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E - a l ı ş v e r i ş e  ö z e l ,  “ d i j i t a l  c ü z d a n ”  g e l d i
Kartlı ödeme sistemlerinde yeni 
bir dönemi başlatma iddiasıyla 
hazırlanan ve Bankalararası Kart 
Merkezi tarafından uygulamaya 
başlanan Express,  e-ticaret sürecinin 
hem tüketiciler hem de işletmeler 
için kolaylaştırılmasını hedefliyor.

B ankalararası Kart Merkezi 
(BKM), hayata geçirilen  
“dijital cüzdan” uygulamasını, 
23 Haziran 2012’de basın 

mensuplarına tanıttı. Tanıtımı yapan BKM 
Genel Müdürü Dr. Soner Canko, dünyada 
ilk kez Türkiye’de BKM tarafından 
uygulamaya başlanan ortak platform olan 
Express’in, e-ticarette de devrim niteliği 
taşıdığını söyledi. Canko, “Dünyada kartlı 
ödeme sistemlerinde chip&PIN gibi 
birçok uygulamanın öncüsü olan Türkiye, 
şimdi de bir ilke imza atıyor. Dünyaya 
örnek teşkil edecek olan Express, 
kısa bir süre sonra temassız ödemeden 
para transferlerine kadar pek çok özelliği 
bünyesinde toplamayı hedefliyor” dedi.
Kartlı ödeme sistemlerinde yeni bir dönemi 
başlatma iddiasıyla hazırlanan ve Express 
markası altında geliştirilen “dijital cüzdan” 
projesi, e-ticaret sürecinin hem tüketiciler 
hem de işletmeler için kolaylaştırılmasını 
hedefliyor. Proje sayesinde tüketiciler, farklı 
bankalara ait kredi kartı ve bankamatik 
bilgilerini ortak bir platforma tanıtarak bu 
platformda yer alan üye işyerlerinden hızlı 
bir biçimde ürün siparişi geçebiliyorlar. 
Express projesi, hem kartlı ödeme 
sistemleri hem de İnternet’ten yapılan 
alışveriş açısından büyük önem taşıyor. 
BKM’nin, bankalar ve e-ticaret sektörünün 
önde gelen firmalarının işbirliği ile 
geliştirdiği ve yönettiği Express, kredi 
kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartları 
dijital ortamda tek bir cüzdanda bir araya 
getiriyor. Express, aynı zamanda, “2023 
Nakitsiz Ödemeler” hedefi doğrultusunda 
başlatılan dönüşüm ve değişim sürecinin 
önemli kilometre taşlarından birini 
oluşturuyor.
İnternet üzerinden Express’e üye olan kart 
sahipleri, daha hızlı, daha kolay ve ayrıcalıklı 
işlem yapabilme olanağına kavuşuyorlar. 

tüm kredi kartları, banka kartları ve ön 
ödemeli kartlarını tek bir yerde bir araya 
getiren, tek bir merkezden kontrol eden, 
bilgileri güvenli bir ortamda saklama olanağı 
veren Express ile, kart sahibi fiziki olarak 
kartı yanında olmasa bile, “dijital cüzdan”ı 
sayesinde, İnternet’ten alışverişlerini kart 
bilgilerini kullanmaya gerek kalmadan, cep 
telefonuna gelen tek kullanımlık şifreyle 
yapabiliyor. Express platformu, bir yandan kart 
bilgilerini bankaların güvencesinde saklarken 
bir yandan da taksit yapma ve bonus kullanma 
olanağı sağlayarak dünyada tek örnek olarak 
ön plana çıkıyor. Express üyeliğinde hiçbir 
ücret ve komisyon ödemek zorunda olmayan 
kart sahipleri, İnternet üzerinden yaptığı 
alışverişlerde de bankasının sağladığı ödül/
puan, taksit, kampanya, gibi avantajlardan da 
yararlanabiliyor.
Kartlı ödeme sistemlerinde çığır açacak 
Express, e-ticaret pazarının büyümesinde 
de önemli bir rol üstleniyor. Geçen yıl yüzde 
50’den fazla büyüme yakalayan E-ticaretin, 
Express ile büyüme hızının ivme kazanması 
hedefleniyor. Express’in e-ticarette güvenliğin 
artırılması ve işlem hacminde yaşanan 
artışa paralel olarak kayıtdışı ekonomi 
ile mücadelede önemli katkı sağlaması 
bekleniyor.
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