başlayan 
kampanyanın bir başka önemli özelliği ise mecra seçimi. Bugüne değin düzenlediği 
kampanyalarda ağırlıklı olarak televizyonu kullanan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) bu kez, 
mecra seçimi tercihini gazete ve dergiden yana kullanıyor. 

Kampanyadan notlar…

http://www.kartbilinci.com/


Kayıt dışını kayıt altına alır, ekonomiye güç katar…

Kampanya kapsamında kamuoyuna verilen mesajlarda, kartlı ödeme sistemlerinin, bir ülkenin 
gelişmesindeki en büyük engel olan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede en etkili araçlardan biri 
olduğu öncelikle vurgulanıyor. Kampanya mesajlarında, bugün Türkiye ekonomisinin yüzde 
50’ye yakınının kayıt dışı olduğunun tahmin edildiği, kartlarla harcanan her kuruşun otomatik 
olarak kayıt altına alındığı ve buna bağlı olarak devletin vergi gelirlerinin yükseldiği yer alıyor.

Sektörel büyüme sağlar, istihdam yaratır…

Kredi kartlarının ülke ekonomisine olan katkıları konusunda kampanyada yer alan bir başka 
konu da, sektörel büyüme ve istihdamın artışına yönelik olumlu etkiler olarak ele alınıyor..

Kredi kartlarının, alışverişte yarattığı dinamizm ile, başta perakende olmak üzere, turizmden 
beyaz eşyaya kadar bir çok sektörün büyümesinde önemli bir rol oynadığının belirtildiği 
kampanyada, yine kredi kartlarının, sektörel büyümelere paralel olarak istihdam artışına da 
olumlu bir katkı sağladığı yer alıyor. 

Milyonlarca insana yeni ev kurar, yaşam enerjisi verir… 

Kampanyada, kartlarını bilinçli kullanan milyonlarca ailenin mobilyadan eğitime, sağlıktan beyaz 
eşyaya kadar, zorunlu ihtiyaçlarını zamanında karşıladıkları ve kredi kartının sunduğu çeşitli 
programlar ile, milyonlarca YTL’yi bulan bedava alışveriş, uçak bileti imkanlarından, çeşitli 
indirimlerden ve benzeri bir çok olanaktan ücretsiz olarak faydalandıkları anlatılıyor.

Daha güzel bir dünya için çalışır…

Kampanyada dikkat çeken bir başka nokta da, kredi kartları ile sivil toplum kuruluşlarına yapılan 
bağışlar. Gerek kart kullanıcıları, gerekse kart çıkartan kuruluşlar tarafından sivil toplum 
kuruluşlarına yapılan bağışların her sene çığ gibi büyüdüğü, sadece geçtiğimiz yıl kredi kartları 
ile yapılan küçüklü, büyüklü bağışların toplam miktarının 160 milyon YTL’yi aştığı da Kart Bilinci 
kampanyasında kamuoyuna sunulan bilgiler arasında yer alıyor.

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.


