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Finansbank, 
Banksoft ve IBM Türk ile outsourcing anlaşmaları imzaladı 

 

1,500,000’u aşan “CardFinans ve Ödeme Sistemleri” için 
Finansbank – Banksoft – IBM Türk  İşbirliği 

 
 
Türkiye’nin 5’inci büyük özel bankası Finansbank, “müşteri odaklı” bankacılık hizmetleri 
yaklaşımını kusursuz olarak yaşama geçirmek amacıyla kartlı ödeme sistemleri donanım ve 
operasyonlarını IBM Türk’e, yazılımlarını ise Banksoft’a outsource ederek Türk bankacılık 
sektöründe bir ilke imza attı.    
 
Dünya bankacılık endüstrisinde hızla yaygınlaşan bilgi teknolojileri outsourcing 
hizmetlerinin Türkiye’de de kullanılmasına ilişkin “ilk örnek” niteliğindeki bu anlaşmanın 
Türk bankacılık endüstrisinin çalışma biçiminde önemli değişikliklerin öncüsü olması 
beklenirken, yapılan anlaşmadan elde edilecek başarı ve know-how’ın Finansbank’ın 
yurtdışı bankalarına da taşınacak olması bir diğer ilke imza atacak.  
 
Kurumsal ve perakende bankacılık alanlarında Türkiye’nin en büyük 5’inci özel bankası  olan Finansbank, 
“müşteri odaklı” hizmet yaklaşımı doğrultusunda müşterilerine kusursuz hizmet vermek amacıyla 
Türkiye’de bir ilke imza atarak kartlı ödeme sistemleri ile ilgili bütün operasyonlarını outsource etti.  
 
Finansbank, IBM Türk ve Banksoft ile imzaladığı bu anlaşmalar ile Amerika ve Avrupa’daki global 
bankaların yaptığı gibi  artan rekabet ortamında, sunulan hizmetin kalitesini artırmak, müşteri odaklı yeni 
çalışmalar sunmak ve artan operasyonel maliyetleri azaltmayı amaçlıyor. Stratejik olarak aldığı kararlar 
çerçevesinde her zaman olduğu gibi teknolojik altyapı yatırımlarını arttırmayı hedefleyen Finansbank, 
imzaladığı anlaşmalar ile 1.5 milyonu aşan CardFinans sahibine de daha iyi hizmet verebilmek için 
yenilikçi kampanyalarını da  hızlandıracak. Finansbank, imzaladığı bilgi teknolojileri ve uygulama 
outsourcing anlaşmaları çerçevesinde, kredi kartları, POS ve ATM makinelerinin yazılım ve donanım 
operasyonlarını ve desteğini, IBM Türk Ltd. ve Banksoft Bilişim Bilgisayar Hizmetleri Ltd. Şirketi’ne 
devretti.  
 
Dünyada özellikle bankacılık endüstrisinde hızla yaygınlaşan bilgi teknolojileri outsourcing hizmetleri 
sayesinde bankalar, bilgisayar ve bilgi teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı, işlemlerin karmaşık 
sistemler üzerinde yapıldığı bu tür hizmetlerini, işin uzmanı teknoloji şirketlerine bırakarak çekirdek 
bankacılık uygulamalarına odaklanma imkanı buluyorlar.  
 
Kredi kartları operasyonlarını outsource eden ve Banksoft firmasının Kredi Kartı, POS ve ATM 
uygulamalarının son versiyonunlarını kullanan Finansbank için yazılım geliştirme ve ürün desteği 
Banksoft uzmanları tarafından sağlanacak. Son teknoloji IBM xSeries sunuculardan oluşan ve 7x24 
operasyon desteği veren birimin yönetimi IBM Türk uzmanları tarafından gerçekleştirilecek.  
 
Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Özer outsourcing girişimleriyle ilgili olarak, “Türk bankacılık 
sektörünün en iyi teknolojiye ve hizmet kalitesine sahip bankas  olduğumuz yönündeki iddiamızı 
güçlendirecek bir adım daha atmış bulunuyoruz. Bankacılık sektöründeki  kredi kartları operasyonları gibi
son derece eknoloji yoğun bir süreci işin uzmanına bırakarak  tamamen asıl işimiz olan bankacılık 
uygulamalarına odaklanacağız. Global bankalar uygulamaya aldıkla ı outsourcing anlaşmaları ile başarılı 
sonuçlar elde ettiler. Biz de CardFinans gibi, Türkiye’de Visa kredi kart  adedinde ikinci en büyük adede 
sahip ve Türkiye ekonomisine önemli katkıda bulunan kredi kartı hizmetlerinde daha fazla kalite, değişen 
teknolojiye daha hızlı uyum ve artan rekabette daha fazla yenilik sunabilmek için bu anlaşma ile kredi 
kartlar nda ve alternatif dağıtım kanalları alanında çok önemli bir adım attık. Yılda 75’bine yakın işlem 
adedi gerçekleştiren CardFinans yepyeni teknolojisi ile çok farklı pazarlama platformla ını mevcut ve 
potansiyel kart sahiplerine sunabilecek. Bin 500’ü aşkın kar  sahibi 30 bini aşkın satış nok asında 
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yaptıkları harcamalarda birbirinden özel avantajlara sahip olurken, hızlı, dinamik ve yenilikçi teknolojik 
gelişmeler ile farklı hizmetlere de sahip olmaları sağlanacak leriki yıllarda 4-5 milyon gibi kritik 
rakamlara ulaşacak kredi kart  adetlerinde, esnek bir alt yapıya sahip olmanın avantajlarını kullanacak ve 
artan işlem hacimlerine uyum gösterecek büyütülebilir özellikli outsourcing sistemi ile maliyetleri 
düşürerek karlılığımızı arttırmaya devam edeceğiz” dedi.   
 
Yurt dışında 5 ülkede bireysel bankacılık yapan Finansbank’ın “ilk ve tek Türk Bankası” olduğu noktasının 
altını çizen Finansbank Yönetim Kurulu Murahhas Azası Onur Umut ise, yapılan anlaşmadan elde edecek 
başarı ve know-how’un bu çerçevede Finansbank’ın yurtdışı bankalarına da taşınacağını açıkladı. Umut, 
konu hakkındaki açıklamalarını şöyle sürdürdü: 

 “Bu ülkelerdeki hizmet, Türkiye’deki CardFinans hizmeti ile aynı kalite ve güvencededir. CardFinans’ın 
Türkiye’deki başarısını ve know how’ı bu ülkelerde de uygulayarak başarılı sonuçlar elde edilecektir. 
Finansbank global anlamdaki bireysel bankacılık hizmetlerini, teknoloji alt yapısı ve destek anlam nda, 
Türkiye’de olduğu gibi, profesyonel firmalarla anlaşarak  ve outsourcing sistemi kullanarak 
yürütmektedir. leriki yıllarda da Türkiye’deki alt yapının örnek teşkil etmesi sağlanarak, yurtdışındaki 
tüm bireysel bankacılık hizmetlerinde kullanılması ve yeni değerler elde edilmesi hedeflenmektedir.” 
 
IBM Türk Outsourcing Hizmetleri Müdürü Ali Kançal, “Teknoloji kullanımı konusunda geleneksel bir tabir 
ile ‘hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan’ Finansbank, outsourcing hizmetleri kullanımı konusunda da cesaretli
bir adım atarak bu alanda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Bu alanda sergileyeceğimiz başarının diğer 
bankalar için takip edilmesi gereken bir örnek olacağına inanıyoruz.” dedi.  
 
Banksoft Genel Müdürü İsmet Yurtseven ise,  “Günümüzde kartlı ödeme sistemleri Bankalar için çok 
önemli ve kritik bir ürün ailesi haline gelmiştir. Rekabet ve hızlı gelişen teknoloji ile birlikte Bankalar bu 
duruma ayak uydurmak ve müşterilerine uygun ürünleri en kısa sürede ve en kaliteli şekilde sunmak 
durumundadırlar. Bankalar bu sistemlerini  Finansbank’ta uygulanan yeni çağın ihtiyaçlarına uygun 
modern dış kaynak kullanım modeli ile işin uzmanlarına emanet ederek  bir taraftan müşterilerine kısa
sürede kaliteli ürünler ve hizmetler sunarken bir taraftan da karlılıklarını arttırabilir ve  asıl işleri olan 
Bankacılık hizmetlerine daha iyi konsantre olabilirler. Türkiye’nin büyük ve kar lı ödeme sistemlerinde 
lider Bankalarından olan Finansbank’ta gerçekleştireceğimiz  yeni dış kaynak kullanım modelinin 
Bankacılık sek örüne güzel bir örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz.” Dedi.       

Editöre not: Finansbank 23 Eylül 1987 tarihinde 4 şubeli bir banka olarak hizmet vermeye başlamıştır. 
Kısa zamanda sigorta, faktoring, yatırım, perakende bankacılığı, Fiba Grubu, Gima, Marks&Spencer, yurt 
dışı iştirakleri gibi birçok finans ve perakende kuruluşunu bünyesine katarak hızlı bir büyüme 
gerçekleştirmiştir. 2000 yılında Finansbank Operasyon Merkezi’ni tamamlayarak  ve Plastik Kartları 
kurarak Bireysel Bankacılık alanındaki en önemli adımını atmıştır. Ulusal ve uluslararası alanda, tartışmasız 
kabul görecek biçimde “Türkiye’nin en iyi bankası” unvanını taşıma vizyonu ile müşteri odaklı çalışmayı 
prensip edinen Finansbank,  kredi kartlarında en iyi hizmeti verebilmek için sürekli yatırım yapmıştır. 2000 
yılından itibaren datawarehouse sistemi ile doğru segmentasyonlar yaparak müşteri odaklı birçok 
kampanyaların düzenlenmesi ile karlılığın arttırılması sağlanmıştır. Finansbank, Kredi Kartları alanında 
yaptığı yatırımlarla, bugün 1,500,000’u aşkın kart sahibine, 1000’e yakın üye markada, 30,000’i aşkın satış 
noktasında hizmet vermektedir. Bünyesindeki kredi kartları ile yılda 75 milyona yakın işlem adedi 
gerçekleştiren Finansbank, her ay artan işlem hacmiyle ülke ekonomisine büyük ölçüde katkıda 
bulunmaktadır. Visa tarafından 2003 yılında kredi kartı adetlerinde en yüksek büyümeyi gerçekleştiren 
Banka ünvanını alan Finansbank, 2004 yılında da 2,200,000 kart adedine ulaşarak bu iddiasını ve başarını 
sürdürmeyi hedefliyor. Alternatif Dağıtım Kanallarının ve Kredi Kartları ile Ödeme Sistemleri 
verimliliklerinin arttırılmasını sağlamak için kendi Finansbank Bilgi Teknolojilerinin yansısıra , ATM, 
POSM,VPOSM gibi ürünlerde IBM ve Banksoft ile outsourcing işbirliği anlaşması imzalanarak  verilen 
hizmetlerin güçlendirmesi hedeflenmiştir. www.cardfinans.com.tr ; www.finansbank.com.tr  

 
Editöre not: Banksoft,  kartlı ödeme sistemleri konusunda faaliyet göstermekte olan ve günümüzde 
yurtiçi ve yurtdışında 16 Banka ve Finans kurumunda ürünleri kullanılmakta olan yazılım şirketidir. 1995 
yılında faaliyetlerine başlayan Banksoft’ta 54 uzman çalışmakta olup Banksoft yazılımları ile Bankaların 6 
milyon adet kredi kartı, 13 milyon adet banka kartı, 4000 adet ATM cihazı ve 100 bin adet POS cihazı 
müşterilerine hizmet verebilmekte ve günlük online 1.5 milyon işlem 7/24 Banksoft yazılımları ile 



   
 
gerçekleşmektedir. Banksoft, Avrupa’da EMV konusunda MasterCard ve VISA sertifikasyonlarını aynı anda 
tamamlayan ve devreye alan ilk şirket olmuştur. Banksoft kartlı ödeme sistemleri alanında çözüm 
sağlama, yazılım geliştirme, teknoloji ve iş danışmanlığı, sistem entegrasyonları faaliyetlerinde 
bulunmaktadır. www.banksoft.com.tr         
 
Editöre not: IBM, yenilikçi buluşlarıyla iş dünyasına 80 yıldır hizmet veren, 100’ün üzerinde ülkede 300 
binden fazla çalışanı ile dünyanın en büyük bilgi teknolojileri şirketidir. e-business’ın yaratıcısı IBM, 
bilgisayar sistemleri, yazılım, donanım, ağ sistemleri, depolama araçları ve mikroelektronik konularında 
yarattığı ürünlerini her sektörden müşterileri için değere dönüştürür. 1935 yılından bu yana Türkiye’de 
faaliyet gösteren IBM Türk, bugün 300’ü aşkın çalışanı ile Türkiye bilgi teknolojileri sektörünün gelişimine 
öncülük etmektedir. IBM Türk, donanımdan yazılıma, teknoloji hizmetlerinden iş ve yönetim danışmanlığı 
hizmetlerine kadar bilgi teknolojisinin her alanında ürün, servis, teknoloji ve çözüm sunmaktadır. 
www.ibm.com  /  www.ibm.com/tr 
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