BASIN BÜLTENİ

Pepee Birlik Zamanı galasında BKM Express’le yapılan
bağışlar, çocuklara umut oldu

Türkiye’nin ilk dijital cüzdanı BKM Express, 14 Ocak’ta gerçekleşen
Pepee Birlik Zamanı filminin galasında bağış sponsoru olarak yer
aldı. Çeşitli STK’ların desteğiyle dezavantajlı gruplardan 1.500
çocuğun da katıldığı galada konuklar, BKM Express uygulamasını
cep telefonuna indirerek QR kod seçeneğiyle bu sivil toplum
kuruluşlarına kolayca ve istediği miktarda bağış yaptı.
Hâlihazırda 1,2 milyonu aşkın üyesi bulunan Türkiye’nin ilk dijital cüzdanı BKM Express, 15
bin üye işyerinde hizmet veriyor. Kullanıcılara web ve mobil alışverişlerinde hızlı ve kolay
ödeme imkânı sunan BKM Express, aynı zamanda sunduğu altyapıyla sivil toplum ile sivil
toplum kuruluşları arasında bir köprü vazifesi görüyor.
BKM Express’in bağış sponsoru olarak katıldığı, Türkiye’nin milli çizgi film kahramanı
Pepee’nin 20 Ocak’ta gösterime girecek filmi öncesinde düzenlenen galada, başta çocuklar
olmak üzere iş, sanat ve cemiyet hayatından 4.000 kişiyi bir araya getirdi. Her yaştan
büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pepee, Urfa-Göbeklitepe, Adıyaman-Nemrut ve
Kapadokya’da geçen hikâyesiyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
BKM (Bankalararası Kart Merkezi) Dijital Çözümler Grubu Genel Müdür Yardımcısı
Serkan Yazıcıoğlu konuyla ilgili şöyle konuştu: “2012 yılında hayata geçen BKM Express,
dört yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’nin en yaygın ve en fazla kullanıcıya sahip dijital cüzdanı
haline geldi. BKM Express’i ücretsiz, hızlı, kolay ve güvenilir bir dijital ödeme aracı olarak
kullanıma aldığımız ilk günden bu yana e-bağış kavramına yönelik de çalışmalar yapıyoruz.
BKM Express, sunduğu altyapıyla sivil toplum ile sivil toplum kuruluşları arasında bir köprü
vazifesi görerek, bağış süreçlerini hızlandırıyor. QR kod teknolojisini kullanarak vakıflara
bağış yapılması ise 2015’te başlattığımız uygulamalardan biri oldu. Bu uygulamayla bağış
yapılacak sivil toplum kuruluşuna bir QR kodu atanıyor. Bağış yapmak isteyenler de BKM
Express uygulamasına girerek “QR ile Öde” seçeneğiyle okuttuktan sonra “Onayla”
butonuna basıp bağış işleminizi tamamlıyor. BKM Express olarak Pepee Birlik Zamanı

Galası’nın bağış sponsoru olmaktan ve bu vesileyle Sivil Toplum Kuruluşları’na destek
olmaktan dolayı çok mutluyuz.”
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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 eticaret 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, 15 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

