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program
• düzenleyiciler, aktörler ve kurallar

Sektörel düzenlemeler

• açık bankacılık
• güçlü kimlik doğrulama

PSD2

• Av. Nezihe BORAN DEMİR, Erdem&Erdem

Kitle Fonlaması

Finansal Suçlar / MASAK

Teknolojinin fikri mülkiyet olarak korunması

• BDDK, Çiğdem GÜVEN, Onur IRMAK

Ödeme sektöründe son gelişmeler





buluş

belirsizlik

düzenleme



düzenleyici kurumlar 

banka  
e-para               
ödeme 

kuruluşu 
leasing  

faktoring
finansman   

ödeme sistemi

menkul kıymet 
mutabakat 

sistemi

aracı kurum 
banka 

portföy 
yönetim 

gayrimenkul 
değerleme  

fonlar
kitle fonlaması

sigorta 
reasürans 
emeklilik 
brokerlik



BDDK: 
• güven ve istikrarın sağlanması, 
• kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, 
• tasarruf  sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve 
• malî sektörün geliştirilmesi

TCMB: 
• sistemlerin güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde 

işlemesini sağlamaktır.

düzenleyici ne ister?



regüle olmak ne demektir?
DENETİM VE YAPTIRIMLAR

KURULUŞ İZNİ

pay sahibi

sermaye  
artışı

hisse    
devri

birleşme 
bölünme

FAALİYET İZNİ

üst yönetim                
(yk ve c level)

şube 
açma

temsilci 
atama

RİSK YÖNETİMİ 
VE İÇ SİSTEMLER

Yeni 
hizmetler

destek 
hizmeti 

alımı

iş 
sürekliliği

bilgi 
sistemleri

MALİ 
DURUM

bağımsız 
denetim

faaliyet 
raporu

MÜŞTERİLERLE 
İLİŞKİLER

teminat 
ve 

güvence

tüketici 
hakları

sözleşme 
ler

ücretler



sektör oyuncuları 
bağımsız 
oyuncular

diğer 
tedarikçiler

destek hizmeti 
kuruluşları

lisanslı 
kuruluşlar



5464 s Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 

takas ve 
mahsuplaşma

• YTH (processing)

kart ihraç 
ve kabul

• banka kartı / kredi kartı
• bankalar ve diğer kuruluşlar

kartlı 
sistem • Visa / MasterCard / TROY                    

(payment scheme - şema)

• E-para
• Ön ödemeli kart



ödeme ve 
menkul 
kıymet 

mutabakat 
sistemleri

takas ve mutabakat
YTH (ödeme sistemi)
EFT (ödeme sistemi)

elektronik 
para

bankalar
e-para kuruluşları

PTT
(ön ödemeli kartlar)

ödeme 
hizmetleri

bankalar
ödeme hizmeti kuruluşları
FÖM

6493 s Ödeme Sistemleri ve E-Para Kanunu 



Avrupa Birliği düzenlemelerinde alternatif  iş modelleri



PSD1

1. ödeme 
hizmetleri 
lisansı

2. e-para 
lisansı

3. «honor
all cards»*

4. Şema / 
processing
Ayrımı*

PSD1 ve IFR’da neler olmuştu?
ü ödeme hizmetleri ve e-para düzenlemeleri 

Türkiye’de 2013 yılında 6493 sayılı kanunda

ü diğer kavramlar henüz Türkiye’de 

düzenlenmedi.

ü AB direktifleri Türkiye için bağlayıcı değil; 

ancak düzenleyicilerin, PSD2’nin yeniliklerini 

takip etmesi ve Türk mevzuatına aktarması 

söz konusudur.
* Interchange Fee Regulation ile 2015’te düzenlendi. 



PSD2 BDDK PSD2’yi dikkate alıyor mu?

ü Kimlik doğrulama kuralları – güçlü kimlik doğrulama
ü Açık bankacılık
ü Uzaktan müşteri edinimi
ü Dijital kimlik



Daha güvenli ve yenilikçi ödeme teknolojileri

Fintech firmaları için 
pazara giriş kolaylığı

Müşterilerin korunması

Entegrasyon 
kolaylığı

PSD2 PSD2’de neler oluyor?

ü Yeni nesil ödeme hizmetleri

ü Rekabetin korunması

ü Güvenlik önlemleri



Kullanıcı 
talimatı

PIS sağlayıcı

Hesap bankası

PSD2 PIS (Payment Initiation Services)
ü Alıcıya belirli koşullar gerçekleştiğinde, ödeme garantisi verilmesini sağlar (escrow)
ü Kredi kartı sahibi olmayanların düşük masraflar karşılığında internetten alışveriş yapabilmesi

Kullanıcı

online 
bankacılık

banka hesabı

Fintech
oyuncusu

API



PSD2 AIS(Account Information Services)

Fintech
oyuncusu

Mevduat 
hesapları

Yatırım 
hesapları

Alternatif  
yatırımlar

sigorta 
bireysel 

emeklilik
Kredi 
kartları

Bireysel 
krediler

Ödül / 
puan 

durumu

faturalar

AIS düzenlemeleri iki açıdan 
önemlidir: 

1. Kullanıcıların ödeme ve diğer 
kişisel verilerinin korunması

2. Kullanıcıya gösterilen bilgilerin 
«hukuken kesin» nitelikli olması 



PSD2
PII (Payment Instrument Issuing)

Kabuller: 

Teknoloji >> kart-bazlı bir ödeme aracının birden fazla hesaba bağlanması >> yeni 

oyuncuların pazara hızlı girmesi >> issuing pazarında rekabet >> müşteriye sunulan 

seçeneklerin artması
Hedefler:

ØIssuer’a provizyon bilgisinin zamanında, 
doğru ve güvenli bir şekilde iletilmesi

Ø“bu tür hizmetlerin PII hizmet 
sağlayıcısına veya kart hamiline ilave 
masraf  yaratmaması” (aynı teknik altyapı 
kullanılacak varsayımı)

ØProvizyon nedeniyle hesap kuruluşunun 
uygulayacağı blokajın, tutar ve süre 
bakımından ölçülü olması

kullanıcı

Banka/finansal 
kuruluş

Fintech
oyuncusu

fon

kart

fon

kart

Banka/finansal 
kuruluş



PSD2 Teknik / Rekabetin Korunması
PIS ve AIS için Fintech oyuncusunun, başka bir 
kuruluş nezdindeki hesap bilgilerine erişebilmesi 
gerekir. 

PSD2’de bilgi akışının sorunsuz olarak 
sağlanabilmesi için önlemler getirilmiştir.

Bankalar, yeni nesil ödeme hizmetlerini almak 
isteyen kullanıcılara gerekli kolaylığı sağlamakla 
yükümlüdür:

“objektif, ölçülü ve ayrım yapmayan bir şekilde”

“engelsiz ve verimli bir şekilde”

•API
•EntegrasyonBanka

•Kullanıcı adı
•ŞifreKullanıcı



strong customer
authentication

güçlü kullanıcı 
doğrulama

Kullanıcının 
“birbirinden 
bağımsız” iki 

bileşeni:

bildiği, sahip 
olduğu veya 
biyometrik

bileşenlerden biri 
ele geçirildiğinde, 

diğerinin 
bütünlüğünü 
yitirmemesi

SCA zorunlu:
Dijital ödeme 
dijital hesaba 

erişim 

«dinamik 
doğrulama» 

zorunlu:
uzaktan işlemler 

Sektörel tepkiler:
Visa «position

paper»
Güvenlik vs. 

kolaylık

Meslek birlikleri ve 
bankaların itirazları

İstisnalar:
Mart 2018’de 

Avrupa Komisyonu 
onaylı metin 
yayınlandı. 

Yürürlük tarihi: 
Eylül 2019 

«30€ üzeri için 
SCA»

Güvenlik Önlemleri: SCAPSD2



European
Banking
Authority

ØPSD2 lisans prosedürleri

ØPSD2 ihlaline ilişkin itirazlarda uygulanacak usuller

ØPSD2 tahtında «major incident» raporlaması 

Øİnternet ödemelerinde güvenlik / onaylandı

ØTeknik standartlar / «passporting» (AB tek pazar anlayışı)

ØTeknik standartlar / SCA ve güvenli iletişim / Mart 2018 AK metni 

(yürürlük: Eylül 2019)

PSD2 rehberler / teknik standartlar

taslak görüş 
alma

EBA 
metni

AK 
onayı

https://www.eba.europa.

eu/regulation-and-

policy/payment-

services-and-electronic-

money

https://www.europeanpa

ymentscouncil.eu/sites/d

efault/files/infographic/2

018-04/rts-

infographic_April%2020

18.pdf

https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/payment-services-and-electronic-money
https://www.europeanpaymentscouncil.eu/sites/default/files/infographic/2018-04/rts-infographic_April%202018.pdf


Güçlü 
Kullanıcı
Doğrulama

v 2000+ sayfa
v ~300 itiraz 
v 23 Şubat 2017’de EBA taslağı AK’na

gönderildi
v İtirazlar ve görüşmeler

güvenlik

rekabet

innovasyon

AB tek pazar

tüketici

kolaylık



istisnalar
Güçlü 
Kullanıcı
Doğrulama kolaylıkgüvenlik

temassız

«unattended terminal»

tekrarlayan

Bakiye ve ekstre

Uzaktan ödeme

Ticari ödemeler

Risk / TRA

• 50 EUR
• 5 adet / 150EUR

• Ulaşım ücretleri
• Otopark ücretleri

• Güvenli alıcı listesi

• 90 günlük ekstre / 1. ve 90. günde
• Hassas ödeme bilgisi göstermeden

• 30 EUR (ilk taslak:10 EUR)
• 5 adet / 100EUR

• İşleme göre risk değerlendirme



TRA – işlem bazında
risk değerlendirme 

Güçlü 
Kullanıcı
Doğrulama

Görüş alma evresinde, sektör paydaşlarından 
gelen ısrarlar etkili oldu

1. Fraud oranları için bağımsız denetim

2. Monitoring: gerçek zamanlı ve min. 
kriterler (örn. işlem taraflarının yerleri, 
ödeme davranışları, vs)

3. «düşük riskli» olan «uzaktan» işlemler

4. Fraud oranı eşiklerine göre belirlenen 
tutarların altında kalan işlemler

5. Düzenleyiciyi düzenli olarak 
bilgilendirme

kolaylıkgüvenlik



Bilgi alış 
verişi

güvenli iletişim 
için açık 
standartlar

ISO 27001 ve 
20022 zorunlu 

değil. 

İletişim teknolojisi 
serbestçe 

belirlenebilir.

«Screen scraping» 
yasaklanıyor.

API: «access
interface»

Performans 
Süreklilik

Alternatif  «fall
back» zorunlu 
(istisnaları var)

Müşteri onayı 
+ 

GDPR uyumu



PSD2 Dijital dönüşümün sektöre etkisi



Sorun Eski büyük bankalar müşterileri için yenilikçi çözümler aramak 
zorunda hissetmiyor. Yeni ve küçük bankalar ise istiyor ancak fon 
bulamıyor.

Çözüm İngiltere rekabet otoritesi tarafından 2016’da kuruldu.

İngiltere’nin en büyük 9 bankası tarafından fonlanıyor.                       
31 finansal kuruluş çalışmalarda yer alıyor. 

Hedef İngiltere perakende bankacılık sektöründe rekabet ve inovasyonun
beslenmesi 

Araçlar API (yazılım standartları)             Sektör rehberleri

Güvenlik standartları                     Mesajlaşma standartları

Açık 
Bankacılık

İngiltere örneği: Open Banking Ltd.



Yeni düzen: 
Kitle Fonlaması

Av. Nezihe BORAN DEMİR



finansal suçlar ve MASAK



suç gelirlerinin aklanması

suç geliri

aklama

yasadışı 
faaliyetler

yolsuzluk
rüşvet

yasal 
yatırımlar



nakit ya da dijital?

Europol verileri:
– Toplam Euro değerinin %33’ünü €500 banknot oluşturuyor.
– €50 ve €500 arası banknotların %20’si AB dışında.

€500, $100, SFr1,000, £50 banknotlar iptal edilmelidir.
– Peter Sands, Standard Chartered, eski CEO

– gh



dijital 
aklama



mali suçlar araştırma kurulu
• yasadışı yollardan elde edilen gelirlerin ayrıştırılması
• suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele ederek etkin bir 

ekonomi ve güvenli bir toplum oluşturmak

soruşturma

analiz / ihbar

istihbarat
- yükümlüler - yükümlülükler



masak
yükümlüleri

birincil

bankalar

aracı kurumlar

sigorta

emeklilik

PTT

ikincil

merkez bankası

kalkınma ve yatırım 
bankaları
banka kartı ve kredi kartı 
ihraç edenler

döviz büroları

finansman ve faktoring

finansal kiralama

reasürans 

ödeme kuruluşları

e-para kuruluşları

portföy yönetim

kargo şirketleri

takas ve saklama

diğer

yatırım fonu 

yatırım ortaklıkları

borsalar

finansal piyasalarda denetim 
yapan bağımsız denetçiler

kuyumcular

emlak komisyoncuları

antikacılar

MP ve bahis oyunları

iş makinesi ve ulaşım araçları

spor kulüpleri

noterler

mali müşavir ve avukatlar

uyum 
programı



yükümlüler ne 
yapmalı? genel

müşterini tanı (KYC)

şüpheli işlemleri bildir

uyum görevlisi ata

bilgi ver

muhafaza ve ibraz et

uyum programı

kurum politikası oluştur

risk yönetimi

izle ve kontrol et 

uyum birimi oluştur

personelini eğit

iç denetim yap



teknolojinin 
fikri mülkiyet

olarak 
korunması



zaman para
tasarım
buluş

başkalarının kullanmasını 
engelleme hakkı



fikri mülkiyet
marka

patent

telif  hakkı

ticari 
sır



marka

• kelime veya kelime+logo: «BKM» veya 
• koruma için tescil
• 10 yıl koruma; yenilenebilir
• hizmet/mal sınıfları
• kullanım tekeli + taklit edilmeye karşı koruma



ticari sır / know-how

- ürünlerin hazırlık aşamasında ve ar&ge seviyesinde yararlıdır
- saklayabildiğin sürece senin!
- gizlilik sözleşmesi / «need-to-know basis»
- tekel hakkı vermez 
- bağımsız olarak aynı bilgiye ulaşan kullanabilir



telif  hakkı
copyright

• source code + object code + spekler
• koruma kapsamı:
• otomatik (tescil gerekmez)
• + 70 yıl (eser sahibinin ölmesi veya aleniyet)



nedir bu
«open-

source»?

nedir bu 
open source?

KK’larının açık olarak 
iletilmesi
• bedava değildir! 
• mülkiyet dışı değildir!
• fikri mülkiyetin, bilginin serbest 

dolaşımı için kullanılmasıdır. 
«copyleft»

KK lisansı
• görebilirsin
• değiştirebilirsin
• kullanabilirsin
• viral etki: başkalarına iletirken 

lisans kurallarına uymalısın
• paralı / bedava olabilir
• KK paylaşmalısın



telif  hakkı koruması
sadece kopyalamaya karşı korur 

ü farklı yazılım diline çevirme 
ü tersine mühendislik
Ø «trap streets»

fikirler üzerinde tekel hakkı vermez
ü buluş / fikir korunmaz
ü edebi koruma sağlar

Ø «clean room procedures»
• yazılım ekibi
• dokümantasyon
• tarafsız gözlem/log



bilgisayar programı / telif  hakkının kapsamı
soyutla-filtrele-karşılaştır metodu (UK)

korunan 
kısım

soyut fikirler

mantık 
gereklilikleri 

verimlilik 
gereklilikleri

dışsal 
gereklilikler 
(standartlar)



patent

• koruma için tescil gerekir
• 20 yıl koruma sağlar
• buluş / fikir için tekel hakkı verir
• tescil öncesi inceleme (=zaman&para)
• hükümsüzlüğe konu edilebilir!



buluş nedir?

– tekniğin bilinen durumunu aşma
– uygulanabilir olma (tarım veya endüstride)
– teknik alanda bir uzmanın onu uygulamaya koyabilmesini mümkün 

kılacak yeterlikte, açık ve tam olarak tanımlanması gerekir



Yazılım ve iş modeli patenti

Ø«tek başına» patentlenemez / (not patentable «as such»):
– keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları
– zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar
– bilgisayar yazılımları
– bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik 

yönü bulunmayan usuller

Ø Ancak buluş niteliği olan unsurlar varsa patent mümkündür. 



dijital fikirlerin tescilinde yaklaşımlar

- tescil için harcanan para ve zaman
- hükümsüzlük davaları
- hukuki belirsizlikler
- patent savaşları: troller ve balinalar! 



Teşekkürler



BDDK yaklaşımı

Çiğdem GÜVEN
Onur IRMAK

Bankacılık Uzmanı, BDDK 


