
Hizmete Özel 

 

2. FİNANSAL TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ VE 
GELECEĞİN BANKACILIĞI (FINTECHS AND 
FUTURE OF BANKING) 

Teknolojinin gelişmesiyle iş alanlarının teknolojiyi kullanmadan gelişmesi imkânsız 

hale gelmişti. 2008 krizinden sonra bunu fark eden finans sektörü de Fintek sektörüyle 

teknolojiye ayak uydurmuştur. Finansal teknolojilerin kısaltması olan Fintek Bill Gates’in 

1994’te söylediği meşhur bir sözü olan “Bankacılık gereklidir, bankalar değil.” 

(Beck,2001) düşüncesiyle ortaya çıkmıştır. Fintekler bankalara alternatif olmakla beraber 

aynı zamanda bankaların kendini geliştirmesine, müşterilerine yeni fırsatlar sunmasına 

imkân veriyor. Ayrıca müşterileriyle bire bir iletişimi azalan bankalar müşteri bağlılıkları 

konusunda sorun yaşayabilirler. Bu tehdidi ortadan kaldırmak isteyen bankalar fintek 

şirketleriyle ortak çalışarak müşteriyle olan iletişimi koparmamak gibi bir hedef 

belirlediler. Büyük teknoloji firmalarının da özel ödeme seçenekleri sunmasıyla (Amazon 

Pay, WhatsApp Pay, Apple Pay, Google Pay, Ali Pay) bankalar da kendini yeni akımlara 

uyum sağlayarak geliştirmek zorunda kaldı. Çünkü bu büyük teknoloji firmaları 

sunacakları yeni ve kolay seçeneklerle teknolojikleşen dünyada müşterilere çok daha rahat 

ulaşarak bankaların etkinliği azaltıp finans sektörünün yeni söz sahibi olmaya çalışıyorlar. 

Tekfin adı verilen bu şirketlerin sundukları ana fikir ise cüzdan uygulamalarıyla insanların 

artık yanlarında nakit para, kredi veya debit kartları bulunmadan sadece telefonlarıyla 

bütün ödeme, para transferleri ve parayla yapılabilecek her türlü etkinliği kolay ve hızlı ve 

zahmetsiz bir şekilde yapabilmesidir. İnsanların her zaman en kolay yolu, nakit para yerine 

kredi veya debit kart kullanımı gibi, seçmesini fırsat olarak bilen bu firmalar ulaşabildikleri 

müşteri sayısının da herhangi bir finans şirketine oranla çok daha fazla olmasıyla geleceğin 

bankacılığının sahibi olmak istiyorlar. Fintekler ve bankaların ortak ve ayrı çalışmaları ve 

tekfinlerin de ortaya çıkmasıyla bankacılık dijitalleşme yolunda önemli adımlar atmaya 

başladı. Kısaca fintekler müşterilerine dijital kanallar yardımıyla çeşitli fırsatlar sunan yeni 

bir finans sektörüdür. Ödemeler, API sağlayıcıları, kripto para piyasası, fatura ödeme, 

borçlar ve kredi puanlaması, yazılım servisleri, muhasebe, kişisel finans ayarlamaları, para 

transferleri, kitlesel fon, kredi ve debit kartlar ve tahsilat servisleri finteklerin görev aldığı 

sektörler olarak sayılabilir. Mobil ve dijital ödemeler ve para transferleri bu teknolojinin 

günümüzdeki en yaygın kullanım alanlarıdır. EY şirketinin yaptığı araştırmaya göre bu 

kanalları kullanan müşteri oranı 2015 yılında %18 iken 2017 yılında %50’e yükselmiştir. 

Para transferlerinin ve ödemelerin %83’ünü fintekler üzerinden gerçekleştiren Çin bu 

konuda dünyada başı çekmektedir. Çin’i %72 ile Hindistan, %60 ile Brezilya , %59 ile 

Avustralya ve %57 ile Büyük Britanya takip etmektedir. Ayrıca fintekler aracıyla yapılan 

sigorta oranı %8’den %24’e, yatırım ve birikim oranı %8’den %20’ye, finansal planlama 

oranı %8’den %10’a yükselmiştir. Aslında bu oranlar da finteklerin ileride ekonomide ne 

kadar önemli bir söz sahibi olacağının en önemli göstergelerinden biridir. (EY,2017) 
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Tablo 1: Türkiye'deki Fintek Ekosistemi 
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Bankaların çıkardıkları ürünler arttıkça rekabet ortamının artmasına rağmen ürün 

fazlalığı müşteriler için farklı sorunları getirmektedir. Başta araştırmalara ayrılan süre 

olmak üzere müşterilerin kendileri için en doğru ürünü seçememesi gibi sorunlar bankalara 

olan güveni azaltmakta, müşterileri farklı yolları denemeye itmektedir. Bu duruma yeni bir 

cevap olarak da fintek firmaları müşteriye özel ürünler sunarak bir sorunu daha çözme 

yoluna gitmişleridir. Bu yolla pazar paylarını arttırmak isteyen fintek firmaları ve bu 

firmalarla beraber çalışan bankalar müşteri memnuniyetini üst seviyede tutarak müşteri 

bağlılığını da arttırmayı hedeflemektedir. Örneğin müşterinin hesabındaki para giriş 

çıkışlarını yapay zekâ aracılığıyla analiz eden bu şirketlerin uygulamaları kişiye özel kredi, 

ödeme fırsatları sunarak müşterilerinin finans kanalları olmakla birlikte finans alanında 

danışmanları olmaktadırlar. Aynı zamanda bu şirketler müşterilerinin geçmişlerine daha iyi 

ulaşabildiği için talep edilen ürünlere daha hızlı ve rahat bir şekilde ulaşabilecekler. 

(Fintech İstanbul, 2018) 

 

Fintek firmalarının en önemli özelliklerinden biri ise kredilerin batma riskini en aza 

indirmesi olacaktır. Finansal krizlerle beraber Türkiye’de 2018 yılının sonu itibariyle 92.2 

milyar Türk Lirasına ulaşmış durumda. (Spunik news, 2018) Finansal krizle beraber 

insanlar kredilere yoğun bir ilgi göstermekte. Ancak geleneksel yöntemlerle verilen tüzel 

ve bireysel kredilerde risk analizi kişi bazlı yapıldığı için verimli sonuç almak çok zor 

olmaktadır. Finteklerin getirdiği yenilik ise bu risk analizlerini yapay zekâlara yaptırmak. 

Kredi başvurusu yapan kişinin risk durumu, bulunduğu sektördeki yeri, sektörün risk 

durumu ve buna benzer kredi için en önemli bilgileri analiz eden çeşitli yazılım 

programları bu bilgiler ışığında kredi başvurusunda bulunan tüzel veya gerçek kişilerin 

kredi risk skorunu çıkarmaktadır. Bu skora göre kredi kullandırımı yapacak olan fintekler 

insan hatasını en aza indirerek batık kredi miktarını en aza indirmeyi hedeflemektedirler. 

(BM Magazine, 2017) 

Fintekler ve geleceğin dijital bankacılığı her ne kadar şu anda çok hızlı bir büyüme 

gösterseler de yaptıkları bazı hatalar yüzünde hala beklenen seviyeye ulaşabilmiş değiller. 

Bu durumun birçok sebebi vardır. İlk sebep olarak teknolojiyle finans sektörü arasındaki 

büyük farkı sayabiliriz. Günümüzde teknoloji firmaları çok hızlı büyüyen ve hedeflerine 

hızlı ulaşan firmalardır. Ancak finans sektörü ise teknoloji firmalarının tam tersine yavaş 

değişkenlik gösteren geleneklerine bağlı bir sektördür. Dolayısıyla bu iki sektörün 

birleşmesinde büyük bir çelişki ortaya çıkıyor. Bu çelişki de bu fintek sektörüne yatırım 

yapacak firmaları geri adım atmaya itiyor. Bir diğer sorun ise bu sektörün insanları kısa 

vadeli plana zorlamaları. Yatırımcıların finteklerden beklentileri çok büyük olduğu için 

geri dönüşünün çok hızlı olmasını bekliyorlar. Bu da fintek firmalarını kısa vadeli plan 

yapmaya zorluyor. Yapılan yatırımlar yeniliğe ve geliştirmeye harcanmak yerine kısa 

vadede para getirecek alanlara yapılıyor ve sektörün ilerlemesine engel teşkil ediyor. En 

önemli problem ise finans sektöründeki büyük ve güçlü şirketlerin değişimi istememeleri. 

Alanındaki en büyük bankalar ve firmalar her ne kadar fintek sektörünün içine girse de bu 

sektörün büyümesi onların pazar payları açısından büyük tehlike arz ediyor.  Teknolojinin 

bu kadar ilerlediği bir ortamda tekfinlerin( Apple Pay, Google Pay, Ali Pay, WhatsApp 

Pay, Amazon Pay) finans sektörüne çok güçlü bir şekilde girmesi finans şirketlerini 
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korkutmuş durumda. Çünkü bugüne kadar daha muhafazakâr bir şekilde ilerleyen bir 

sektör bu ani değişiklikle çok farklı pazarlara açılmış durumda ve bundan dolayı büyük 

finans şirketleri ellerindeki gücü kaybetmekle karşı karşıya. Bundan dolayı büyük finans 

kuruluşları fintek fikrinin uygulanmasını geciktirmek için büyük uğraşlar vermektedirler. 

Ve son olarak fintekler finans sektörünün yasal kısmına uymakta çok zorlanıyorlar. 

Kanunlar tarafında çok kesin bir şekilde korunan haklar, veri mahremiyeti gibi konular 

yüzünden fintekler yazılımlarını sürekli değiştirmek ve düzenlemek zorunda kalıyorlar. Bu 

durum da gelişimlerine engel teşkil ediyor. Sonuç olarak fintek şirketleri teknolojiyi 

kullanarak finansal işlemlerini gerçekleştirerek işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde 

gerçekleştirse de aynı zamanda çok büyük zorluklarla da karşı karşıya kalmış 

durumdadırlar. (Myers, 2017), (Vardanian, 2018), (Fintechnews Singapore, 2019) 

AÇIK BANKACILIK VE ÖDEME HİZMETLERİ 
YÖNERGESİ (OPEN BANKING AND PAYMENT 
SERVICES DIRECTIVE)  

Açık bankacılık bankaların elindeki veriyi paylaşması yasal gereklilikler 

çerçevesinde paylaşmasıdır. Avrupa Birliği’nin onayladığı PSD2’ye (Ödeme Hizmetleri 

Direktifi 2) göre Avrupa’daki bankalar müşteri onaylı verilerini müşterilerine ve diğer 

kullanıcılar açmak zorundalar. Kanal bazlı açılan bu veriler Application Programming 

Interface (API) yani Uygulama Programlama Ara yüzü adı verilen uygulamalarla halka 

açık hale geleceklerdir. Bu uygulamaların asıl amacı uygulamalar birbirlerinin 

uygulamaları üzerinden kendi uygulamalarında olmayan özellikleri kullanmasıdır. Finans 

sektöründe bu uygulamalar veri paylaşımı için de kullanılmaktadır. Bu veri paylaşımı 

sayesinde bankalar, fintekler, tekfinler ve diğer finans kuruluşları beraber hareket ederek 

müşterine en uygun ürünü ve hizmeti sunmayı hedeflemişlerdir. (InfrasoftTech, 2018) 

Dünya üzerinde 24 Aralık 2018 tarihine kadar 428 banka API’lerini kullanıcılarına açmış 

durumda. (Programmable Web, 2018) Bu bankalar başlıca; BBVA, HSBC, Barclays, 

Danske Bank, Deutsche Bank, Capital One ve ASB Bank’tır. Türkiye’de ise Garanti, Yapı 

Kredi, Kuveyt Türk, İş Bankası ve Intertech API’lerinin bir kısmını açmışlardır. Bankalar 

kendi stratejilerine göre farklı ürünlerin API’lerini açmışlardır. Aşağıdaki tabloda 

göründüğü gibi her bankanın izlediği yol farklıdır. Bu yol aracılığıyla da müşterilerine en 

iyi hizmeti vermeyi amaçlamışlardır.  
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Tablo 2: 24 Aralık 2018 Tarihinde Türkiye'de Açılan API Servisleri 

 

Tablo 3:MagnaCarta Fintek Araştırması 

API'ler/Bankalar Kuveyt Türk İş Bankası Yapı Kredi Garanti Intertech 

Kredi 8 4 2 1 6 

Müşteriler - 1 7 - 19 

Kurlar - 1 6 - 3 

Hesaplar 7 1 10 - 15 

Bilgilendirme 5 3 13 1 8 

Ödemeler 8 3 3 - 7 

Kartlar 21 - 4 - 27 

Para Transferleri 14 - 6 1 8 

Bağışlar 5 - - - - 

Test - - 4 - - 

Fonlar - - 1 - 8 

Faktöring - - - - 1 

Diğer - - - - 8 
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Açık Bankacılık İş Kolları 

 Açık bankacılık ve geleneksel bankacılığın aynı anda var olmasıyla, farklı iş 

kolları ortaya çıkmıştır. Accenture’ın yaptığı araştırmaya göre bankalar iki farklı 

organizasyon olarak oluşmuş ve bu organizasyonlar içinde dört farklı dijital iş modelleri 

vardır. Bu modeller açık bankacılık ile geleneksel bankalar arası farklı uygulamalar, 

yatırımlar ve riskler alırlar. 

 

Fayda sağlayıcılar  

 PSD2( Ödeme Sistemleri Yönetmeliği) yasalarının zorunlu kıldığı elindeki verileri 

asgari seviyede üçüncü partilerle paylaşan kuruluşlardır. Bu yolu uygulayan kuruluşlar 

PSD2 sayesinde uygulayabilecekleri yeni stratejileri denemektense geleneksel sistemle 

devam etmeye çalışırlar. Bunun sonucu olarak kendini bu şekilde tanımlayan bankalar 

işlem yapma hacimlerini ve önemli kazançlarını karşılığında hiçbir şey kazanmadan 

kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmışlardır.  

 

Dijital İlişkileri Yönetenler 

API (Uygulama Programlama Ara yüzü)  kullanımı ve birçok servisin tek bir çatı 

altında toplanması finans sektörünün eskisine göre çok daha farklı olmasını sağlıyor. Bu 

farklılıklarla birlikte mevcut müşterilerin finans hizmetlerinin kullanım oranını arttırırken, 

bundan önce standart finans kuruluşlarıyla çalışmayan kişileri finans sektörünün yeni 

müşterileri yapıyor. Özellikle küçük bankalar, üçüncü partilerin verilerine API’leri 

aracılığıyla ulaşarak müşteri deneyimlerini dijitalleştirme, bağlılıklarını arttırma ve 

pazardaki paylarını arttırmayı amaçlamaktadırlar. Ayrıca dış kaynaklı veriler ve sahip 

oldukları verileri birleştirerek bankalar daha kaliteli ve kişiye özel ürün ve kampanyalarını 

müşterilerine sunabilirler. Bankaların bilgi servisleri de gelir elde etme konusunda 

doğrudan rol oynayabilir, yeni müşterilere kazandırabilir ve geleneksel banka servislerini 

yeni ürünlerle geliştirebilir. Bu yenilikler sayesinde banka hareketlerinin bir parçası olduğu 

ve müşteri deneyimleri ve ilişkileriyle ilgilenen yeni iş kolları da ortaya çıkacaktır. Bu 

modeli kullanan bankaların yapması gereken de üçüncü parti ortaklarıyla beraber 

müşterileri paylaşmak veya bu yenilikçi uygulamaların önüne geçmek olmamalıdır. 

Açık Platform Oyuncuları 

 Bankalar diğer kuruluşlardan kullandıkları API hizmetleriyle oluşturdukları 

servisleri bir sonraki kullanıcıya satabilirler. Bankalar, ortaklarıyla beraber servislerinde 

yeni paketler sunabilirler veya ürünlerini ve servislerini farklı tip müşterilere yeni 

özellikler ekleyerek tekrar servis edebilirler. 

Dijital Kategori Katilleri 

Bankaların iç kaynaklara API’lerini açması yenilik özellikleri hızlandırırken 

süreçleri geliştirir ve maliyeti düşürebilir. Bu API’ler sadece bankada kullanılan Web 

API’leridir. Bu API’leri kullanma hakkı iş anlaşmasına göre şirket içi geliştiricilerde ve 

ortaklardadır. Bu iç kaynaklara açılan API’ler bankaların daha hızlı hareket etmesini 
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sağlarken, çeşitli yeni teknolojilerinin uyum sürecini hızlandırır. Geleneksel yöntemde iş 

yapmaya devam eden bankaların bilgi teknolojileri bölümünün yeni iş fikirlerini 

uygulamaya koyması 18 ila 24 ay arası sürebilirken; iç kaynaklara açılan API’leri 

kullanarak yeni iş fikirlerini, örneğin yeni telefon uygulamaları ve kanal uygulamaları, 

sunmaya çalışan bankalarda bu süre birkaç haftaya kadar düşebilir.  

 

Tablo 4:Açık Bankacılık İş Kolları 

Açık bankacılıktan Fayda Sağlayan İş Modelleri  

KPMG raporlarına göre şu anda geleneksel banka yöntemleriyle çalışan iş modellerinin 

bazıları açık bankacılık kısmında da aktif olarak çalışarak kendi faydaları için yeni 

modeller oluşturmuşlardır. 

Proje Sağlayıcılar: 

Xero, Sage, Intuit gibi Fintekler, Dijital bankalar ve bulut hesap sağlayıcılar için açık 

bankacılığın proje aşamasında birçok farklı fırsat bulunur. Bu şirketlerin ana odak noktası 

müşterilerinin fatura ve diğer ödemeleri için üst düzey hizmet sağlamaktır. Kobilerin 

verilerine ulaşarak para ve zaman konusunda verimliliği arttıran hizmetler sunmuşlardır. 

 

Ekosistem ve Uygulama Mağazaları Oyuncuları 

Bu hizmet sayesinde kobiler ihtiyacı olan bütün hizmetlere tek bir uygulama üzerinden 

ulaşabilirler. Kobiler uygulamaları indirip sadece kullanacakları hizmetleri tek seferde 

kontrol edip işlemlerini yapabilirler. Bu modelin kullanılması şirketlere en büyük getirisi 

finans sektöründeki şirketler müşterilerinin isteklerini ve beklentilerini tam anlamıyla 

karşılamakta zorlanıyorlardı. Ve bundan dolayı hız, güven ve verimlilik konusunda zorluk 

çekiyorlardı. Bu model sayesinde bu sorunlar çözülecektir. Starling Marketplace bu 

ekosistem yaklaşımın en iyi örneklerinden biridir. 
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Bayilik Genişletme Yöntemi: 

Bayilikle çalışan firmalar açık bankacılığı kullanarak bayiliklerine yeni ödeme servislerini 

sunarlar. Örneğin, bağımsız bayilikler şu an ödedikleri satıcılara ödedikleri ücretleri 

azaltmakta büyük zorluk çekiyorlar. Bir diğer model ise şu anda ödeme servislerini 

genişleterek kobi müşterilerini ve tedarik zincirindeki kuruluşlarına ödeme kolaylığı 

sağlamışlardır. 

 Akış Canavarları 

Akış canavarları bilançoları yöneten kuruluşlardır. Açık bankacılık zincirinin büyük bir 

destekçisi olan bu kuruluşlar bütün sorumluluk ve varlıkları elinde tuttuğundan açık 

bankacılık oyuncuları için düzenlemeleri yapabilmektedirler. Akış canavarlarının banka 

işlemlerini yapabilmek için yetkileri vardır. Güçlü bir kredi notuna sahip olan bu şirketler, 

başarılı bir sermaye ve likidite sahibidirler. 

Ürün Yöneticileri: 

Bazı finansal servisler ürün yöneticisi olmayı tercih etmişlerdir. Bu kuruluşlar ürünlerini 

şu anda var olan diğer platformlardan sunmaktadırlar. Örneğin bazı genel sigorta şirketleri 

risk iştahı konusunda uzmanlaşmış ve bu konuda ürünlerini sigorta şirketlerine 

sunmaktadırlar.  

Sektör Yöneticileri 

Ürün yöneticileri gibi sektör yöneticileri de bazı spesifik sektörlerde uzmanlaşmışlardır. 

Örneğin Manufacturers Bankası üretim alanındaki kobilerin aktivitelerinin %15’ne 

odaklanmış ve bu konuda ürünler sunuyorlar. Banka kobilerin uzun dönemli yatırımlarına 

destek olur ve başarılı bir şekilde büyümelerini sağlar. 

 
Tablo 5:Açık Bankacılıktan Yarar Sağlayan İş Modelleri 

 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bankalar da uyum sürecine girmiştir. Sadece açık 

bankacılık değil bir çok farklı yolla bankalar teknolojiyi geleneksel yöntemlere entegre 

etmişlerdir. Efma-Infosys Finacle’ın yaptığı dijital bankalar raporuna göre bankalar başlıca 

11 teknolojik uygulamayı bankalarına uygulamışlardır. Aşağıdaki tabloda da görüldüğü 

gibi başlıca açık bankacılık (Open API), yapay zekâ (Artificial Intelligence), konuşmaya 

dayalı ara yüz (Chatbox) gibi uygulamaların geleneksel bankacılığın işlemlerine etkisi 

artmıştır.  
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