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Dış ticarete Finansbank’tan BPO desteği 

Finansbank dış ticaretin yeni ödeme şekli olan BPO (Bank Payment Obligation) sistemini Türkiye’de 

uygulayan ilk bankalardan biri oldu. Yeni ödeme sistemi BPO ile dış ticaret işlemleri yapan 

müşteriler finansman ihtiyaçlarını karşılıyor, ödeme işlemlerini güvenli ve hızlı bir şekilde 

gerçekleştirebiliyor.  

Dış ticarette artan rekabet ve maliyetler nedeni ile hızlı ve pratik şekilde ticaret yapma eğilimi olması 

akreditif ödeme şeklinde azalma, açık hesap (mal mukabili) işlemlerinde ise artışa neden olmaktadır. 

Bu nedenle Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) hızlı, banka garantisi sağlayan, teknolojiye dayalı BPO 

ödeme şeklini oluşturmuştur. 

Finansbank, dış ticarette geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak yenilikçi yaklaşımı doğrultusunda ve 

müşterilerinin hayatını kolaylaştırma amacı ile kısa bir süre önce BPO (Banka Ödeme Yükümlülüğü) 

işlemlerine başlamıştır.  

BPO ile Finansbank’ın yenilikçi bankacılık anlayışının örtüştüğünü belirten Finansbank Kurumsal ve 

Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, BPO sistemini şu sözlerle anlattı: “Kısaca BPO, 

banka garantisi olmayan ödeme yöntemleri için banka güvencesi ve finansman imkanları 

sağlamaktadır. Mevcut ödeme şekillerine göre düşük maliyetli, hızlı, dijital veriye dayalı ve banka 

güvencesi içeren alternatif bir ödeme şeklidir. BPO’nun amacı, ticareti kolaylaştırma, teknolojiyi 

kullanma, kağıdı ortadan kaldırma ve firmalara güvence sağlamak olarak özetlenebilir. Finansbank 

olarak Türkiye’de bu sisteme dahil olan 3 bankadan biriyiz ve dış ticaretimizin gelişimine bu yolla katkı 

sunacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni teknoloji ve etkin çözümlerle dış ticarette rol alan 

tüm firmalarımızın yanındayız”  

BPO’nun ticari hayat için bir alternatif olduğunu ve mevcut ticari finansman çözümlerinin yerini almak 

üzere değil, bunları tamamlamak için tasarlanmış olduğunu belirten Tan sistemi şu şekilde özetledi; 

“BPO riski azaltmak ve ödemeye güvence sağlamak bakımından akreditife benzetilebilir, ancak bunlar 

birbirinden farklı ödeme yöntemleridir. Akreditif, uygun belgelerin bir bankaya fiziki olarak ibraz 

edilmesi ile Satıcı’ya bir banka ödeme garantisi sağlarken, BPO ile bankanın ödeme  garantisi sadece 

elektronik ortamda sunulan verilerin elektronik ortamda eşleşmesine dayalı olarak sağlanır. Açık 

hesap (mal mukabili) ödeme yöntemine ise banka güvencesi sağlamaktadır.”  

Bankacılıkta birçok alanda öncü olan Finansbank, Dış Ticaret konusunda da yenilikçi ve teknolojiye 

yatırım yapan Banka olarak bu konuda da çok hızlı çözümler üretmiştir.  BPO kullanımının da hayata 

geçmesi ile Dış Ticarette işlemlerinde elektronik bankacılığın daha da fazla kullanılacağını düşünen 

Finansbank, birçok Dış Ticaret işlemini müşterilerinin kendisinin tamamlayabileceği bir Dış Ticaret 

İnternet Şubesini de yakın zamanda müşterilerinin kullanımına açmıştır. 

Tüm bu yeniliklerden faydalanmak isteyen firmalarımızı Finansbank şubelerine davet ediyoruz. 


