
BASIN BÜLTENİ 

 

BKM Express’ten bir yenilik daha: 

SMS ve WhatsApp ile “para isteme” özelliği 

 

Türkiye’nin ilk ve en yaygın dijital cüzdanı BKM Express, inovatif 

hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. BKM Express kullanıcıları 

artık “para isteme” özelliğini SMS ve WhatsApp aracılığıyla kolayca 

kullanabilecek.   

 

Türkiye’yi dijital cüzdan teknolojisiyle tanıştıran BKM Express, kullanıcılarını yenilikçi 

hizmetlerle buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda adımlar atan BKM Express, 

kullanıcılarının para transferlerinde IBAN ve hesap numarası gibi ayrıntılarla uğraşmaması 

için yepyeni bir çözüm geliştirdi. Bu çözüm sayesinde BKM Express ile “para istemek”, bir 

mesaj göndermek kadar kolay hale geliyor.  

 

BKM Express kullanıcıları artık para isteme ve gönderme özelliklerini SMS ve Whatsapp 

yoluyla kolay ve hızlı biçimde kullanabilecek. Kullanıcılar bu özellik sayesinde mesajlaşarak 

para isteyebilecek. Mesajlarını iletmek için SMS, WhatsApp ya da e-posta kullanabilecekler. 

Dileyen kullanıcılar ise ekranlarında bir QR kodu oluşturarak yanlarındaki arkadaşlarından 

bu kodu BKM Express uygulamasıyla okutmasını isteyerek “para isteme” işlemini 

tamamlayabilecek.    

 

Para isteme özelliği nasıl kullanılıyor? 

BKM Express kullanıcıları para isteme özelliği sayesinde tek bir mesajla ailelerinden para 

isteyebiliyor, arkadaşları ile hesap paylaşabiliyor, doğum günü ve hediye organizasyonları 

için para toplayabiliyor.  

 

Hayatı kolaylaştıran bu çözümü kullanmak için yapılması gerekenler ise şöyle:  

• Uygulamadaki “Para Transferi” sekmesinden “İste” butonuna dokunun, 

• Para istediğiniz kartınızı seçip, daha sonra istediğiniz tutarı girin ya da tutarı karşı 

tarafın belirlemesini seçin,  

•  “Paylaş” butonuna basarak oluşturacağınız linki SMS, WhatsApp veya e-posta 

aracılığıyla mesajlaşarak para isteyeceğiniz kişiye iletebilirsiniz.  



•   Dilerseniz “Paylaş” butonuna basmadan da o ekranda size özel oluşturulan QR kodunu, 

para istediğiniz kişi yanınızdaysa, hemen BKM Express uygulaması ile okutmasını isteyerek 

size para göndermesini sağlayabilirsiniz. 
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BKM hakkında  
1990 yılında kurulan Bankalararası Kart Merkezi (BKM), halihazırda 28 banka ve iki banka dışı üyeye sahiptir. 
Bankaların operasyonlarını kolaylaştırma ve operasyonel süreçlerde verimliliği artırma odaklı faaliyetler yürüten 
BKM, ödeme sistemleri ekosistemine güvenli ve hızlı çözümler üreten teknoloji odaklı bir kurumdur. “Nakitsiz 
ödemeler toplumu” hedefini sahiplenen bir kurum olarak 2012 yılında Türkiye'nin ilk dijital cüzdanı BKM Express'i 
hizmete sunmuştur. Türkiye'de nakitsiz ödemeler toplumu hedefi bilincinin artmasına yönelik birçok tanıtım 
projesine ve iletişim kampanyasına imza atan BKM, sunduğu yenilikçi ödeme teknolojileri ve platformlarıyla da 
bu hedefe katkı sağlamaktadır. BKM, 2016 yılında Türkiye'nin ilk yerli kartlı ödeme şeması ve markası TROY'u da 
sektörün hizmetine sunmuştur. Bilgi için: 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 1,5 milyonu aşkın üyesi bulunan BKM Express, 27 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 

 

mailto:ayseg@marjinal.com.tr
http://www.bkm.com.tr/
http://www.bkmexpress.com.tr/

