
 

 

BASIN BÜLTENİ 

 

BKM ilk API’sini yayınladı, BKM Express işyerleri hız 

kazandı 

 

BKM’nin geliştirdiği API sayesinde BKM Express üyesi iş yerleri, Türkiye’de 

kart çıkartan tüm bankaların kartının BIN listesini otomatik olarak 

güncelleyebilecek, müşterilerine taksit ve puan gibi avantajları daha verimli 

bir şekilde sunabilecekler. Uygulamadan faydalanmak isteyen e-ticaret iş 

yerlerinin ise BKM Express üyesi olmaları gerekiyor.  

 
Bankaların ortak platformu ve ödeme sistemleri alanında Türkiye’nin inovasyon merkezi 

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), geliştirdiği teknolojilerle e-ticaret dünyasına yenilikler 

kazandırmaya devam ediyor. BKM, son olarak kendi API’sini (Uygulama Programlama 

Arayüzü) geliştirerek, BKM Express üyesi e-ticaret işletmelerine, müşterilerine daha hızlı ve 

daha avantajlı hizmet sunma olanağını tanıyor. BKM’nin geliştirdiği API sayesinde BKM 

Express üyesi iş yerleri, 27 bankanın tüm kartlarına ait BIN numaralarını otomatik olarak 

güncelleyebilecek, bu sayede müşterilerine alışveriş puanı ve taksit gibi imkânları 

zahmetsizce sunabilecekler.  

 

API ve BIN nedir? 

Application Programming Interface’in (Uygulama Programlama Arayüzü) kısaltması olan API, 

bir sistemin sahip olduğu veri kaynaklarının, dış dünyaya servis edilmesinin sağlanması 

olarak tanımlanıyor. Bu nedenle bu API, e-ticaret siteleri için de hayatı kolaylaştıracak bir 

kaynak olarak görülüyor. Bir e-ticaret sitesi, alışveriş işlemleri için ödeme yapacak kartın 

hangi bankaya ait olduğunu bilmeye ihtiyaç duyar. Bu bilgi BIN değeri üzerinden anlaşılarak 

e-ticaret sitelerinin müşterilerine taksit ve puan gibi ek faydaları sunabilmesini sağlar. API, 

farklı sistemler arasındaki ilişkiyi elektronik ortamda kurarak bu operasyonları 

kolaylaştırırken e-ticaret sitelerine zaman ve kaynak tasarrufu sağlar. 



 
 

BKM Express işyerleri BIN numaralarını otomatik olarak 7/24 güncelleyebilecek 

BKM’nin geliştirdiği API sayesinde, e-ticaret sitelerinin ihtiyaç duyduğu yurtiçi kart BIN 

verileri iş yerlerine açılıyor. BKM Express üyesi iş yerleri, diledikleri anda bu API’yi kullanarak 

27 bankaya ait kartların BIN listesine ulaşıp, güncelleme yapabilecekler. BKM Express üyesi 

iş yerleri, böylelikle müşterilerine daha hızlı, daha kolay ve daha güvenli hizmet sunabilecek.  
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BKM hakkında 

1990 yılında 13 kamu ve özel Türk bankasının ortaklığıyla kurulan, hâlihazırda 28 bankanın üyesi olduğu 

Bankalararası Kart Merkezi‘nin (BKM) faaliyetleri, ödeme sistemleri içerisinde; nakit kullanımı gerekmeksizin her 

türlü ödemeyi veya para transferini sağlayan veya destekleyen sistem, platform ve altyapıları oluşturmak, işletmek 

ve geliştirmektir. Kredi kartı ve banka kartı uygulaması içinde bulunan bankalar arasında uygulanacak prosedürleri 

geliştirmek, standardizasyonu sağlamaya yönelik çalışmalar yaparak kararlar almak, Türkiye genelinde uygulamalar 

ile yurt içi kuralları oluşturmak, bankalar arasındaki takas ve hesaplaşmayı yürütmek, yurt dışı kuruluş ve 

komisyonlarla ilişkiler kurmak ve gerektiğinde üyelerini bu kuruluşlarda temsil etmek, halen her banka tarafından 

devam ettirilen işlemleri daha güvenli, süratli ve daha az maliyetli tek bir merkezden yürütmek, BKM’nin ana 

faaliyetleri arasında yer almaktadır. 2012 yılında hayata geçirilen BKM Express; BKM, bankalar ve e-ticaret 

dünyasının önde gelen firmalarıyla birlikte geliştirilen, İnternet alışverişlerini hızlı, kolay ve keyifli hale getiren bir 

ödeme sistemidir. Troy ile birlikte ise Türkiye kartlı ödeme sistemlerinde yeni bir dönem başlamıştır ve BKM, 1 Nisan 

2016 tarihinde “Türkiye’nin Ödeme Yöntemi Troy”u hayata geçirmiştir. Şirket, 2023 yılında “nakitsiz bir toplum” 

hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir. www.bkm.com.tr 
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