
 

 
 

 
CardFinans VadeKart ile  

Çek ve senet tarihe karışıyor 
 

Türkiye’de bir “ilk”e imza atarak, ticaret hayatını kolaylaştıran 
birçok özelliği tek bir kart üzerinde toplayan Finansbank, 
CardFinans VadeKart ile yeni bir dönem başlatıyor. İşletme sahipleri 
artık, çek ve senet kullanımına gerek kalmadan CardFinans Vadekart 
ile vadeli harcama yapabilecek. 

 
 
Finansbank’ın yeni ürünü CardFinans VadeKart ile çek ve senet tarihe karışıyor. Ticaret 
dünyasına yeni bir boyut katması beklenen CardFinans VadeKart, işletme sahiplerine çek ve 
senet kullanmadan vadeli harcama yapma, harcama taksitlendirme ve ekstre öteleme imkanı 
sunuyor. 
 
Türkiye ekonomisinde önemli bir paya sahip olan KOBİ’ler için geliştirdikleri ürün ve 
hizmetlerin çeşitlendirilmesine hızla devam ettiklerini belirten Finansbank Genel Müdürü 
Sinan Şahinbaş, “Türkiye İstatistik Kurumu verileri, KOBİ’lerin Türkiye’deki işletmelerin 
%99.5’ini oluşturduğunu, kayıtlı istihdamın %61’ini gerçekleştirdiğini ve katma değerin 
%27.3’ünü yarattığını gösteriyor. Bu katma değerin daha da çoğalması KOBİ’lere verilen 
destek sonucunda oluşacaktır. Finansbank olarak KOBİ’lere ihtiyaç duydukları her türlü 
finansal desteği sağlayabilmek için bugüne kadar çok çeşitli ürün/hizmetler geliştirdik. 
Bankamızın disiplinlerarası sinerjisi, yenilikçi ve faydalı ürünlerin çıkmasına sebep oluyor. 
VadeKart da bu ürünlerden biri… İşletmelere sonsuz yapraklı bir çek defteri gibi istenilen 
sayıda vadeli mal alımına olanak tanıyor” dedi.  
 
Türkiye ticari kart pazarında 2009 yılsonu rakamlarına göre yaklaşık 800 bin adet ticari kart 
bulunduğunu ifade eden Finansbank Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Temel Güzeloğlu, “Bu kartlar ile 2009 yılında 12 milyar TL hacminde işlem 
gerçekleştirildi. Yapılan araştırmalar sonucunda görüyoruz ki ticari kartların KOBİ 
ödemelerindeki kullanım payı, toplam ödemeler içinde %8 ağırlığa sahip… Çek ve senet 
kullanımının toplam ödemeler içindeki payı ise %33 seviyesinde…” dedi. Güzeloğlu sözlerine 
şöyle devam etti; “Çek ve senedin tercih edilen ödeme araçları içinde önemli bir ağırlığı 
bulunuyor. Hedefimiz bu ağırlığı yenilikçi özellikleri, operasyonel kolaylığı ve maliyet 
avantajı bulunan yeni ödeme aracı CardFinans VadeKart’a yönlendirmek ve KOBİ 
Bankacılığı’ndaki güçlü konumumuzu pekiştirerek, daha fazla KOBİ’ye hizmet vermek…”  
 
Mal alımlarında vade düzenleme sorunlarına son 
 
Finansbank Plastik Kartlar ve ADK Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Elçin Yanık ise toplantıda yaptığı konuşmada, VadeKart sahiplerinin kredi kartının geçerli 
olduğu herhangi bir tedarikçiden yapacakları mal alımının vadesine kendilerinin karar 
verebileceğini belirtti. Yanık şunları söyledi; “Ticaret hayatında tedarikçiler, alıcısına göre 



 

değişken ve yüksek vade farkları talep edebilmekteler. CardFinans VadeKart ile bu gibi 
sorunlara son veriyoruz. Tedarikçi parasını peşin ve garantili olarak alırken, VadeKart 
sahibi de hem vade süresine karar verecek hem de istediği tedarikçiden aynı vade farkı oranı 
ile alım yapabilecek.” 
 
CARDFİNANS VADEKART 
 
CardFinans Vadekart işletme sahiplerine pek çok avantajı birarada sunuyor.  
 
Harcama Vadelendirme 
 
Çek fonksiyonu olarak kullanılan özellik ile işletmeler, kredi kartının geçerli olduğu herhangi 
bir tedarikçiden yapacakları mal alımlarını vadelendirebilecek, alımın vadesine kendileri karar 
verebilecek. Finansbank POS’undan işlem anında istenilen vade süresi girilerek veya tercihe 
göre işlem sonrasında 444 0 900 Finansbank Çağrı Merkezi’nden talimat verilerek harcama 
vadelendirme işlemi yapılabilecek. Başka banka POS’undan yapılan işlemler içinse 
Finansbank Çagrı Merkezi’nden talimat vermek yeterli olacak. 
 
Harcama Taksitlendirme 
 
VadeKart, işletmelere taksit imkanı sunmayan veya peşin fiyatı taksitli fiyatına göre daha 
uygun olan tedarikçilerde yapılan harcamaları, uygun faiz oranları ile taksitlendirme imkanı 
da sunuyor. CardFinans VadeKart sahibi, Finansbank POS’larından yaptığı işlemleri tercihine 
göre işlem anında ya da daha sonra 444 0 900 Finansbank Çağrı Merkezi’nden talimat vererek 
taksitlendirebilecek. Diğer banka POS’larından yapılan işlemler ise Çağrı Merkezi’nden 
verilen tek bir talimat ile işleme alınacak. 
 
Ekstre Öteleme 
 
VadeKart sahipleri, nakit sıkışıklığı yaşadıkları dönemde ekstre borçlarının ister bir kısmı 
isterse de tamamı için ekstre öteleme talimatı vererek, kart borcunu 1 ay sonra ödemek üzere 
erteleyebilecek. VadeKart, ekstre öteleme özelliği ile işletmelere, hiçbir ekstra ödeme 
yapmadan nakit akışlarında 1 aylık rahatlama sağlayacak. 
 
Kullanıcı Yetki Profilleri 
 
VadeKart’ın kredi kartı dünyasına kazandırdığı bir başka yenilik olan “Kullanıcı Yetki 
Profilleri” ile şirket ortakları kendi kartları ile tüm VadeKart işlemlerini gerçekleştirebilecek. 
Dileyen firma sahipleri, çalışanlarına işlem yetkileri sınırlandırılmış kartlar vererek firma 
adına yapılacak işlemlere kısıtlama getirebilecek, firmanın nakit akışının düzenlenmesinde 
kontrol sağlayabilecek. 
 


