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Hızla gelişen teknoloji ve değişen müşteri beklentilerine ayak uydurabilmek adına bankaların, 
mevcut teknolojik altyapılarını sürekli geliştirmeleri ve sundukları hizmet/ürünleri çeşitlendirmeleri 
gerekliliği kaçınılmaz bir gerçektir. Finansal teknolojilerdeki gelişimin bankaların rekabet gücüne 
ve pazar paylarına doğrudan etki edeceği bilinerek, geleceğin bankacılık sisteminin öngöreceği 
her türlü değişime ayak uydurabilecek şekilde altyapı çalışmaları yürütülmektedir. Yenilikçi dijital 
dönüşüm projelerine öncelik verilmekte, bu konuda uluslararası gelişmeler ve yönelimler takip 
edilmektedir.   
 
Bankalar, Fintek alanında iş fikirlerinin geliştirilmesine, desteklenmesine, uygulanmasına ve 
ticarileşmesine yönelik programları desteklemektedir. Bu kapsamda, Üniversite/Teknopark iş 
birliği ile düzenlenmesi planlanan program çerçevesinde Fintek girişimlerinin, teknoloji ve yenilik 
odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere 
dönüştürülebilmeleri için fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmektedir. 
Böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji 
düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen ulusal Fintek ekosisteminin oluşturulmasına katkı 
sunmaktadır. 
 
2020 yılı itibarıyla Türkiye Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği’ne (FINTR) üye bankalarımız 
bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak yerel Fintek’lerin üye olduğu bu platformda çalışma grupları ve 
konferanslarda yer almakta, ortak projeler geliştirmek amacıyla Fintek ekosisteminin oyuncuları 
ile bir araya gelinmektedir. 
 

1. Finansal teknolojilere yönelik bankalar tarafından gerçekleştirilen bir kısım 
çalışmalar ve işbirlikleri 

 

 Fintekler ile banka çalışanlarının tanışmasını sağlamak amacı ile toplantılar yapılmaktadır. Bu 
kapsamda davet edilen Fintekler çözümleri hakkında bilgi vermekte ve bankaların da bu 
çözümleri kullanma veya değerlendirme fırsatı olmaktadır. 
  

 Finteklerin ve yazılım geliştiricilerin erişimine açık olacak şekilde, ürün ve servis geliştirmeleri 
için kumhavuzu (sandbox) ortamı sağlayan sanal platform sunulmaktadır. Burada dileyen 
Fintek veya yazılım geliştirici, üye olup herhangi bir onaya ya da beklemeye ihtiyaç duymadan 
uygulama geliştirmek için açık test ortamımızda test yapabilmektedir. Bankalar tarafından 
snunulmakta olan API sayısı zamanla artmaktadır.  
 

 Yenilikçi fikirlerin ve projelerin hayata geçmesine ve sürdürülebilir bir değere dönüşen başarılı 
girişimlerin yeşermesine yönelik çalışmalar desteklenmekte ve projelendirilmektedir.  

 

 Girişimcilere ofis alanı, mentorluk, danışmanlık, teknik alt yapı ve pazarlama desteği 
sunulmakta, eğitimler verilmektedir 
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 Çeşitli zamanlarda yarışmalar düzenlenmekte ve dereceye girenlere ödüller verilmekte, 
girişimlerin kendilerini uluslararası arenaya tanıtabilmelerine aracı olunmaktadır.  

 
2. Finansal teknolojilere yönelik öngörü ve öneriler 

 

 Fintek ekosisteminde yapılacak tüm ön hazırlıkların ve tüm koordinasyonun ilgili 
otorite/otoriteler tarafından tesisinin bir merkez üzerinden yürütülmesi, ekosistemin bir bütün 
olarak ortak bir kanaldan yönetilmesi, mevzuat öneri ve değerlendirmeleri ile paydaşların tüm 
geri bildirimlerinin ortak bir merkezde toplanarak incelenmesi uygun olacaktır.  
 

 Faaliyet izni ve lisansların düzenlenmesindeki objektif esasların belirlenmesi ve bunların yine 
bu kanaldan dağıtılması, güvenlik uygulamaları ya da fiyatlama gibi standartların eş güdüm 
içerisinde belirlenmesi önerilmektedir.  

 

 Tüm paydaşların başvuruları, sorunları ve çözüm önerileri de uzlaştırıcı bir biçimde inisiyatif 
alınabilen bir yapıda değerlendirilebilmeli ve sonuçlandırılabilmelidir. 

  

 Teknolojik alandaki gelişmeler ve bu alanda oluşan müşteri ihtiyaçlarına yönelik olarak 
bankalara nazaran Fintekler daha hızlı aksiyon alabilmektedir. Fintek stratejisinin; bankaların 
Finteklerin inovatif yapıları ile hızlı geliştirme yapabilme kabiliyetlerinden, Finteklerin ise 
bankaların müşteriler nezdindeki güçlü marka güvenilirliği, risk yönetimi ve uyum yetkinlikleri 
ile müşteri portföylerinden yararlanarak oluşturacakları işbirliklerini desteklemesi 
önerilmektedir. Bu sayede Finteklerin yurtdışında kurulmuş alternatifleri ile rekabet 
edebilmeleri ve Türkiye sınırları dışına da açılabilecek kadar büyümeleri desteklenmiş 
olacaktır. 
 

 Fintek ekosistemini regüle edecek mevzuatta, bu alanda verilecek lisanslara konu 
edilebilecek tüm hizmet kategorilerinin açıklanması, bu hizmetlerden hangilerinin ne tür 
lisansları gerektirdiği şeffaflıkla ilan edilmelidir. Bu itibarla, örneğin yalnızca hesap bilgisi 
verme hizmeti ile ödeme hizmeti gibi farklı servis alanlarının birbirlerinden ayrıştırılması, bu 
kategorilere ilişkin mevzuat hükümlerinin ya da tesis edilmesi zorunlu kılınacak güvenlik 
önlemlerinin kategori bazında farklılaşan risklere göre ayrı ayrı düzenlenmesi, lisans ve 
faaliyet izni verilmesi süreçlerinde de bu değişkenlerin göz önünde bulundurulması yararlı 
olacaktır. 
 

 Finteklerin faaliyetlerini desteklemek ve düzenlemek için hayata geçirilecek yasal 
düzenlemelerin bankalar ve diğer finans kuruluşlarına karşı Fintekler lehine rekabet avantajı 
sağlamamasının, son tüketiciye sunulacak fayda açısından önemli olduğu düşünülmektedir.  

 

 Finteklerin gelişimini desteklemek için hayata geçirilecek yeni yasal düzenlemelerle eş 
zamanlı olarak finansal kuruluşların tabi olduğu mevcut düzenlemelerde eşgüdüm sağlayacak 
revizyonların yapılması düzenlemelerin son tüketiciye yenilikçi ürün ve hizmet olarak 
yansımasını hızlandıracaktır. 

 

 Finteklerin ürün geliştirme ve bankalarla işbirliği süreçlerinde kullanabileceği deneme alanları 
(regulatory sandbox) kurgulanması ve sektör temsilcileri ile birlikte bu alanların geliştirilmesi 
önerilmektedir. 

 

 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 4. maddesinde yer verilen faaliyet konularıyla ilişkili 
düzenlemenin, farklılaştırılmış ve ileri teknoloji içeren çözümlerin bankaların sunduğu 
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hizmetlerle zenginleştirilerek müşterilere sunulmasına yönelik üçüncü taraf işbirlikleri 
açısından gözden geçirilmesi önerilmektedir. 

 

 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik 
Para Kuruluşları Hakkında Kanun başta olmak üzere, TCMB'nin ödeme ve hesap verileri 
paylaşım servisleri kapsamındaki taslak düzenlemelerin güncellenmesi gerekmektedir. 
 

 Açık Bankacılık düzenlemeleri çerçevesinde; müşteri rızası ile paylaşılacak verilerin 
müşterilere nitelikli hizmetler sunulması amacıyla işlenmesi ve saklanması finansal sektörde 
inovatif ve müşteri deneyimi yüksek hizmetlerin önünü açacağı düşünülmektedir. 

 

 “Nitelikli Hizmet” kapsamında hesap ve ödeme başlatma kapsamındaki ve kapsama 
sonradan eklenecek diğer verilerin (kredi kartı, kredi, vb.) “Kişisel Finans Yönetimi” ve 
“Pazarlama” amaçlarıyla kullanımı tüketiciye fayda sağlayacaktır. Bu şekilde işlenecek veriler 
üzerinden; müşteriye gelir gider dengesini kontrol altına alabilmesini sağlayacak 
yönlendirmeler yapılabilmeli, müşterinin hayat döngüsü içinde ortaya çıkabilecek kredi 
ihtiyacı, yatırım ve tasarruf fırsatlarının bütünsel bir şekilde belirlenerek müşteriye daha 
kapsamlı ve kişiselleştirilmiş hizmetler ve teklifler sunulabilmelidr.  

 

 Kripto varlıklara ilişkin hizmet modellerinde ihtiyaç duyulan saklama hizmetlerinin bankalarca 
verilmesi; yaşanabilecek olası dolandırıcılık vakalarının engellenmesini ve güvenlik 
açıklarından meydana gelebilecek kayıpların yaşanması riskinin azaltılmasını sağlayacaktır.  

 
TCMB'nin "Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmeliğinde" 
güncelleme yapılması veya yeni yönetmelik oluşturulması gerekecektir. 

 

 Bankaların ve finansal kuruluşların inovatif projeler ve yenilikçi iş modellerinin denenmesi 
aşamasında Fintekler ve girişimler ile denemeler yapabileceği, bu denemelere BDDK ve 
TCMB başta gelmek üzere finansal sektörü düzenleyici kuruluşların da katılabileceği bir 
sandbox ortamının otoritelerin önderliğinde oluşturulması önerilmektedir. Bu ortam, inovatif 
projeler ve yenilikçi iş modellerinin hayata geçirilmesi aşamasında hızı ve pratikliği 
arttıracaktır. 

 

 Bankaların başta Fintekler ve girişimler olmak üzere yurt içi ve yurt dışı üçüncü taraflarla 
müşterilere dijitalleşme ekseninde katma değerli servisler sunmak üzere yapmayı planladığı 
işbirliklerinde, bulut bilişim teknolojilerinden faydalanan üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların 
çözümlerinin entegrasyonunu kolaylaştıracak düzenlemelerin hayata geçirilmesi 
önerilmektedir. 

 

 Bankaların ve finansal kuruluşların inovatif projelerin ve yurt dışında öne çıkan yenilikçi iş 
modellerinin hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılması aşamasında karşılaştığı ya da 
karşılaşması muhtemel engellerin otorite ve banka/finansal kuruluş temsilcileriyle birlikte 
tartışılacağı, gereken durumlarda düzenleme önerilerinin bu temsilcilerin katılımıyla 
geliştirileceği bir "Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar İnovasyon Çalışma Grubu"nun kurulması 
önerilmektedir.  

 

 Düzenleyici kurumların, bankaların Fintek çözümlerini kullanmalarını teşvik edici yaklaşım ve 
kontroller oluşturmaları önerilmektedir. Ödeme sistemleri, kredi risk yönetimi, CRM, KYC, 
kara para aklama gibi alanlar Fintek ve bankaların başlangıçta birlikte çalışabilecekleri alanlar 
olabilir. Bankalar, bu alanlarda Finteklere mentörlük yapabilir. Bu sayede gerek bankaların 
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gerekse diğer kuruluşların güven kazanmasına yönelik bir ortam sağlanabilir ve artan bir 
işbirliği elde edilebilir. Ayrıca, Fintekler açısından yatırım ortamının geliştirilmesi, daha rahat 
fonlama bulabilmeleri için sermaye piyasası ürünleri çeşitlendirilebilir.   

 

 Yapay zeka destekli, bankacılık yazılım ve chatbot çözümleri için türkçe kütüphane 
geliştirilmesi ve bu çalışma kapsamında akademi ile iş birliği yapılması faydalı olacaktır. 
 

 Türkiye’de mobil uygulama yetkinliği oldukça iyi seviyede olup kaynak (core) uygulamalarda 
yerel şirketlerin tercih edilmesi bir süredir devam eden yazılımcı insan kaynağı bulma 
sorununun önüne geçilmesi açısından oldukça önemlidir. Blokzincir teknolojisi ile ilgili limitli 
insan kaynağı olduğu dikkate alınarak bu alanda akademi programlarının geliştirilmesi bilgi 
birikiminin artırılmasına katkı sunacaktır. Akademi, Ar-Ge merkezleri ve iş dünyasının birlikte 
ortak bilinçle projeler yapması bu teknolojinin Türkiye içerisinde gelişmesi noktasında oldukça 
ciddi fayda sağlayacaktır. (Teknokent ve Ar-Ge merkezleri ile ortak çalışmaların yürütülmesi) 
 

 Bankalara, Finteklerle belirli sayıda proje veya Proof of Concept (PoC) çalışması yapma 
zorunluluğu getirilmesi 
 

 Bankaların mevcutta girişim sermayesi yatırım fonları veya doğrudan iştirakleri aracılığıyla 
Fintek’lere yaptıkları yatırımlar bulunmakta olup ekosistemde bankaların birlikte çalıştığı, 
kriterleri düzenleyici otorite tarafından belirlenecek yerel Fintek’lere yatırım konusunda teşvik 
koşullarının oluşturulması 
 

 Lise ve üniversitelerin öğretim müfredatlarına Fintek ile ilintili konuların eklenmesi, bu konuda 
gençlerde farkındalık ve ilgi uyandırılması 

 
3. Finansal teknolojilere yönelik sorunlu alanlar ile sektörün geleceğine engel teşkil 

edebilecek konular 
 

 Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 25. 
maddesinin 5. fıkrasında "Birincil veya ikincil sistemler kapsamında olan bir faaliyet için dış 
hizmet ya da bulut bilişim hizmeti alınması halinde, dış hizmet sağlayıcının sunduğu hizmete 
ilişkin faaliyetleri yürütmede kullandığı bilgi sistemleri ve bunların yedekleri de birincil ve ikincil 
sistemler kapsamında ele alınır ve yurt içinde bulundurulur." şeklinde düzenlemeye yer 
verilmiştir. Bu fıkra kapsamında, bankaların başta Fintekler ve girişimler olmak üzere yurt içi 
ve yurt dışı üçüncü taraflarla müşterilere dijitalleşme ekseninde katma değerli servisler 
sunmak üzere yapmayı planladığı işbirliklerinde, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların bulut 
bilişim teknolojilerini kullanması geliştirme ve entegrasyon aşamalarında işbirliği fırsatlarını 
kısıtlayıcı sonuçlar doğurmaktadır. Bahse konu üçüncü taraflar, sundukları çözümlerin hız, 
esneklik ve pratiklik kazanmasını sağlamak amacıyla bulut bilişim teknolojilerini yaygın 
şekilde kullanmakta, bankaların bulut bilişim imkanlarına yönelik kısıtlamalar ileri teknolojilerin 
bankaların sunduğu hizmetlerle zenginleştirilerek müşterilere sunulması açısından engel 
oluşturmaktadır.  
 

 Üçüncü taraflarla işbirliğinde hizmet ve gelir modelinin oluşturulması aşamasında bankalar 
açısından Bankacılık Kanunu'nun 4. maddesinde yer verilen faaliyet konularının dikkate 
alınması gerekmektedir. Bu sınırlama, müşteri lehine yapılacak farklılaştırılmış ve ileri 
teknoloji içeren çözümlerin bankaların sunduğu hizmetlerle zenginleştirilerek müşterilere 
sunulmasına yönelik işbirlikleri açısından engel oluşturabilmektedir.  

 



/TBB/Finansal Teknolojilere Yönelik Görüş ve Öneriler 5 

 

 Finteklere yönelik düzenleyici kurallarının olmaması bu sektörün gelişimini etkileyecek 
unsurların başında gelmektedir. Finteklerin regülasyon uyumluluğunun sorumluluğu işbirliği 
yaptıkları bankalara ait olmaktadır. Bu da hem çözümleri kullanacak bankalar açısından 
zorluğa neden olmakta, hem de Finteklerin kendi başlarına sundukları çözümlere güven 
azalmaktadır. 

 

 Açık bankacılıkla ilgili beklenen yasal çerçevenin tüm Finteklerle olan ilişkiler, sorumluluklar, 
iş modeli, güvenlik ve teknik standartlar açısından bankaların endişelerini giderecek şekilde 
oluşturulması önemlidir. Özellikle küresel ve yerel bulut teknolojilerin kullanılmasına imkan 
verecek regülasyonlara öncelik verilmesinin banka ve Fintek işbirliğinin gelişmesine önemli 
katkılar sağlayacaktır.  
 

 Kişisel verilerin korunması rejimi ve yurt dışıyla veri paylaşımı konusunu düzenleyen 
bankacılık mevzuatı hükümleri dikkate alındığında, veri paylaşımı alanındaki standartların ve 
güvenlik ilkelerinin; ülkemizdeki Fintek ekosisteminin küresel ekosistemle olan ilişkisinde 
belirleyici olacağı düşünülmektedir. Bu alandaki ilkelerin ve kısıtların bilhassa yabancı ortaklı 
firmaların bu sahadaki yatırım kararlarında önemli bir değişken olacağı, bu nedenle anılan 
ilkelerin diğer mevzuat hükümlerine kıyasla daha öncelikli olarak düzenlenmesinin faydalı 
olacağı ve söz konusu mevzuatın oluşturulmasında piyasa oyuncularından alınacak geri 
bildirimlerin girdi olarak kullanılmasının yerinde olacağı düşünülmektedir. 

 

 Küçük firmaların sürekliliklerini sağlayacak finansman kaynakları yetersizdir.  
 

 Büyük bankalara kıyasla Fintek henüz müşteri güvenini ve sadakatini kazanacak seviyede 
değildir.  
 

4. Ücretlendirmeye ilişkin konular 
 

 Ekosistemin gelişiminde, Fintekler üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde referans alınacak 
fiyatlama standartlarının öncelikli olarak belirlenmesi; bu alanda yatırım yapmayı planlayan 
paydaşların kar-maliyet hesaplamalarına ışık tutması bakımından önem arz etmektedir. Bu, 
aynı zamanda yatırım kararlarının şimdiden somut göstergelere dayanarak sağlıklı bir 
biçimde verilmesine ve Fintek ekosisteminin geleceğine ilişkin bankaların uzun vadeli 
stratejilerinin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.  
 

 Fiyatlama standartlarının belirlenmesinde, yerel sektörel analizlerin yanı sıra; Avrupa Birliği 
ve/veya Birleşik Krallık’ta etkin Fintek mevzuatında yer verilen eşik değerlerin referans 
alınabileceği düşünülmektedir. 
 

 Bankalar hesap işletimi gibi temel bankacılık servislerinden ücret almamakta, her bankanın 
ücretsiz kredi kartı ürünü sunma zorunluluğu bulunmaktadır, 
 

 Para transferi gibi hacmi ve adedi çok yüksek bir ödeme işleminin ve diğer pek çok ürün ve 
servisin ücretlendirilmesi mevzuat ile düzenlenmektedir ve ücretler tüketici lehine 
sınırlandırılmaktadır, 
 

5. Hedefler 
 

Fintek girişimlerinin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam 
yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürülebilmeleri için fikir aşamasından pazara kadar 
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olan faaliyetleri desteklemek, böylece nitelikli girişimciliği özendirmek ve uluslararası rekabet gücü 
olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen ulusal Fintek ekosisteminin 
oluşturulmasına katkıda bulunmak 
 
Finansın tabana yayılmasına yönelik projeler geliştirmek, ülkemizde tabana yayılma ve 
bankacılığa dahil olmayan kesimi dahil etmek için sadece Finteklere değil sektörün tüm 
oyuncularına eşit rekabet ortamında hareket edebilecekleri bir ortam sağlamak  
 
Rekabette bankaların nakit akışlarını etkilemeyecek, bankaları uluslararası ucuz finansmana ve 
cazip yatırımlara erişimde dezavantajlı duruma düşürmeyecek şekilde bir strateji kurulmasına 
katkıda bulunmak, bankacılık ve finans sektöründeki uygulamaların mikro servis mimarisine ve 
container kullanımına taşınması için deneyim ve yetkinlikleri geliştirmek  
 
Bireysel ve tüzel müşterilerin Finteklerle çalışma şekillerini ve ihtiyaçlarını anlayarak daha iyi 
hizmet sunmak, sağlıklı bir işbirliği ortamı oluşturmak 
 
Inovasyon yönetişim yapısını stratejik hedefler ve kurum kültürünün doğal bir parçası olarak 
konumlandırıp şekillendirmek için dünyanın önemli bankalarında ve danışmanlık şirketlerinde üst 
düzey görevler üstlenmiş, pek çok farklı sektörde deneyim sahibi uzmanlar ile birlikte dünya 
çapındaki en iyi modeller kullanılarak bir inovasyon yapılanması oluşturmak, bu yapı ile, lokal ve 
global inovasyon ekosistemi ile yakın etkileşim içinde bankayı geleceğe taşıyacak yenilikçi 
projeleri yürütmek, inovasyon kavramını bir banka kültürü olarak benimsemek. 

 


