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”Türkiye’nin Dijital Cüzdanı geliyor” 
E-Ticaret’te yeni bir dönem başlıyor! 

 
Bankalararası Kart Merkezi, bankalar ve e-ticaret sektörünün  

önde gelen firmaları ile el ele veriyor.  
Express, internet alışverişlerinde alışkanlıkları değişitiriyor. 

 
  

BANKALARARASI KART MERKEZİ  
EXPRESS İLE  

DÜNYADA BİR İLKE İMZA ATIYOR! 
 

Express, zamandan tasarruf sağlarken,  
hem daha güvenli, hem de daha hızlı alışverişin odak noktası oluyor. İnternet 

alışverişlerinde kart bilgilerini kullanmayı ortadan kaldıran  
Express’in e-ticarette de büyüme hızını arttırması bekleniyor. 

 
Kartlı ödeme sistemlerinde yeni bir dönemi başlatacak olan Express markası altında geliştirilen 
‘Dijital Cüzdan’ kart sahipleri ile buluşuyor. Dünyada ilk kez Türkiye’de Bankalararası Kart 
Merkezi (BKM) tarafından uygulamaya başlanan Express, e-ticarette de devrim niteliği taşıyor. 
Kart bilgilerini bankaların güvencesinde saklarken, taksit yapma imkanı sağlayan Express, bu 
özellikleri ile dünyada tek örnek olarak ön plana çıkıyor. Bankalararası Kart Merkezi’nin bankalar 
ve e-ticaret sektörünün önde gelen firmalarının işbirliği ile geliştirdiği ve yönettiği Express, kredi 
kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartları dijital ortamda tek bir cüzdanda bir araya getiriyor. 
İnternet üzerinden Express’e üye olan kart sahipleri daha hızlı, daha kolay ve ayrıcalıklı işlem 
yapabilme olanağına kavuşuyor. Express üyesi olan kart sahibi, internetten alışverişlerini kart 
bilgilerini kullanmaya gerek kalmadan, cep telefonuna gelen tek kullanımlık şifreyle yapabiliyor. 
Kartlı ödeme sistemlerinde çığır açacak Express, e-ticaret pazarının büyümesinde de önemli bir 
rol üstleniyor.  
 
 
 
 



 
 
Dr.Soner Canko: “2023 Nakitsiz Ödemeler” Hedefi İçin Önemli Adım... 
 
Express’in tanıtımı nedeniyle düzenlenen toplantıda bilgi veren Bankalararası Kart Merkezi 
Genel Müdürü Dr. Soner Canko, “Bir süredir üzerinde çalıştığımız Express projesinin bugün 
hayata geçiyor olması hem kartlı ödeme sistemleri hem de internetten yapılan alışveriş 
açısından büyük önem taşıyor. Bankalararası Kart Merkezi’ne üye tüm bankalar bu proje için 
birleştiler ve aktif katkı sağladılar. Bugün itibariyle Akbank, Finansbank, Garanti Bankası, ING 
Bank, İş Bankası, TEB, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası’nın dahil olduğu 9 
bankanın kartları ile sistem işlemeye başlıyor. Kısa bir süre içinde tüm bankalar Express’te 
yerini alacak. Express, ‘2023 Nakitsiz Ödemeler’ hedefi doğrultusunda başlatılan dönüşüm ve 
değişim sürecinin önemli kilometre taşlarından birini oluşturuyor” diye konuştu.  
 
 
Kartım Yanımda Olmasa da Dijital Cüzdanım Var...      
 
Express, internet üzerinden yapılan alışverişin süresini kısaltırken, kart sahiplerine daha hızlı, 
daha kolay ve ayrıcalıklı işlem yapabilme fırsatı yaratıyor. Express, bireylere kart bilgilerini 
internette paylaşmadan alışveriş yapma imkanı sağlıyor. Bunların yanında kart sahipleri 
açısından Express, tüm kredi kartlarını, banka kartlarını ve ön ödemeli kartlarını tek bir yerde bir 
araya getirme, tek bir merkezden kontrol etme, bilgilerini güvenli bir ortamda saklama imkanı 
veriyor. Express ile kart sahibi fiziki olarak kartı yanında olmasa bile, ‘Dijital Cüzdan’ı sayesinde 
internetten alışveriş yapabiliyor. 
 
 
‘Dijital Cüzdan’, Dünyaya Örnek Olacak 
Pek Çok Özelliği Bünyesinde Toplayacak...      
 
Express’in bankalar ve e-ticaretin önde gelen firmalarının işbirliği ile Bankalararası Kart Merkezi 
bünyesinde geliştirildiğini ve yönetimini de üstlendiğini vurgulayan Bankalararası Kart Merkezi 
Genel Müdürü Dr. Soner Canko, şu bilgileri verdi: “Dünyada kartlı ödeme sistemlerinde 
chip&PIN gibi birçok uygulamanın öncüsü olan Türkiye, şimdi de bir ilke imza atıyor. Dünyaya 
örnek teşkil edecek olan Express, kısa bir süre sonra temassız ödemeden para transferlerine 
kadar pek çok özelliği bünyesinde toplamayı hedefliyor.” 
 
 
Express ile Taksit Avantajları İlk Kez Dijital Cüzdan’da...  
 
Express üyeliğinde hiçbir ücret ve komisyon ödemek zorunda olmayan kart sahipleri için 
avantajlar da devam ediyor. Kart sahipleri Express ile internet üzerinden yaptığı alışverişlerde 
de bankasının sağladığı ödül/puan, taksit, kampanya, gibi avantajlardan da yararlanabiliyor.  
 
 
E-ticaret’in Büyüme Hızına İvme Katacak...  
 
E-ticarette önemli bir dönemi başlatacak olan Express, sektörün büyümesinde de önemli rol 
oynuyor. Geçen yıl yüzde 50’den fazla büyüme yakalayan E-ticaretin, Express ile büyüme 



 
hızının ivme kazanması hedefleniyor. Express’in e-ticarette güvenliğin artırılması ve işlem 
hacminde yaşanan artışa paralel olarak kayıtdışı ekonomi ile mücadelede önemli katkı 
sağlaması bekleniyor. 
 
 
Adım Adım Express      
 

- Kart sahibi www.bkmexpress.com.tr adresine girerek belirlediği kullanıcı adı ve şifre ile 
Express’e üye olur. 

- Kart sahibi kullandığı kartlarının bilgilerini ve TC Kimlik Numarasını Express’e tanımlar. 
- Her kart tanımlamasında bankasından SMS ile gelen tek kullanımlık şifreyi kullanarak 

kart kayıt işlemi anında gerçekleştirir.  
- Kartlarını kaydeden kullanıcı internet üzerinden alışverişe hazır hale gelir. 
- İnternette alışveriş sırasında Express ile Ödeme’yi tercih ederek kullanıcı adı ve şifresi ile 

‘Dijital Cüzdan’ına ulaşan kart sahibi, burada tüm kartlarını ve avantajlarını bir arada 
görür ve tercih ettiği kart ile peşin, taksit işlem seçimini yapar. 

- Bankasından SMS ile gelen tek kullanımlık şifreyi ekrana giren kart sahibi böylece 
alışverişi tamamlar. 

 
 
Express’in Kart Sahiplerine Sağladığı Avantajlar      
 

- Express, kullanıcıya www.bkmexpress.com.tr adresine girerek oluşturacağı dijital 
cüzdanında sahip olduğu tüm kartları bir arada bulundurma imkanı tanır. 

- İnternetten yapılan alışverişlerin daha hızlı, kolay ve güvenli gerçekleşmesini sağlar. 
Express ile alışverişlerin süresi kısalır, alışveriş tek kullanımlık bir şifre ile yapılır. 

- Ücretsiz ve komisyonsuz olarak Express üyesi olan kart sahibi, bütün kartlarına ulaşır. 
- Express kullanıcıya seçme özgürlüğü sunar. Kart sahibi, kendi tercihine göre dijital 

cüzdanındaki kartlarını kullanabilir. 
- Express, bankaların kart sahiplerine tanıdığı taksit, promosyon, ödül-puan kazanma gibi 

avantajlardan aynen yararlanmasına olanak tanır. 
 

   
Express’in E-ticaret Şirketlerine Getirdiği Kolaylıklar  
    

- Üye işyerleri müşterilerinin kart bilgisini almadan/saklamadan ödeme işlemi yapmalarına 
olanak tanır. 

- Express, işlemlerin mevcut sanal POS’lar üzerinden takibine olanak tanır.  
- Üye işyerlerinin operasyon yükünü azaltır. 

 
 

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.  
 

http://www.bkmexpress.com.tr/
http://www.bkmexpress.com.tr/


 
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.  
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