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Tam Finans&eLogo işbirliği ile Logo ERP 

çözümleri kullanan KOBİ’ler Faturalı Çek ve 

Alacaklarını Kolayca Nakde Çevirebilecek.  

Tam Finans ve eLogo işbirliği ile beraber Logo muhabese ve ERP 

programlarını kullanan binlerce firmanın faturalı çek ve 

alacaklarını  daha kolay nakde çevirmelerini sağlamak üzere, yeni 

ve ücretsiz bir hizmet vermeye başladı.  

 

Faktoring ve Fintech sektörünün önde gelen şirketlerinden Tam Finans ve 

yazılım sektörünün önemli oyuncusu Logo’nun finansal servisler şirketi 

eLogo, Logo kullanıcılarının faturalı çek ve alacaklarını daha kolay nakde 

çevirebilecekleri bir uygulamayı hayata geçirdiler.  

Çek ve Fatura İskonto Başvuru Uygulaması sayesinde; Logo 

Tiger&GO ürün ailelerinden app destekleyen çözümleri kullanan işletmeler, 

mevcut  ERP çözümleri üzerinden faturalı çek ve faturalı alacaklarının 

nakde dönüştürülme durumlarını ücretsiz olarak sorgulayabilecekler.  

Logo kullanıcıları faturalı çek ve alacaklarını sorgulamalarının ardından, 

alacaklarını kolayca nakde çevirmek konusunda Tam Finans’ten destek 

alabilecekler.  

İş Birliğinin Firmalara Sunduğu Avantajlar Nelerdir? 

Kolaylık: Vadesinden önce nakde çevrilmek istenileni faturalı çek ve 

alacaklar kolaylıkla Tam Finans ile paylaşılabilecek. 

Zaman tasarrufu: Şubeye gitmeden faturalı çek ya da alacak için 

faktoring yapılıp yapılamayacağı ERP çözümü içinden sorgulanabilecek. 

Nakit akışı iyileştirmesi: Faturalı çek ve alacaklar gibi finansal değerler; 

ihtiyaç anında Tam Finans aracılığıyla nakde çevrilerek para akışı 

hızlandırılabilecek.  



 

 

Maliyet avantajı: Çek ve Fatura İskonto Başvuru Uygulaması tümüyle 

ücretsiz bir uygulamadır, sorgulama işlemlerinde herhangi bir ücret 

ödenmez.  

 

Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı, iş birliği ile ilgili yaptığı 

açıklamada: “Tam Finans olarak klasik bir faktoring şirketi değiliz. Esnaf  

 

 

ve küçük işletmelerin finansman ihtiyaçlarını hızlıca nakde çeviren bir 

fintek şirketi olarak konumlanmaktayız. Bu anlamda Fintek sektörünün 

eLogo gibi önemli bir oyuncusu ile yaptığımız iş birliği ile yine bu yönde 

yeni bir uygulama geliştirdik. Bu uygulama sayesinde Logo kullanıcıları, 

şubelerimize gelmelerine gerek kalmadan kullandıkları muhasebe ve ERP 

çözümleri içinden ücretsiz bir şekilde Tam Finans’a ulaşıp faktoring 

işlemlerini kolayca yapabilecekler. Önümüzdeki dönemde de bu tarz katma 

değerli ürün ve hizmetlerimizi geliştirerek, esnaf ve KOBİ’lerimize tam 

zamanında tam destek olmaya devam edeceğiz.” 

 

eLogo Genel Müdürü Başak Kural, yaptığı açıklamada Tam Finans iş 

birliğinin önemine dikkat çekerek, “Dünyada dijital iş süreçleri ile beraber 

finansal teknolojiler alanındaki müşteri ihtiyaçları ve iş süreçleri de oldukça 

hızlı değişiyor. eLogo olarak özel entegratörlük hizmetlerimiz ile birlikte 

pazarda ihtiyaç duyulan finansal e-servis çözümlerimiz ve açık bankacılık 

hizmetlerimiz ile müşterilerimizin iş süreçlerini dijitalleştiriyoruz. Türkiye’nin 

en büyük yazılım firmalarından biri olarak müşterilerimize her zaman en 

iyiyi sunma gayretindeyiz. Bu bağlamda Tam Finans ile yaptığımız bu iş 

birliğine çok önem veriyoruz. eLogo olarak hedeflerimiz doğrultusunda Logo 

Grup müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ve verimliliklerini arıtacak 

yenilikçi servisler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz.” 

 

Tam Finans hakkında: 

Tam Finans Faktoring A.Ş, 2012 Mayıs ayı sonunda Bankacılık Düzenleme 

ve Denetleme Kurumundan faaliyet iznini alarak Haziran ayında 

müşterilere hizmet vermeye başlamıştır. EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma 

Bankası) ortaklığı ve güçlü sermaye yapısı, 600’ü  aşkın çalışan sayısı ve 

37 şubesiyle Türkiye’nin 24 farklı ilinde hizmet vermektedir. Ödenmiş 

sermayesi 116.820.442 TL olan Tam Finans, güçlü mali yapısı, teknolojiyi 

takip eden yenilikçi yaklaşımı (AR-GE merkezi olan tek faktoring şirketi), 

müşteri odaklı çalışma anlayışı ve güvenilir kurumsal kimliği ile  bugüne 



 

 

dek 100 binin üzerinde müşteriye işlem yapmış, sektörün öncü firmaları 

arasında yer almaktadır. tamfinans.com.tr 

 

eLogo hakkında: 

Türkiye’nin en çok tercih edilen özel entegratörü eLogo, entegratörlükle 
çıktığı yola, pazarın ve müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda sektörel 

çözümler sunarak e-servis şirketi olarak devam ediyor. 

eLogo, kurumların dijital dönüşüm süreçlerine rehberlik ederken, Logo 

Yazılım’ın sektördeki 36 yıllık deneyiminden aldığı güçle müşterilerinin  

 

 

dijitalleşmesi yolunda uçtan uca çözümler sunuyor. Bu çözümlerle, 

firmaların; kâğıt, baskı, arşivleme, iş gücü ve dağıtım maliyetlerinin 

düşürülmesini, operasyonel yükünün azalması ile beraber finansal 

süreçlerinin hız kazanmasını ve dijital dönüşüm sürecinde veri güvenliğini 
sağlıyor. Yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımı sayesinde hizmetlerini 

kullanan müşterilerle birlikte çalışarak uçtan uca onların yaşadıklarını ve 

deneyimlerini izliyor. Böylece ürünlerini hem fonksiyonel özellikleri hem de 

kullanım kolaylığı açısından sürekli iyileştiriyor. eLogo, sürekli sahada yer 
alan, Logo’dan gelen uzmanlığını ve güvenirliğini gençliği ve dinamizmiyle 

birleştiren, eğitim ve destek konusunda yetkin ekibiyle müşterilerine fayda 

sunma ve tercih edilme oranını artırarak liderliğini pekiştirme amacıyla 

çalışmalarını sürdürüyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan (GİB) onaylı e-
Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye ve saklama hizmetleri servisleri sunan 

eLogo bu alanlarda hem Logo’nun kurumsal çözümlerini kullanan hem de 

farklı kurumsal yazılımlar kullanan işletmelere hizmet sağlıyor. Bununla 

beraber eLogo işletmelerin sadece e-Devlet süreçlerinde değil, ihtiyaçtan 
yola çıkarak geliştirdiği  birçok yenilikçi servis ve ürünile tüm e-Dönüşüm 

süreçlerinde yanında yer alıyor.  

 


