
BASIN BÜLTENİ 

 

8 Mart’ta BKM Express’li tüm kadınlara BiTaksi 1 TL! 

 

Dünya Kadınlar Günü’nde, BKM Express ile ödeme yapan tüm 

kadınlara BiTaksi yolculukları 1 TL olacak. 

 

BKM Express ve BiTaksi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kadınlara çok özel bir 

kampanya hazırladı. Kampanya dâhilinde, kadınlar 8 Mart günü BiTaksi ödemelerini 

BKM Express’le yaptıklarında, sadece 1 TL’ye seyahat etme şansı yakalayacak. Bu 

fırsattan yararlanmak için 8 Mart tarihinde kadınların tek yapması gereken, BiTaksi 

uygulaması üzerinden “Hesabım” sayfasına girip, “Bilgilerim” alanındaki “Facebook 

Hesabını Bağla” seçeneğini tıklamak. 

 

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

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2023 nakitsiz ödemeler toplumu vizyonuyla, banka 

ve kredi kartlarının kullanım alanlarını yaygınlaştırmak amacıyla birçok farklı sektör ile 

işbirliği içerisinde çalışmalar yürütüyor. Hâlihazırda 1,2 milyonu aşkın üyesi bulunan 

Türkiye’nin ilk dijital cüzdanı BKM Express ise alışveriş deneyimine getirdiği hızlı, kolay 

ve güvenli ödeme anlayışıyla bu vizyona çok önemli katkılar sağlıyor. BKM, 2023 nakitsiz 

ödemeler toplumu vizyonuyla pek çok alanda olduğu gibi ulaşım sektörüne yönelik de 

projeler gerçekleştiriyor. Bu projelerin önemli bir örneği ise BKM Express ile BiTaksi 

işbirliği kapsamında gerçekleşen kampanyalar.  

 

BiTaksi’yi BKM Express’le ödeyenlerin %60’ı kadın 

BKM Express ve BiTaksi akıllı telefon uygulamalarını kullanan kullanıcılar tek tıkla, 

güvenli ve hızlı ödeme yapabiliyor. Yapılan kampanyalar kapsamında kadınların 

BiTaksi’yi BKM Express ile ödeyenlerin %60’ını oluşturması dikkat çekiyor. 

 

İlgili kişi:  

Ceylan Naza 
Marjinal Porter Novelli 
(212) 219 29 71 

ceylann@marjinal.com.tr 
 

 
 
 
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 
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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 
 

BKM Express hakkında 
Bir BKM markası olan BKM Express, ücretsiz, hızlı, kolay ve güvenli bir dijital ödeme aracı ve Türkiye’nin ilk 
dijital cüzdan uygulamasıdır. Hâlihazırda 1,2 milyonu aşkın üyesi bulunan BKM Express, 19 bin noktada 
hizmet vermektedir. BKM Express ile iPhone ve Android uygulamaları üzerinden para gönderilebilmektedir. 
BKM Express, e-bağış alanındaki yeniliklerin de öncüsüdür ve mobil uygulaması üzerinden sivil toplum 
kuruluşlarına kolayca bağış yapılabilmektedir. www.bkmexpress.com.tr 
 
BiTaksi hakkında 
“Cebindeki Taksi” sloganıyla yola çıkan, taksicilerle yolcuları akıllı telefon uygulamasında buluşturarak hızlı, 
kolay ve güvenli seyahat ortamı sağlayan BiTaksi, Mart 2013’de kuruldu. Yolcularına  nakit dışında kredi kartı 
ve BKM Express ile de ödeme imkânı sağlayan BiTaksi yüzde yüz yerli yazılıma sahip. BiTaksi’ye kayıtlı 
İstanbul’da 11 bin, Ankara’da ise 1000’in üzerinde sürücü bulunuyor. BiTaksi uygulaması, iOS ve Android 
işletim sistemli akıllı telefonlara 2 milyon kişi tarafından indirildi. www.bitaksi.com  
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