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YARIN (1 Temmuz 2007)
ŞİFREYLE ALIŞVERİŞ YAPACAĞIZ…
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve üyeleri tarafından hayata geçirilen “çipli kartlarla şifreli alışveriş
uygulaması” yani chip&PIN’ de, son aşama gelindi.
Yarından itibaren alışverişlerimizde şifremizi kullanmaya başlayacağız.
Bankalararası Kart Merkezi’nden alınan bilgiye göre; 28 Haziran 2007 itibariyle,
chip&PIN uyumlu kart sayısı %98, chip&PIN uyumlu POS sayısı %100, chip&PIN uyumlu ATM sayısı
%80, chip&PIN uyumlu işlem sayısı %80 oranlarına ulaştı.
Dün ve bugün yapılacak işlemlerle oranların daha da yükselmesi bekleniyor.
BKM’den yapılan açıklamada; chip&PIN’in hayatımıza girdiği Mart 2006 tarihinden bugüne kadar, kredi
kartında sahtecilik oranlarında % 60 düşüş meydana geldiğini ve bu oranın hızla azalmaya devam
ettiğini belirtildi.
Yurtdışından gelen turistlerin chip&PIN uyumlu olmayan kartları ile işlemler, eskiden olduğu gibi
manyetik şerit üzerinden yapılacak.

Güvenli Alışveriş İçin:
Şifrenizi (PIN) ve diğer güvenlik bilgilerinizi satış görevlisi de dahil olmak üzere kesinlikle
kimseyle paylaşmayın.
• Kredi kartınızı sizden başka kimsenin kullanmasına izin vermeyin.
• Bankanızın şifrenizi posta aracılığıyla göndermesi durumunda, şifrenizi hemen ezberleyin ve
şifrenin yazılı olduğu belgeyi hemen yok edin.
• Şifrenizi kesinlikle yazılı olarak saklamayın, kartınızın üzerine yazmayın ya da herhangi bir yere
kaydetmeyin.
• Bankanız ya da satış görevlileri sizden hiçbir zaman güvenlik bilgilerinizi ve şifrenizi söylemenizi
ya da e-posta yoluyla göndermenizi talep etmeyecektir. Güvenliğiniz için bu tip taleplere yanıt
vermeyin.
• Şifrenizin telefon numaranızın bir kısmı, doğum tarihiniz gibi kolay tahmin edilebilir rakamlar
olmamasına dikkat edin. 9876 ya da 1234 veya 9999 gibi bilindik sayı dizileri olmamasına özen
gösterin.
chip&PIN Nedir?
chip&PIN kredi kartı kopyalanma ve kayıp çalıntı risklerini azaltan yeni bir ödeme yöntemidir. Bu
yöntemle kredi kartının üzerindeki çip kartın kopyalanma riskini azaltıyor. Girilen 4 rakamlı şifre (PIN) ise
kartın kaybolması ya da çalınması durumunda başkaları tarafından kullanılmasını önlüyor.
•

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.

