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       İlklere imza atan ve attıran Finansbank’ta PTT dinamizmi 
 

 
FİNANSBANK-PTT İŞBİRLİĞİ İLE 

TÜRKİYE’DEKİ TÜM PTT ŞUBELERİ 
ÖDEME NOKTALARI HALİNE DÖNÜŞÜYOR 

 
 
Son dönemde bireysel bankacılık ve kredi kartı pazarında atılım yapmaya dönük pek çok projeye hayat 
veren Finansbank, kredi kartı hizmetlerini Türkiye’nin en ücra noktalarına taşıyabilmek ve müşterilerine 
katma değer yaratabilmek için  PTT ile özel bir anlaşma imzaladı. PTT tarihinde bir ilk niteliğini taşıyan 
anlaşma ile Türkiye’deki tüm PTT şubeleri Finansbank kredi kartları için ödeme noktalarına dönüştü.  
 
Kredi kartı pazarında  iddialı hedefleri olduğunu belirten Finansbank Genel Müdürü Onur Umut, yurt 
geneline yayılan PTT şubelerinin, Finansbank Kredi kartı müşterilerine verilen hizmet imkanlarını 
artıracağını belirti. Projenin bir ay gibi kısa bir zaman dilimi içinde hayata geçirildiğini ifade eden Umut 
“İlk defa Finansbank ile gerçekleştirdiği bu anlaşma sonucu PTT’nin altyapısı, bankaların kredi kartı 
ödemelerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebileceği  birimlere dönüştü. Temmuz ayından itibaren 
Finansbank kredi kartı sahipleri, 707 online PTT şubesinden üstelik cumartesi günleri de dahil olmak 
üzere ödeme yapabilecek. Proje, Finansbank’ın kredi kartlarının kullanım oranlarını da yükseltecektir.”  
 
Umut, imzalanan anlaşma çerçevesinde  Finansbank’ın kredi kartı pazarına yönelik yeni hedef ve 
stratejileri hakkında şu açıklamayı yaptı: 
 
“Amacımız rekabetin arttığı bir dönemde yıl sonu itibarı ile 1.500.000 kredi kartına ulaşmak. Bu 
büyüme paralelinde öncelikli hedefimiz, müşterilerimize kredi kartları ile alışverişlerinde avantaj 
sağlayacak tüm kolaylıkları ve ayrıcalıklı hizmetleri kaliteli ,dinamik ve geniş bir platformda sunmak 
olacaktır. Bu doğrultuda CardFinans Üye Markalarımızın sayısı her geçen gün artmakta ve bu Üye 
Markalarımız ile müşteriye daha fazla taksit , indirim ve ParaPuan gibi çeşitli avantajlar sağlayan 
kampanyalar düzenlenmektedir. PTT ile yapmış olduğumuz bu anlaşma dahilinde de,Türkiye 
genelindeki tüm kredi kartı sahiplerimize esneklik sağlayarak ödemelerini çok daha kolay ve güvenli bir 
ortamda gerçekleştirmelerini sağlamış olacağız.” 
 
Yeniden yapılanan PTT’nin otomasyon projesi kapsamında 2002 yıl sonu itibariyle 707 şubesinin 
otomasyon ağına dahil edilerek on-line birimler haline geldiğini kaydeden PTT Genel Müdürü İbrahim 
Şahin 2003 yılında 384 şubenin de online olarak otomasyon ağına dahil olarak tüm PTT şubelerini 
kapsayacak şekilde tamamlanacağını açıkladı. Otomosyon projesi çerçevesinde Finansbank ile yapılan 
anlaşmanın tarihlerinde bir ilk olduğunu vurgulayan PTT Genel Müdürü İbrahim Şahin yapılan 
anlaşmanın önemi hakkında şu açıklamayı yaptı: 
 
“Kuruluşumuzun otomasyon projesi kapsamında 2002 yılı sonu itibariyle 707 işyerimiz otomasyon 
ağına dahil edilmiştir. 2003 yılında 384 işyerimiz daha otomasyona açılacak olup, 2003 yılı sonunda 
PTT tüm yurt genelinde on-line hizmet veren bir kurum haline gelecektir. 
 
Yurt geneline yayılan PTT şubelerinin bu dinamizmden faydalanarak müşterilere katma değer 
yaratması amacıyla PTT Genel Müdürlüğü’nün kendi alt yapısı, kredi kartı ve mağaza kartı ödemelerini 
de almak üzere düzenlenmiştir.Bu kapsamda Finans Bank A.Ş. ile ,kredi kartı ve mağaza kartı tahsilatı 
konusunda bir sözleşme imzalanmıştır. 
 
Böylece yurt çapındaki PTT şubeleri Finansbank’ın aktif 950.000 kredi kartı ve 300.000 mağaza kartına 
hizmet vermeye başlayacaktır. Bu proje 1 ay gibi kısa bir sürede hayata geçirilmiştir. PTT ilk defa 



Finansbank’la gerçekleştirilen bu uygulama ile kendi altyapısını bankaların kredi kartı ödemelerinin 
güvenli bir şekilde tahsil edilmesine imkan verecek şekilde uyarlamıştır. 
 
Sözleşme uyarınca Temmuz ayından itibaren 707 on-line PTT merkezinden Finansbank kredi kartı ve 
mağaza kartı sahiplerinin kart ödemeleri yapılabilecektir.Üstelik Finansbank müşterileri bazı PTT 
şubelerinden Cumartesi günleri de ödeme yapma imkanına sahip olacaklardır.”  
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