
 
	 Her	biri	önemli	büyüklüklere	erişmiş	olan,	
birbirinden	farklı	faydalar	sunan	birçok	kartın	ortak	
noktası	ve	beslendiği	sadakat	programı	World,	
Aralık	2012	sonuçlarına	göre	ciroda,	kart	sayısında	
ve	kart	müşteri	adedinde	sektörün	lider	bankası	
konumunda.
	 Albaraka,	Anadolubank,	TEB	ve	VakıfBank	kredi	
kartlarını	da	kendi	çatısı	altında	toplayan	World,	
vizyoner	ve	öncü	konumuyla	pazarı	şekillendirmeye	
devam	ediyor.	Türkiye’nin	en	bonkör	kartı	
Worldcard,	yalnız	Türkiye’nin	değil	dünyadaki	tüm	
gelişmiş	bankacılık	kurumlarının	takip	ettiği	
bir	sistem	olarak	karşımıza	çıkıyor.	

En Son Gelişmeler
Bugün	en	gelişmiş	ülkelerdeki	ödeme	sistemlerinin	
dahi	örnek	aldığı	bir	sadakat	programına	sahip	olan	
World,	kart	kullanıcılarını	her	geçen	gün	yeniliklerle	

buluşturmaya	devam	ediyor.	
			Geçtiğimiz	dönemde,	
World’ün	global	bir	marka	
olma	stratejisi	doğrultusunda	
oldukça	önemli	bir	adım	atıldı.	
Yapı	Kredi,	Eylül	2012’de	
Worldcard’ı	Azerbaycan	
pazarına	sundu.	Azerbaycan	
kredi	kartları	pazarına	oldukça	
iddialı	bir	giriş	yapan	World,	
Azerbaycan’da	çok	kısa	sürede	
hem	tüketici	alışkanlıklarını	
hem	de	perakende	sektörünü	
şekillendirmeye	başladı.	
			Kendi	sektörlerini	
yönlendiren	öncü	markalarla,	
tüketiciye	katma	değer	
yaratan	iş	birliklerine	imza	
atmayı	hedefleyen	Yapı	Kredi,	
Opet	ile	gerçekleştirdiği	
iş	birliği	sonucu	2011’de	
Opet	Worldcard’ı	lanse	etti.		
World’ün	tüm	ayrıcalıklarına	
sahip	olan	Opet	Worldcard,	
Opet	istasyonlarından	
yapılan	akaryakıt	veya	
otogaz	alımlarında	%5’e	
varan	oranlarda	ekstra	puan	
kazandırıyor.	Kart	kullanıcıları,	
aynı	zamanda	kazandıkları	
Worldpuan	kadar	Opet	
istasyonlarındaki	akaryakıt	
alımları	için	geçerli	olan	
yakıtpuan	da	kazanabiliyor.
			Yapı	Kredi,	kartlı	ödeme	
sektörünün	sürekli	yeni	
teknolojilerle	beslenerek	
kullanımının	kolaylaşması	ve	

kullanım	alanlarının	genişletilebilmesi	amacıyla	son	
dönemde	NFC	(Near	Field	Communications)	
teknolojisi,	banka	kartları	ve	ön	ödemeli	kartlar	
alanındaki	yeniliklere	odaklanıyor.	Bu	bakış	açısıyla,	
2011’de	NFC	teknolojisiyle	çalışan	mobil	ödeme	
uygulaması	“PayMobile”ı	pazara	sundu.	PayMobile	
sayesinde	cep	telefonlarını	kredi	kartı	gibi	kullanarak	
35	TL’ye	kadar	olan	alışverişleri	imza	ve	şifreye	
gerek	kalmadan	temassız	olarak	yapmak	mümkün	
hale	geldi.	Buna	ek	olarak	hediye	kart,	kredi	kartıyla	
fon	alımı,	kredi	kartından	hesaba	para	transferi	gibi,	
müşterilerin	hayatını	kolaylaştıran	ve	katma	değer	
yaratan	ürün	ve	hizmetler	sunmaya	devam	etti.

Promosyon
Türkiye’nin	en	bonkör	kartı	Worldcard	ürün	ve	
hizmetlerini,	eş	zamanlı	olarak	farklı	mecralarda	
tanıttı	ve	tüketicisine	etkin	bir	biçimde	ulaştı.	Marka	
tavrı,	tutarlı	ve	sürekli	iletişim	ile	her	ürün	ve	
hizmet	mesajında	yansıtıldı.
			Türk	reklam	sektöründe	“ilk	TV	reklamı	veren	
banka”	ve	“gazeteyi	ürün	tanıtımı	için	kullanan	
ilk	banka”	olma	gibi	pek	çok	ilki	gerçekleştiren	
Yapı	Kredi,	World	markası	ile	de	kesintisiz	iletişim	
anlayışını	kriz	dönemlerinde	de	sürdürdü.	
			Rekabetin	oldukça	yoğun	olduğu	kartlı	ödeme	
sistemleri	pazarında	Worldcard’ın	ve	logosunun,	
kurumsal	kimlik	gereği	mor	renkle	özdeşleşmiş	ve	
akılda	kalan	bir	yapısı	var.	Vadaa	da	bu	renkten	
hareketle	mor	olarak	yaratıldı.	Vadaa	Worldcard	
iletişiminin	her	ayağında	kullanılıyor.	Yapı	Kredi,	
Worldcard’ın	dönemsel	kampanyalarında,	
kampanyanın	içeriğine	göre	bir	konsept	geliştiriyor	
ve	bu	konsept	çerçevesinde	başrol	oyuncusunu	
yine	Vadaa	olarak	belirliyor.	Vadaa,	alışveriş	
noktalarından	şubelere,	kitlesel	mecralardan	bire	
bir	iletişime	ve	düzenlenen	özel	aktivitelere	kadar	
tüketiciye	temas	eden	her	noktada	World’ü	
ayrıştırma	ve	mesajlarını	taşıma	konusunda	son	
derece	başarılı	olduğu	görülüyor.

Marka Değerleri
Yapı	Kredi	Türkiye’nin	ilk	özel	markası	olarak	Türk	
tüketicisinin	algısında	köklü,	prestijli,	sağlam	ve	
güven	yaratan	bir	marka	konumunda	bulunuyor.	

World	ise	Yapı	Kredi’nin	içinden	doğmuş	bir	marka	
olarak	tüm	pozitif	değerleri	bünyesinde	topluyor.	
World,	bugüne	kadar	değişikliklere	en	hızlı	uyum	
sağlayan,	değişen	müşteri	ihtiyaç	ve	beklentilerine	
en	hızlı	karşılık	veren	marka	oldu.	Hiç	şüphesiz	bu	
başarıda	sadece	marka	yaratmak	ile	bu	markanın	
arkasındaki	iş	süreçlerini	oluşturmanın	eş	zamanlı	
olarak	yürütülmesinin	etkisi	büyük	oldu.	Yapı	
Kredi’nin	markayla	iş	sürecine	aynı	anda	yaptığı	
yatırım	sayesinde	bugün	World,	güvenilir,	kaliteli	ve	
hayatı	kolaylaştıran	bir	marka	imajı	taşıyor.	
Türkiye’deki	kredi	kartı	pazarının	mimarı	
konumunda	olan	Yapı	Kredi’nin	yarattığı	World	
markası,	network	gücünün	markalaşma	üzerinde	
ne	kadar	etkili	olduğunu	gözler	önüne	seriyor.	
En	büyük	farklarından	biri	sektörde	ilkleri	hayata	
geçirmesi	olsa	da	hiçbir	zaman	bununla	yetinmeyen	
World,	başarısını	müşterileriyle	kurduğu	güven	
ilişkisi	ve	onları	her	zaman	yaptığı	işlerin	odağına	
alarak	destekledi.
	 Türkiye’nin	ilk	kredi	kartı	olarak	her	zaman	
perakende	dünyasıyla	kader	birliği	yapan	World,	
geliştirdiği	onlarca	yenilikçi	uygulama	ile	yalnızca	
ülkemiz	için	değil	dünya	kredi	kartları	sektörü	için	
de	yepyeni	ufuklar	açtı.	Türkiye’nin	en	bonkör	
kredi	kartı	unvanını	hakkıyla	yerine	getiren	World,	
şimdi	adios,	Play,	taksitçi,	Crystal	gibi	kendinden	
genç	kardeşleri	ve	güçlü	iş	birliği	ile	Yapı	Kredi’nin	
dinamik	markası	olarak	hayatına	devam	ediyor.	
	 World	geldiği	noktada	o	kadar	güçlü	ki	bugün	
aralarında	Visa,	MasterCard,	AmEx,	Barclays’in	
bulunduğu	dünyanın	en	önemli	10	kredi	kartı	
arasında	gösteriliyor.	En	çok	yerde,	en	çok	
kazandıran,	en	çok	kullanıcısı	olan	World,	bunu	
tüketiciyi	iyi	dinleyerek,	onun	ihtiyaçlarına	göre	
kendini	konumlandırarak	başarıyor.
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Pazar
Türkiye,	toplam	tüketim	harcamaları	içinde,	
kredi	kartı	penetrasyonunun	Avrupa’nın	birçok	
ülkesine	göre	yüksek	olduğu	bir	ülke.	2011	yıl	
sonu	sonuçlarına	göre	Türkiye,	kredi	kartı	adedi	
ve	işlem	hacmi	bazında;	Visa	Europe	sıralamasında	
Avrupa’da	birinci,	MasterCard	Europe	sıralamasında	
kredi	kartı	adedi	bazında	Avrupa’da	üçüncü,	hacim	
bazında	ise	dördüncü	durumda	bulunuyor.	
	 Türkiye,	kartlı	ödeme	sistemleri	alanındaki	hacmi	
ve	yeniliklerin	hızla	benimsenip	hayata	geçirilmesi	
açısından	çok	büyük	bir	potansiyel	sunuyor.	Bugün	
ülkede	18	yaş	üstü	yetişkin	nüfusu	49	milyon	ve	
bu	rakamın	yaklaşık	%50’sinin	en	az	bir	kredi	kartı	
sahibi	olduğu	düşünülüyor.	
	 Türkiye’de	son	beş	yılda	kredi	kartı	adedinde	
%45,	kredi	kartı	işlem	hacminde	de	%141	oranında	
artış	yaşandı.	Aralık	2012	sonu	itibarıyla	54	milyon	 
315	bin	adet	kredi	kartı	ile	aylık	bazda	33	milyar	
TL’nın	üzerinde	işlem	hacmi	gerçekleştirildi.		

Başarılar
Başarılarını	sadece	Türkiye’de	değil,	dünya	çapında	
da	birçok	kez	kanıtlayan	World,	geçtiğimiz	
yıllarda	ulusal	ve	uluslararası	pek	çok	ödüle	layık	
görüldü.	Superbrands	tarafından	üst	üste	dört	kez	
“Süpermarka”	seçildi.	Türkiye	Müşteri	Memnuniyeti	
Endeksi’nde	kredi	kartları	sektöründe	“En	İyi	
Müşteri	Memnuniyeti”	ödülünü	beş	defa	kazanarak	
yakalanması	zor	bir	başarıyı	elde	etti.	Finans	
sektörünün	en	saygın	ve	güvenilir	yayınlarından	

The	Nilson	Report’un	2011	raporuna	göre;	5.46	
milyar	USD’lik	kredi	büyüklüğü	ile	Türkiye’de	
ve	Kıta	Avrupası’nda	birinci,	dünyada	ise	54.	en	
büyük	kart	programı	oldu.	Her	yıl	düzenlenen	Visa	
Europe	Türkiye	Konferansı	Vizyonist’de	10	kez	üst	
üste	“Visa	Kredi	Kartı	Alışveriş	Hacminde	Lider	
Banka”	ödülüne	layık	görüldü.	
	 Bundan	23	yıl	önce	Türkiye’yi	kredi	kartı	ile	
tanıştıran	Yapı	Kredi,	2012	yılında	uluslararası	
marka	olma	yolunda	bir	adım	atarak	Worldcard’ı	
Azerbaycan	pazarına	sundu.	World’ün	bu	lansmanı	
Mastercard	tarafından	“Best	Marketing	Campaign”	
ödülüne	layık	görüldü.	
	 Dünyadaki	teknolojik	gelişmeleri	hızla	Türk	
tüketicisinin	hizmetine	sunan	World,	2011	yılında	
Visa	Europe	ve	Turkcell	iş	birliğiyle	gerçekleştirilen	
iCarte	projesi	ile	“Visa	Europe	Sistemleri	ve	
Hizmetlerinin	En	Yenilikçi	Uygulaması”	ödülünü	
kazandı.	
	 2012	yılında	“Turkcell	Partner	Programı	 
En	Başarılı	Ürün	ve	Servis	Ödülleri”nde	Kredi	
Kartları	Kategorisinde	“En	İyi	Müşteri	Memnuniyeti	
Ödülü”nü	aldı.	

Tarihçe
Türkiye	ilk	defa	kredi	kartıyla	1988’de	Yapı	Kredi	
sayesinde	tanıştı.	1991’de	de	“Worldcard”	markası	
doğdu.	Yapı	Kredi,	yine	bir	ilki	gerçekleştirerek	
kredi	kartı	ürününü	“Worldcard”	olarak	
markalandırdı.	O	dönemde	dünyada	hala	birçok	
bankanın	kredi	kartını	kendi	kurumsal	markasından	

ayrı	markalamadığını	göz	önüne	
aldığımızda,	bunun	ne	derece	
vizyoner	bir	karar	olduğunu	
görüyoruz.	“World”	ismi	kredi	
kartının	tüm	dünyada	geçerli	
olduğunu	anlatabilmek	amacıyla	
seçilmişti.	“Bu	kartla,	dünyanın	
hangi	ülkesinde	olursanız	olun,	
Türkiye’deki	hesabınız	elinizin	
altında”		söylemi	o	gün	için	çok	
güçlü	bir	söylemdi.
			Yapı	Kredi,	1990’lı	yıllarda	bir	
yandan	farklı	sektörlerden	iş	
kolları	ile	ortak	markalı	kartları	
piyasaya	sürerken,	bir	yandan	da	
Türk	halkının	uzun	yıllardır	farklı	
yöntemlerle	giderdiği	taksitli	
alışveriş	ihtiyacını	karşılayan	
kapalı	devre	sistemde	geçerli	
olan	“Taksitcard”ı	piyasaya	
sürdü.	Bu	sırada	Worldcard	
da	yurt	içinde	ve	yurt	dışında,	
tek	ödemeli	bir	kredi	kartı	
ürünü	olarak	hayatına	devam	
ediyor	ve	amiral	gemi	görevini	
sürdürüyordu.	O	tarihlerde	
Worldcard	ile	Yapı	Kredi,	kredi	
kartı	pazarının	yaklaşık	yarısına	
sahipti.	
			2000’li	yılların	başında	
World,	pazarı	yeni	iş	modeli	
ile	tanıştırdı.	Tüm	Yapı	Kredi	
kredi	kartları	alışverişlerde	taksit	
yapan	ve	puan	kazandıran	kart	
özelliğine	kavuşarak	“World”	
şemsiyesi	altında	birleşti.	World	

rengiyle,	logosuyla	ve	iletişim	diliyle	tepeden	
tırnağa	yenilendi.	Artık	World	markası	sadece	
bir	kredi	kartını	değil	binlerce	üye	iş	yerinin	dahil	
olduğu	Türkiye’nin	en	büyük	alışveriş	ve	pazarlama	
platformunu	temsil	etmeye	başlıyordu.	Bu	banka	
ve	perakendecilerin	el	ele	verdiği	bir	platformdu	ve	
ortak	müşterilerimize	çeşitli	avantajlar	sağlıyordu.
	 Yapı	Kredi’nin	yeni	bireysel	bankacılık	stratejisi	
kapsamında	2003	yılında	bir	yenilik	daha	yapıldı.	
Müşteriler	yaptıkları	bankacılık	işlemlerinden	de	
Worldpuan	kazanmaya	başladılar.	Sektörde	ilk	
defa	bir	banka	perakende	sadakat	programı	ile	
kredi	kartı	sadakat	programını	birleştiriyordu.	Bu	
yeniliğin	lansman	filmi	Türkiye’nin	çok	seveceği	
yeni	bir	kahramanın	hayatımıza	girmesini	
sağladı.	Worldpuan’ları	tükecilerin	algısında	
kuvvetlendirmek	için	reklam	ajansının	önerisi	ile	
Worldpuan’lar	ete	kemiğe	büründürüldü.	Böylece	
bugün	artık	Türkiye’nin	en	bilinen	ve	sevilen	
maskotlarından	biri	olan	Vadaa	yaratıldı.
	 World,	her	zaman	tüketici	ihtiyaçlarını	en	doğru	
şekilde	anlayan	ve	karşılayan	marka	olarak	pazarda	
farklılaşmayı	hedefledi.	Zaman	içinde	World’ün	
yeni	ve	efektif	ürün	özellikleri,	kampanyaları,	ek	
hizmetleri	ile	sürekli	güçlendirilmesi	amaçlandı.	
Tüketiciyi	puanlarla	kontör	alma,	ek	taksit,	taksit	
atlatma	gibi	seçeneklerle	yine	World	tanıştırdı.
Bugün	gelinen	noktada	adios,	Play,	taksitçi	ve	
Crystal	gibi	World’ün	kardeş	markaları	ortaya	
çıktı,	ancak	World	ile	bağları	kopmadı.	Bu	kartlar	
World’ün	tüm	üye	iş	yeri	ağında	geçerli	ve	aynı	
puan	ve	taksit	özelliklerine	sahip	birer	marka	
olarak	pazara	sunuldu.	World’ün	temel	faydaları	
kardeş	markaların	üzerine	taşınırken,	eş	zamanlı	
olarak	sektördeki	diğer	bankaların	küçük	ve	orta	
büyüklükteki	kart	programlarına	da	bu	hizmetler	
açıldı	ve	lisans	iş	birliklerine	imza	atıldı.
 
Ürün
Türkiye’nin	ilk	kredi	kartı	olan	World,	Türkiye	
kartlı	ödemeler	pazarında,	taksit	ve	puan	
uygulamalarından,	kişiye	özel	kampanyalara	kadar	
her	alanda	ilk	adımları	atarak	öncü	bir	rol	üstlendi	
ve	kredi	kartı	sektörünün	standartlarını	belirleyen	
marka	oldu.	
	 World,	başarısını	müşterilerini	çok	iyi	dinleyip,	
gerçek	ihtiyaçlarını	ortaya	çıkarabilmesine	ve	
ihtiyaç	duydukları	anda,	birebir	bu	beklentiler	
doğrultusunda	tasarlanmış	doğru	ürünlerle	
karşılarına	çıkmasına	borçlu.
	 Perakende	sektörü	ile	gerçekleştirilen	verimli	
iş	birlikleri	sayesinde;	yaygın	üye	iş	yeri	ağı,	
taksitlendirme	-	puan	kazandırma	programlarındaki	
öncülük	ve	üstünlüğü	ile	önemli	başarılara	imza	
atan	World,	ayrıca	her	zaman	tüketicilerle	
buluşabilecek,	anlaşılabilecek	ve	kolayca	benimsenip	
yaygınlaşabilecek	ürün	ve	yenilikleri	hayata	
geçirmeyi	amaçladı.
	 Bugün	gelinen	noktada	World,	sadece	bir	kredi	
kartını	değil;	birden	çok	bankanın,	12.5	milyon	kart	
sahibinin,	yüzlerce	değerli	perakende	markasının	
ve	350	bine	yakın	üye	iş	yerinin	dâhil	olduğu,	
Türkiye’nin	en	büyük	alışveriş	ve	pazarlama	
platformunu	temsil	ediyor.	
	 Yapı	Kredi	kredi	kartlarıyla	her	yıl	400	milyon	
adede	yakın	işlem	gerçekleştiriliyor	ve	yaklaşık	
200	milyon	TL’ye	eş	değer	puan	kazanılıyor.	
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World
›	Yapı Kredi Worldcard, Avrupa’nın ve
 Türkiye’nin ilk kredi kartı markası olma  
 sıfatıyla, 1991 yılında pazara girdi.

›	Türkiye’nin ilk sadakat programını World
 hayata geçirdi.

›	Kredi kartlarında ekstra taksit ve taksit
 atlatma gibi satış noktasında uygulanabilen
 kampanyaları ilk defa World tüketiciye sundu.

›	Müşteri bazlı kişiye özel kampanya kurgularını
 ilk defa World hayata geçirdi. 

›	Dünyanın en saygın finans yayınlarından 
 The Banker’in marka değeri araştırmasında  
 dünyanın en değerli 10 kartından biri seçilen  
 World,  Türkiye’den sıralamaya giren ilk ve  
 tek marka oldu.


