
 

 

Kredi kartı ile banka kartının güçleri tek 

kartta birleşti: CardFinans One 
 

Finansbank, Türkiye’de ilk olan bir uygulamayla, kredi kartı ve 

banka kartı özelliklerini tek bir kartta toplayarak, müşterilerine 

tüm ihtiyaçlarını tek bir kart ile karşılama imkânı sunuyor. 

 

 

Finansbank, kredi kartı ile banka kartının özelliklerini CardFinans One’da birleştirdi. CardFinans One ile 

Kartlı Ödeme Sistemleri pazarında yepyeni bir sayfa açan Finansbank, müşterilerine tüm ihtiyaçlarını iki 

farklı kart yerine tek bir kart ile karşılama imkânı sunuyor. 

 

CardFinans One ile Türkiye Kartlı Ödeme Sistemleri pazarında bir ilke imza attıklarını belirten 

Finansbank Kartlı Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Elçin Yanık, “CardFinans One, 

müşterilerimize kart kullanımında büyük pratiklik sunacak. Kart sahiplerine, yurtiçi ve yurtdışındaki tüm 

ödeme noktalarında veya ATM’lerde kredi kartı/banka kartı kullanım tercihi sorulacak. Bu sayede 

müşteriler ister kredi kartından ister banka hesabından ödeme veya diğer işlemlerini gerçekleştirebilecek. 

CardFinans One’ın şifresi her 2 uygulama için ortak olup kredi kartı ile yapılacak 35 TL ve altındaki 

işlemlerde temassız özelliği de sunuluyor olacak.” dedi. 

 

Hedefimiz, Kartlı Ödeme Sistemleri pazarını harekete geçirmek 
 

Bugüne kadar Kartlı Ödeme Sistemleri pazarına dünyada ve Türkiye’de “ilk” olan önemli ürünler 

kazandırdıklarını belirten Yanık, “CardFinans One ile hedefimiz Kartlı Ödeme Sistemleri pazarını 

harekete geçirmek ve özellikle banka kartı kullanımını teşvik etmek… Bugün Türkiye’de, alışverişlerde 

nakit kullanım oranı %60’ların üzerinde. Bu da bize Kartlı Ödeme Sistemleri pazarında yapılacak daha 

çok yenilik, atılacak daha çok adım olduğunu gösteriyor” dedi. 

 

Kartlı Ödeme Sistemleri kredi kartı alacak bakiyesinde %13.6’lık pazar payına sahip olduklarını belirten 

Elçin Yanık, 2010 yılı 3. çeyreği itibariyle de tüm bankalar arasında 4. sıraya yükseldiklerini 

vurgulayarak “Hedefimiz ilk 3’e girmek” dedi. 

 

CardFinans One’ın Türkiye’de ilk defa uygulanan bir teknolojik altyapıya sahip olduğunu belirten Yanık, 

sözlerine şöyle devam etti; “Gelişmiş bankacılık sektörü ve ödeme sistemleri platformları, mobil 

teknolojilerle geniş kitlelere hızlı, güvenli ve odaklı erişim imkanı sunmaktadır. Finansbank olarak bizim 

de ana hedefimiz müşterilerimizi gelişen teknolojinin imkanlarından faydalandırarak hayatlarına kolaylık 

ve yenilik katmaktır. Basit ve güvenilir işlemler sayesinde müşterilerin işlem hacmini artırmak için 

önümüzdeki dönemlerde NFC (Near Field Communication) ve Mobil Finansal işlemler teknolojilerini de 

kullanacağız. Böylelikle müşterilerimizin cep telefonlarına ödeme sistemlerini getirme imkanı 

yakalayacağız.” 

 

Basın toplantısında konuşan Visa Europe Başkan Yardımcısı Tim Lewis ise "Finansbank'ın bu çoklu-

uygulama çözümünün pilot çalışmasını hayata geçiren ilk Türk bankası olmasından memnuniyet 

duyuyoruz. Visa SimplyOne temassız kart hem kredi kartı hem banka kartı özelliğini tek kartta 

birleştirerek satış noktasında her iki ödeme şeklini tek kartta sunuyor. Bu 

özelliğiyle hem tüketicilere, hem de üye işyerleri ve firmalara birçok fayda sunuyor. Chip teknolojisiyle 



üretilen bu kartlar tüketicilere farklı kullanım seçeneği sunuyor ve ister satış noktalarındaki POS 

cihazlarında ister ATM'lerde kullanılabiliyor” dedi. 

 

Tek kart, tek şifre, daha fazla ParaPuan 

 
Müşteriler, CardFinans One ile tek plastikte ve tek bir şifre ile işlemlerini kolayca ve güvenli bir şekilde 

yapabiliyor. Limite bağlı olarak Classic, Gold veya Platinum verilecek olan CardFinans One’ın 

üzerindeki kredi kartı fonksiyonu mevcut CardFinans özelliklerini içerirken, banka kartı fonksiyonu ile 

müşteriler, hesaplarından para çekip yatırabiliyor, alışverişlerinde kullanırken kat kat ParaPuan kazanıyor. 

Yani CardFinans One’ın banka kartı uygulaması da, CardFinans Nakit’in tüm özelliklerine sahip. 

 

Temassız (contactless) özelliği de bulunan CardFinans One ile müşteriler 35 TL ve altındaki 

harcamalarını kredi kartı fonksiyonunu seçerek hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. 

 
Müşteriler, CardFinans One’ı tüm POS ve ATM’lerde kullanılabilirken, işlem sırasında hangi fonksiyonu 

(kredi/banka kartı) kullanmak istediğine kendisi karar veriyor. Kullanılmak istenen fonksiyon, müşteriye 

işlem anında tüm POS ve ATM’lerde otomatik soruluyor. 

 

CardFinans One, hem kredi kartı hem de banka kartı ile yapılan alışverişlerden ParaPuan kazandırıyor. 

Üstelik banka kartı ile yapılan alışverişlerde hem banka kartı hem de kredi kartı ParaPuan kazanıyor. 

 

CardFinans One, müşterilere banka kartı harcamaları ile ilgili ücretsiz olarak bilgilendirme hizmeti de 

veriyor. Banka kartının bağlı olduğu hesabın bakiyesi 100 TL’nin altına düşünce otomatik SMS 

gönderiliyor. Her ay sonunda hesaba giren/çıkan toplam bakiye ile hesabın ay sonu kapanış bakiyesi yine 

SMS ile bildiriliyor. Müşteriler diledikleri zaman ParaPuan veya hesap bakiyelerini SMS ile sorgulayarak 

öğrenebiliyor. 

 

Kredi kartı harcamalarını kontrol altında tutmak isteyen CardFinans One sahipleri ise “Harcama Uyarı 

Servisi” hizmeti sayesinde harcamaları belirledikleri tutarı aştığında SMS ile bilgilendiriliyor. 

 

CardFinans One 2011’in ilk çeyreğinde müşterilere verilmeye başlanacak. 


