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T-BANK’ın hızlı, esnek ve güvenli 
tahsilat sistemi: i-Collect Channel

 iNNOVA ile gerçekleştirdiğimiz elektronik tahsilat sistemi, kurumumuz açısından 
hız, verimlilik, maliyet avantajı ve standardizasyon sağlıyor. i-Collect uygulaması 
sayesinde fatura, vergi gibi tahsilat işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde 
gerçekleştirebiliyoruz. Bu da bize müşteri memnuniyeti olarak bize geri dönüyor. 

İlhan Zeki Köroğlu, T-Bank Operasyon ve Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı 
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T-BANK, tahsilat işlemlerini 
daha verimli bir operasyona dönüştürdü
Geleneksel fatura tahsilat metodları yerine iNNOVA’nın elektronik fatura tahsilat sistemi 
i-Collect Channel uygulamasını tercih eden T-BANK, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki 
lokal kurumların  faturalarını bile online olarak tahsil edebiliyor. 

Ticari bankacılık, KOBİ bankacılığı ve bireysel ban-

kacılık hizmetleri sunan T-Bank, yeni açılan şubeleriy-

le hızla büyüyen bir banka. 2008 yılında şube sayısı-

nı 10’dan 25’e çıkaran Türk bankacılık sektörünün kü-

çük ve orta boy işletmeler segmentinde lider banka 

olmayı hedefliyor. T-Bank, yeni şube açılışlarıyla be-

raber kurum tahsilatlarını daha hızlı biçimde gerçek-

leştirebilmek amacıyla iNNOVA işbirliğiyle “i-Collect 

Channel” uygulamasını hayata geçirdi.

i-Collect Channel uygulamasının T-Bank’ın süreçle-

rinde optimizasyon sağladığını ve 

standart bir yapıya kavuştuklarını 

vurgulayan T-Bank Operasyon ve 

Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yar-

dımcısı İlhan Zeki Köroğlu, uygu-

lamanın, müşteri memnuniyetinin 

artmasında da etkili olduğunu dile 

getiriyor. Köroğlu, i-Collect uygu-

lamasının faydalarını şu sözlerle 

aktarıyor: “iNNOVA ile gerçekleş-

tirdiğimiz elektronik tahsilat siste-

mi, kurumumuz açısından hız, ve-

rimlilik, maliyet avantajı ve stan-

dardizasyon sağlıyor. i-Collect uy-

gulaması sayesinde tahsilat iş-

lemlerini hızlı ve kolay bir şekilde 

gerçekleştirebiliyoruz. Bu da bize 

müşteri memnuniyeti olarak bize 

geri dönüyor.”

Bankacılık sektörünün ana faali-

yetleri arasında yer almayan sü-

reçlerde dış kaynak kullanımı yo-

luna giderek hazır ürünlerden ya-

rarlanmayı olgunlaşmış meyvele-

ri toplamaya benzeten Köroğlu, 

dış kaynak kullanımının T-Bank’a 

önemli avantajlar sağlayan verim-

li bir yöntem olduğunu vurgulu-

yor. Köroğlu, iNNOVA ile kurulan işbirliğini şu şekil-

de dile getiriyor: “Bankacılık sisteminin ana faaliyet-

leri içerisinde olmaması gereken kurum tahsilatı gibi 

iş akışlarında, genelde hazır yazılımları dış kaynak yo-

luyla kullanmayı tercih ediyoruz. Bu doğrultuda doğ-

rudan borçlandırma, kurum tahsilatı, vergi tahsilatı ve 

intranet yapısını iNNOVA ile çözmeyi planladık. Geç-

tiğimiz yıl içerisinde bu çalışmalardan kurum tahsilatı 

ve vergi tahsilatı aşamalarını tamamladık. Doğrudan 

borçlandırma ve intranet yapısına yönelik çalışmala-

rımızı bu yıl içerisinde sonuçlandırmayı hedefliyoruz. 

2010 yılında yaklaşık 60 şubelik bir yapıya ulaşma-

yı hedefliyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz her ilde, yeni 

kurum tahsilatlarını da sistemimize dahil etmek zo-

rundayız. Bu çalışmalarda işortağımız olarak iNNOVA 

ile çalışmaya devam edeceğiz.” T-Bank’ın hızla bü-

yümesine ve şube sayısının artışına paralel olarak bil-

gi teknolojileri altyapısında da önemli bir büyüme ya-

şandığını söyleyen T-Bank BT Müdürü Ali Çakır, ku-

rum tahsilatlarının hızlı bir şekilde yapılması yönün-

de ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirdikle-

ri pazar araştırmasının sonucunda iNNOVA ile işbirli-

ğine gitme kararı aldıklarını belirtiyor. iNNOVA ile or-

tak bir çalışma dili oluşturduklarını ve rahat bir ileti-

şim sağladıklarını belirten Çakır, “Kurum tahsilatlarını 

daha hızlı şekilde yapabilmek için bu alanda önem-

PrOjeNİN HeDeFİ:

 Kurum ve vergi tahsilatlarının daha 

hızlı ve güvenli bir biçimde gerçek-

leştirilebilmesi için gerekli altyapının 

sağlanması

 Tahsilat işlemlerinin mevcut yönetim 

ekranları aracılığıyla anlık olarak takip 

edilebilmesi

ÇÖZÜM ALT YAPISI

 i-Collect Channel Elektronik Tahsilat 

Sistemi Uygulaması

 Vergi Tahsilat Modülü

 Kredi Kayıt Bürosu Entegrasyonu

 Doğrudan Borçlandırma Servisi

SONUÇ

 Bir yıl içerisinde 2 online, 6 offline ku-

rum bağlantısı gerçekleştirildi.

 Yeni kurum bağlantılarının da altyapı-

ya hızlı entegre edilebilmesi için es-

nek ve dinamik bir altyapı kuruldu.

 Kurum tahsilat süreçlerinde güvenilir, 

verimli ve düşük maliyetli operasyon 

sağladı.

 Vergi tahsilatlarının gerçekleştirmesine 

yönelik VTS modülü entegre edildi.

 Kredi Kayıt Bürosu entegrasyonu 

sağlandı.

KISACA T-BANK PrOjeSİ

‘‘      i-COLLECT SİSTEMİ İLE FATURA 
VE VERGİ TAHSİLATLARINI DAHA 
HIZLI GERÇEKLEşTİREBİLME 
OLANAĞINA KAVUşTUK. BU 
SİSTEM AYNI ZAMANDA BANKA 
ALTYApISI İLE TAMAMEN ENTEGRE 
ÇALIşTIĞI İÇİN HAYATIMIZI VE 
İşLERİMİZİ KOLAYLAşTIRDI

‘‘



li referansları olan şirketle çalışmak istedik. Birçok re-

feransı bulunan ve hazır altyapıya sahip bir şirket ol-

ması nedeniyle iNNOVA ile çalışmayı tercih ettik” di-

yor. i-Collect uygulamasının birçok avantajı olduğ-

nu belirten Çakır, bu avantajları; “Kurum tahsilatları-

nı daha hızlı yapabilme olanağına kavuştuk. Standart 

bir ürünle çalıştığımız için süreçler açısından da stan-

dart yapıya kavuşmuş olduk. Eğitim açısından kolay-

lık sağlayan bir uygulama oldu. Kullanım ve takip ko-

nusunda kolaylıklar oluştu. Sistem bizim altyapımızla 

tamamen entegre biçimde çalıştığı için hayatımızı ve 

işlerimizi kolaylaştırdı” sözleriyle ifade ediyor.

T-Bank, Türkiye genelinde hizmet veren Avea, Türk 

Telekom gibi operatörler dışında, çeşitli illerdeki şu-

beleri aracılığıyla Kayseri Gaz, Kayseri Elektrik, Bur-

sa Su, Bursa Gaz gibi kurumların da fatura tahsilatları-

na aracılık ediyor. Tüm bu kuruluşlarla i-Collect altya-

pısı üzerinden haberleştiklerini anlatan Çakır, “iNNO-

VA ile yaklaşık bir yıldır birlikte çalışıyoruz. Yeni şube-

ler açıldıkça pazarlama birimimizden gelen talepler 

çerçevesinde uygulamanın alanını yaygınlaştırıyoruz. 

pazarlama birimimiz şubelerin kurum tahsilatı talep-

lerini değerlendirerek ilgili kurumlarla iletişim içerisi-

ne giriyor. Kurumlarla iletişimin sonucunda teknik do-

kümanlar oluşturuluyor ve bu dokümanlar iNNOVA 

ile paylaşılıyor. iNNOVA, kendilerine ilettiğimiz dokü-

manlar çerçevesinde en uygun altyapıyı hızlı bir şekil-

de oluşturuyor. iNNOVA ile hızlı bir iletişim içerisin-

de işbirliğimizi sürdürüyoruz. Bir yıl içerisinde 6 offli-

ne, 2 online sistemi hayata geçirdik. Ayrıca bu yıl 10 

offline 10 online sistemi de hayata geçirmeyi hedef-

liyoruz. Doğrudan borçlandırma konusunda da iN-

NOVA ürünleri hakkında sunum aldık. Bu projenin ça-

lışmalarının da tamamlamamızın ardından yakın za-

man içerisinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz” diyor. 

i-Collect uygulamasının şu an tüm beklentilerini kar-

şıladığını vurgulayan Çakır, gelecekle ilgili hedefleri-

ni gerçekleştirebilmek yolunda iNNOVA ile işbirlikle-

rinin süreceğinin altını çiziyor. Çakır, “iNNOVA ile ile-

tişimimiz KKB (Kredi Kayıt Bürosu) arayüz yazılımıy-

la başlamıştı. Ardından iletişimimiz ve iş ilişkimiz arttı-

ğı için daha sonraki çalışmalarda daha rahat bir işbir-

liği yaptık. i-Collect uygulaması şu an tüm ihtiyaçları-

mızı karşılıyor. Yakın zamanda kurum tahsilatlarını in-

ternet bankacılığı üzerinden yapabilmek gibi bir he-

defimiz var. Ayrıca doğrudan borçlandırma sistemini 

de aktif hale getirmek istiyoruz. Vergi tahsilatı çalış-

malarında başarılı bir geçiş yaptık ve bunu devam et-

tirmek, internet bankacılığına aktarmak istiyoruz. Yeni 

projelerimizde de iNNOVA ile işbirliğimizi sürdürme-

yi hedefliyoruz” diyor.

      BİRÇOK REFERANSI BULUNAN VE 
HAZIR ALTYApIYA SAHİp BİR şİRKET 
OLMASI NEDENİYLE iNNOVA İLE 
ÇALIşMAYI TERCİH ETTİK

‘‘ ‘‘



             

 “iNNOVA ile ilk kez Kredi Kayıt Bürosu entegrasyonunda çalışmaya başladık. Ardından fatura 
ve vergi tahsilatları konusunda birlikte başarılı bir geçiş yaptık. Kurum içi portal projemiz de 
halihazırda devam ediyor. Yakın zamanda içerisinde de doğrudan borçlandırma sistemini de 

aktif hale getirmek istiyoruz.”
İlhan Zeki Köroğlu, T-Bank Operasyon ve Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı

“T-Bank ile 1 senelik bir zaman dilimi içerisinde pekçok başarılı proje gerçekleştirdik. 
T-Bank yöneticileriyle kurduğumuz sağlıklı iletişim, projelerimizi en etkin biçimde ve 

T-Bank’ın gereksinimlerini net olarak karşılayacak yönde tamamlanabilmesinde önemli rol 
oynadı. iNNOVA olarak tahsilat süreçlerindeki bilgi birikimi ve tecrübemizi kullanarak 

T-Bank’ın tahsilat operasyonuna bir an önce başlamasını sağladık. Gerek teknik gerekse iş 
birimleri açısından son derece verimli bir proje oldu.

Orkun Yağcı, iNNOVA Finansal İşlem Uygulamaları Kıdemli Proje Yöneticisi

“Kurum tahsilatlarını daha hızlı şekilde yapabilmek için bu alanda önemli referansları olan 
bir şirketle çalışmak istedik. Birçok referansı bulunan ve hazır altyapıya sahip bir şirket oması 
nedeniyle iNNOVA ile çalışmayı tercih ettik. i-Collect sistemi bizim altyapımızla tamamen 
 entegre biçimde çalıştığı için hayatımızı ve işlerimizi kolaylaştırdı.”
Ali Çakır, T-Bank BT Müdürü

1985’te “Bank of Bahrain and Kuwait” adıyla İstanbul’da faaliyetlerine başlayan banka, faaliyetlerini, 1991’de “Bank of 
Bahrain and Kuwait Bankası Anonim Şirketi” adıyla sürdürdü. 1992’de “Tasarruf ve Kredi Bankası” adıyla Doğuş Grubu 
bünyesine katılan banka, 30 Ocak 1992’de T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan mevduat kabul etme 
iznini elde etmesinin ardından, 1994’ten itibaren “Garanti Yatırım ve Ticaret Bankası A.Ş.” ismini alarak faaliyetlerini sür-
dürdü. 1997’de Mehmet Nazif Günal tarafından satın alınan bankanın adı “MNG Bank” olarak değiştirildi. 2007’de Arab 
Bank, BankMed ve Günal’dan oluşan hissedarlarıyla yeniden yapılanan banka, T-Bank (Turkland Bank A.Ş.) adıyla faaliyet-
lerini sürdürüyor.

iNNOVA Bilişim Çözümleri A.Ş, farklı teknolojilerde bilgi birikimine sahip 320 kişilik profesyonel kadrosu ile Türkiye’nin önde 
gelen yazılım entegratörü konumundadır. 1999’dan bugüne telekomünikasyon, finans, üretim, kamu ve hizmet sektörleri 
başta olmak üzere her sektörden kuruluşlara platform bağımsız çözümler sunan iNNOVA, sahip olduğu ISO 9001:2000 
sertifikasıyla ürettiği çözümleri şimdiye kadar 14 ülkeye ihraç etmeyi başarmıştır. 2007 yılında Türk Telekom grup şirketleri 
bünyesine dahil olan iNNOVA, faaliyetlerine İstanbul, Ankara, İzmir ve Dubai ofislerinde devam etmektedir.   

istanbul ofis: 
İTÜ Ayazağa Kampüsü 
Teknokent ARI 1 Binası 
34469 Maslak 
tel: 0212 286 44 10 
faks: 0212 286 44 02

ankara ofis: 
ODTÜ Teknokent İkizleri 
Ar-Ge Binası A1 Blok 
06531 ODTÜ 
tel: 0312 210 16 86 
faks: 0312 210 16 96

dubai ofis: 
Dubai Internet City 
Building #12, No: 207-208 
502318 Dubai - UAE 
tel: +971 4 390 16 46 
faks: +971 4 390 87 23

www.innova.com.tr
info@innova.com.tr
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iNNOVA ISO9001:2000 
belgesine sahiptir.


