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ÖNE ÇIKAN
NOTLAR
Ekosisteme Hızlı Bakış

Türkiye bankacılık, teknoloji kullanımı ve dijitalleşme
açısından güçlü bir konuma sahiptir. Türkiye 82,8 milyon kredi kartı sahipliğiyle dünyada 7. sırada yer almaktadır. Türkiye, kredi kartı işlem sayısı bakımından
ise dünyada 9. sırada yer almaktadır. Bu istatistiklerin
yanı sıra 1,7 milyon POS cihazı, %48 mağaza içi temassız ödeme oranı, 52.100 ATM ve 70,3 milyon aktif
bireysel dijital bankacılık müşterisi Türkiye’yi bankacılık alanında lider ülkelerden biri yapmaktadır.
İnovasyon dostu düzenlemeler sayesinde, Türkiye’deki fintek ekosistemi her geçen yıl büyüyerek, fintek
sayısı 520’ye⁽¹⁾,lisanslı ödeme kuruluşu ve e-para şirketi sayısı ise 56’ya⁽²⁾ çıkmıştır. Türkiye’de fintek girişimleri hem bankaların hem girişim sermayesi fonlarının gözde sektörlerinden biridir. Bankaların
kurduğu fonlar finteklere yatırım yaparken, hızlandırma programlarıyla daha çok fintek girişimi çıkması
için destek olunmaktadır.
Paya dayalı kitle fonlaması, açık bankacılık, servis
modeli bankacılığı, dijital bankacılık ve uzaktan kimlik doğrulama gibi regülatif değişiklikler önümüzdeki
dönemde fintek ekosisteminin daha da hareketleneceğinin en önemli göstergeleridir.
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01
RAKAMLARLA TÜRKİYE
FİNTEK EKOSİSTEMİ
Bölgedeki en canlı fintek ekosistemi

# Fintek Sayısı⁽¹⁾

# Lisanslı E-para ve Ödeme
Kuruluşu Sayısı⁽²⁾

# Lisanslı Paya Dayalı Kitle
Fonlama Platformu Sayısı⁽³⁾

520

56

5

PREPAID

# Kredi Kartı Sayısı⁽¹³⁾

82,8M

# POS Sayısı⁽⁵⁾

∼1,7M

# Kredi Kartı Sahipliğinde
Dünya Sıralaması⁽⁴⁾

# Kredi Kartı İşlem Sayısı
Dünya Sıralaması⁽⁴⁾

# Ön Ödemeli Kart Sayısı⁽¹³⁾

7

9

53,4M

# Mağazada Temassız
Ödeme Oranı⁽⁶⁾

48%

# ATM Sayısı⁽⁵⁾

52,1B

# Dijital Bankacılık Aktif
Kullanıcı Sayısı ⁽⁷⁾

70,3M
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02
GELİŞEN STARTUP
EKOSİSTEMİ

Türkiye’de yatırım destekli girişim ekosistemi 2010’lu
yılların başına dayanmaktadır. 2010’lu yılların başından
itibaren Türkiye'de hızlandırma programı, kuluçka
merkezi, ortak çalışma alanı ve teknoparkların sayısı hızla
artmış, melek ağları kurulmaya başlanmış, girişim
sermayesi fonları (VC) kurulmuş ve girişim sermayesi fonu
destekli girişim sayısı her geçen sene artmıştır.
2010 yılında Türkiye'de sadece 6 hızlandırma programı
varken 2020 yılına gelindiğinde bu sayı 65'e ulaşmıştır;
2021'in ilk yarısında ise hızlandırma program sayısı 69'a
yükselmiştir.⁽⁸⁾
Girişim ekosistemindeki büyüme ve buna bağlı olarak
gelişen taleple birlikte sadece son 10 yılda Türkiye'deki
kuluçka merkezi sayısı 82'ye ulaşmıştır ⁽⁸⁾
2010’lu yılların başında başlayan ortak çalışma alanları
kültürü, 2016 yılında yaygın bir trend haline gelmiş ve
birçok başarılı örneğin ardından ülke genelinde çok çeşitli
ortak çalışma alanları kurulmasını sağlamıştır. Haziran
2021 itibarıyla Türkiye'de ortak çalışma alanı sayısı 38'e
ulaşmıştır. ⁽⁸⁾

2013 yılında başlayan devlet destekli melek yatırımcı
akreditasyon programı, aktif melek yatırımcılara vergi
avantajları sağlayarak Eylül 2021 itibarıyla 674’e ulaşmıştır.
⁽⁹⁾
Melek yatırımcı ağları son dönemde Türkiye'de oldukça
popülerleşmiştir. Kasım 2021 itibarıyla sayıları 9’a ulaşan
akredite melek yatırımcı ağları ARYA, EGİAD, Erban, Galata
Business Angels,, GAP BAN, Keiretsu Forum, Mavi Okyanus,
Şirket Ortağım ve TR Angels şeklindedir.
Türkiye girişim ekosisteminin büyümesi ve başarılı
çıkışların artması, yeni girişim fonlarının sayısının
artmasını sağlamış, mevcut fonların ikinci fonlarını
kurmasını kolaylaştırmıştır. 2018-2021 yılları arasında
Türkiye’deki fonlar 774 milyon dolar toplamış ve toplam
fon büyüklüğü anlamında rekor kırılmıştır.⁽¹⁰⁾

2010 yılında aktif teknopark sayısı 27 iken; 2021'de bu sayı
68'e yükselmiştir. Şu anda yapım aşamasında ise 16
teknopark bulunmaktadır. ⁽⁸⁾

* 30 Eylül 2021 itibarıyla

Grafik 1 - Türkiye VC Fonu Miktarları
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Erken aşama girişim sermayesi fonlarından 212, 500
İstanbul, DCP, Collective Spark, Revo Capital ve Earlybird
Digital East Fund, ikinci fonlarını başarıyla kurmuş ve ilk
fonlarından edindiği tecrübelerle yeni yatırımlara
başlamışlardır.
2021 yılı deneyimli fonların yanısıra Getir ve Dream Games
gibi küresel pazara açılmak isteyen ve bunu başaran
girişimlere de şahit olunan başarılı bir yıl olarak karşımıza
çıkmaktadır.
2021'de Getir’in üç turda 978 milyon doların üzerinde
yatırım alması, Dream Games’in iki turda 205 milyon dolar
yatırım alması hem bu girişimler için küresel pazara
açılmak anlamında büyük katkı sağlarken hem de Türkiye
girişim ekosistemindeki yatırım miktarının ilk defa 1 milyar
doların üstüne çıkmasını sağlamıştır.⁽¹⁰⁾

2019'da Türkiye’de tek bir “unicorn” veya 1 milyar
dolarının üzerinde değere sahip girişim bulunmazken,
2020'de Peak'in 1,8 milyar dolar karşılığında satın alınması
sayesinde ilk milyar dolarlık girişim ortaya çıkmış; 2021'in
ilk 8 ayında Dream Games ve Getir'in yeni yatırım turları
sayesinde ise bu sayı üçe çıkmıştır. Hepsiburada’nın
Nasdaq'ta 3,8 milyar değerleme ile halka arzı ve
Trendyol’un 1,5 milyar dolarlık yatırım turu ile hem bu sayı
beşe çıkmış hem de Trendyol, Türkiye’nin ilk “decacorn”u
olmuştur.
2019'da kurulan Dream Games’in 2021'de unicorn olması
hız anlamında da birçok girişime örnek olmuştur. Genel
olarak, bu başarı hikayeleri, Türk girişim ekosisteminin
artık küresel düzlemde olduğunun en büyük kanıtlarıdır.
Türkiye’deki yıldızı parlayan birçok girişime gelir ve
büyüme açısından bakıldığında, önümüzdeki iki yıl içinde
Türkiye’deki milyar dolarlık girişim sayısının 10’a çıkması
öngörülmektedir.
Startup Genome'un küresel startup ekosistemlerini
karşılaştıran 2021 raporuna göre İstanbul, küresel olarak
Gelişmekte Olan 100 Ekosistem arasında 15. sırada yer
almıştır. Raporda, İstanbul finansa erişimde tam puan
alırken, yetenek ve pazarlara erişimde de yüksek puanlar
almıştır.⁽¹¹⁾

* 30 Eylül 2021 itibarıyla

Grafik 2 - Türkiye’de VC ve Melek Yatırımları
Sadece son birkaç yılda, Alibaba'nın 2018'de Trendyol’un
%82’sini 728 milyon dolar karşılığında satın alması,
2020'de Zynga'nın Peak Games'i 1,8 milyar doları
karşılığında satın alması ve aynı yıl, kuruluşundan sadece
21 ay sonra, Rollic'in %80’inin 180 milyon dolar
karşılığında satın alınması, Türkiye girişim ekosisteminin
çıkış potansiyelini fazlasıyla kanıtlamıştır.
Girişim sermayesi fonu destekli çıkışlar açısından Earlybird
Digital East Fund'ın UiPath'e yaptığı yatırım sadece
Türkiye'nin değil tüm Avrupa'nın en büyük çıkışlarından
biri olmuştur. İyzico (212), Vivense (Earlybird DEF) ve
Foriba (Revo Capital) çıkışları da Türkiye’deki girişim
sermayesi fonu çıkışları açısından önem arz etmektedir.

Sıra

Ekosistem

Performans

Finansman

Pazar Erişim

Yetenek

11

Dubai

8

10

10

4

12

Brussel

9

9

10

6

13

Bristol

9

9

9

9

14

Manchester-Liverpool

9

9

5

10

15

Istanbul

7

10

9

9

16

Detroit

10

7

7

8

17

Lizbon

9

6

10

1

18

Portland

10

8

9

5

19

Houston

9

8

6

9

Liste 1 - Top 100 Gelişmekte Olan Ekosistem 2021
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03
YENİLİĞE AÇIK
DÜZENLEME ORTAMI
Paya Dayalı Kitle
Fonlama
Türkiye'de fintek alanındaki düzenlemeler 2010’lu yılların başlarına
dayanmaktadır. 2012 yılında yeni nesil ödeme cihazlarının zorunlu hale
gelmesiyle birlikte bu alanda birçok fintek girişimi çıkmaya başlamış, 2013
yılında e-para ve ödeme kuruluşu lisanslarının verilmeye başlanması ile de bu
alandaki girişimlerin sayısı hızla artmıştır. Aralık 2021 tarihi itibarıyla toplam 56
firmaya lisans verilmiştir.(2)
Özellikle son üç yılda fintek şirketlerini güçlendirmek, bankaların
dijitalleşmesini teşvik etmek ve açık bankacılığın önünü açmak için bir dizi
düzenleme yayınlanmıştır.
2019'da paya dayalı kitle fonlaması ile ilgili tebliğin yayınlanması ve 2021
yılında paya dayalı kitle fonlaması platformu hayata geçmesiyle beraber paya
dayalı kitle fonlama girişimciler için iyi bir finansman kaynağı olmuştur. Aralık
2021 itibarıyla ise 5 paya dayalı kitle fonlaması platformu onaylanmıştır.(3)
2019 yılındaki bir diğer önemli gelişme de ödeme hizmeti sağlayıcılarının
denetim ve düzenleme yetkisinin BDDK'dan TCMB'ye geçmesi olmuştur. Bu
sayede düzenlemelerde merkezileşmenin getireceği hız ile önümüzdeki dönem
daha çok ve daha hızlı yenilikçi düzenlemeler yapılması öngörülmektedir.
2020 yılında pandeminin de etkisiyle bankacılıkta dijitalleşme ihtiyacı ön plana
çıkmış, finansal kuruluşlar ile potansiyel müşteriler arasında sözleşme tesis
edilirken yüz yüze gelme ihtiyacı ortadan kaldırılarak dijital ortamlara
taşınmıştır. Ayrıca karekod teknolojisinin kullanımı konusunda bir standart
getirilerek TR Karekod hayata geçirilmiştir.

Grafik 3 - Türkiye’deki Lisanslı E-Para ve Ödeme Kuruluşu Sayısı

Paya dayalı kitle fonlaması tebliği
yayınlandı.

Açık
Bankacılık
Açık bankacılık
ürünleri ödeme
hizmeti olarak
tanımlandı.

2019
Düzenleyici
Değişikliği
Ödeme hizmetleri
sağlayıcıları üzerindeki
denetleme ve düzenleme
yetkisi BDDK’dan TCMB’ye
verildi.
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2021 yılı düzenlemeler açısından hareketli bir yıl olmuştur. “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” ve “Türkiye Ödeme ve
Elektronik Para Kuruluşları Birliği” kurulmuş, ödeme hizmetleri için ikincil düzenleme, görüntülü görüşme yoluyla kimlik
doğrulama, NFC teknolojisinin kimlik belgesi doğrulamasında birincil yöntem olması zorunluluğu, borca dayalı kitle
fonlaması ilkeleri, servis modeli bankacılığı ve dijital bankacılık, Avrupa Ödeme Hizmetleri Direktifi 2 (PSD2) düzeyinde
açık bankacılık gibi bir çok alanda düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler 2022 yılının birçok fintek için yeni fırsatlar
doğuracağının en büyük habercisidir.

NFC Doğrulama
Uzaktan Kimlik
Tespiti

NFC teknolojisi, kimlik belgesinin doğrulanması
esnasında birincil yöntem olarak zorunlu kılındı.

Görüntülü görüşme
yöntemiyle kimlik
doğrulamasına ve elektronik
ortamda sözleşme
kurulmasına izin verilmeye
başlandı.

Dĳitalleşme
Finansal kuruluşlar ile
potansiyel müşteriler
arasında sözleşme tesis
edilirken yüz yüze gelme
ihtiyacı ortadan kaldırılarak
dijital ortamlara taşındı.

Dĳital
Para
Dijital Türk Lirası İşbirliği
Platformu kuruldu.

İkincil Düzenleme
ve PSD2 Seviyesi
Açık Bankacılık

FAST

Ödeme hizmetleri için
ikincil düzenleme
yenilendi. PSD2 düzeyinde
açık bankacılık
düzenlemeleri yapıldı.

Fonların Anlık ve
Sürekli Transferi (FAST)
sistemi hayata geçirildi.

2020

2021
Servis Modeli
Bankacılığı / Dĳital
Bankacılık

TÖDEB
Türkiye Ödeme ve
Elektronik Para
Kuruluşları Birliği
kuruldu.

TR Karekod
Karekod
teknolojisinin
kullanımı
konusunda bir
standart getirildi

Servis Modeli Bankacılığı ve
Dijital Bankacılık
yönetmeliği yayınlandı.

Borca Dayalı
Kitle Fonlama
Fintekler
için IBAN
Ödeme kuruşları ve
elektronik para
kuruluşlarının IBAN
oluşturulabilmesi
sağlandı.

Paya ve borçlanmaya
dayalı kitle
fonlamasına ilişkin
usul ve esaslar
düzenlendi.
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04
GÜÇLÜ BANKACILIK
SEKTÖRÜ

İlklerle Dolu Bir Bankacılık
Tarihi

Yüksek Kredi Kartı
Kullanımı

Türkiye'de bankacılık sektörü, Türkiye ve Avrupa'da
finansal işlemlerde değişime öncülük ederek inovasyonda
lider olmuştur. Bazı dikkate değer ilkler şunlardır:

Türkiye, kredi kartı sahipliği açısından dünyada 7.,
Avrupa'da 1. sıradadır. Kasım 2021 itibarıyla Türkiye'de
82,8 milyon kredi kartı bulunmaktadır.⁽¹³⁾

Türkiye’de ilk kredi kartı 1968 yılında kullanılmaya
başlandı.

Kredi kartı işlemlerinde ise Türkiye dünyada 9., Avrupa'da
ise 1. sırada yer almıştır.⁽⁴⁾

Türkiye'de ilk elektronik POS terminali 1991 yılında
hizmete açıldı.

2021 yılının ilk yarısında, pandeminin de etkisiyle mağaza
içi ödemelerin %48’i temassız gerçekleşmiştir.⁽⁶⁾

1995 yılında dokuz bankanın ortaklığıyla kurulan Kredi
Kayıt Bürosu (KKB), Bilgi Doğrulama Sistemi (2002),
Bireysel Kredi Notu (2004) ve İnternet Sahtekârlıkları Alarm
Sistemi (IFAS-2007) gibi hizmetleri kullanıma sundu.

Türkiye'de toplam 1,7 milyon POS cihazı ve 52.100 ATM
bulunmaktadır.⁽⁵⁾

2006 yılında Türkiye, temassız kredi kartı kullanımını
Avrupa'da ilk uygulayan ülke oldu. Türkiye, aynı zamanda,
Fransa ve İngiltere'den sonra Avrupa'da chip & pin
uygulamasını uygulayan 3. ülke oldu.

Yüksek Dĳitalleşme

Mağaza kartına taksit imkanı sağlayan sadakat kartları ve
banka kartları Türkiye'de çok erken uygulamaya alındı.
1980'li yıllarda mağazalar alışverişlerin mağaza kartlarıyla
belirli bir ücret karşılığında taksitlendirmesine olanak
sağlamıştı. 1998 yılında ise bu kartlar Türkiye'nin ve
Avrupa'nın ilk taksitli kredi kartı oldu.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan Haziran
2021 Dijital, İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistiklerine
göre aktif bireysel dijital bankacılık müşteri sayısı 70,3
milyona ulaştı.⁽⁷⁾
Son 12 ayda kredi kartlarının %47,3'ü en az bir kez eticaret işleminde kullanıldı. ⁽¹²⁾
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Ekosistem Paydaşı Olarak
Bankalar
Banka

Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu (CVC)

Akbank

AK PE Funds

Albaraka Türk

APY Ventures

Denizbank

Deniz Ventures

Fibabanka

Finberg

Kuveyt Türk

Lonca GSYF, Teknogirişim GSYF

Kuruluş Yılı

Türkiye İş Bankası

Maxis

1980

QNB Finansbank

QNBEYOND Ventures

1987

Vakıf Katılım

Teknogirişim GSYF

1980'lerden bu yana, Türkiye'deki birçok banka, yeni
uygulamalar geliştirmek, yeni finansal teknolojileri
uygulamak ve inovasyonla rekabet avantajı sağlamak için
kendi teknoloji iştiraklerini kurdular.
Banka

Teknoloji İştiraki

Yapı Kredi

Yapı Kredi Teknoloji (Bilpa A.Ş.)

Denizbank

Intertech

Garanti BBVA

Garanti BBVA Teknoloji

1990

Ziraat Bankası

Ziraat Teknoloji (Fintek A.Ş.)

2001

QNB Finansbank

IBTech

2005

İş Bankası

Softtech

2006

Kuveyt Türk

Architecht

2015

Albaraka Türk

Albaraka Tech

2019

Liste 2 - Bankaların Teknoloji İştirakleri
2010'ların başında Türkiye’deki bankalar, kuluçka
merkezleri ve hızlandırma programları başlatarak
girişimleri ve girişim ekosistemini destekleyen ilk
kurumlardan oldular.

Banka

Kuluçka Merkezi ve Hızlandırma Programı

TEB Girişim Evi

TIM TEB Girişim Evi

Denizbank

Deniz Akvaryum

Garanti BBVA

Garanti BBVA Partners

QNB Finansbank

QNBEYOND

İş Bankası

Workup

Kuveyt Türk

Lonca

Albaraka Türk

Albaraka Garaj

Yapı Kredi

Code.YapıKredi

Liste 3 - Bankaların Kuluçka Merkezi ve Hızlandırma
Programları
Bankalar, fintek ve diğer sektörlere yatırım yapmak için
son beş yılda çok sayıda girişim sermayesi fonu kurarak
yatırım yapma isteklerini sürdürmüş oldular.

Liste 4 - Bankaların Kurduğu CVC Fonlar
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) tarafından kurulan TEB
Özel Melek Yatırım Platformu, Türkiye'nin ilk akredite
melek yatırımcı ağlarından biri olmuştur.
Türkiye’deki bankalar, fintek girişimleri rakip olarak
görmek yerine onlara yatırım yapma konusunda oldukça
isteklidir. Türk bankalarının öne çıkan fintek
yatırımlarından bazıları şunlardır: Akaunting, United
Payment, Bizim Hesap, Compay, Figopara, Invstr, Midas,
PCI Checklist ve Vomsis.
Ek olarak, İş Bankası'nın bir fintek ödeme girişimi olan
Moka'yı satın alması, fintek ekosisteminde bankaların
fintek satın almasının yolunu açmıştır.
Fibabanka ve QNB Finansbank’ın sadece kendi fonlarını
oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda girişim sermayesi
fonlarına sınırlı sorumlu ortak (limited partner) olarak
destek olmaları ekosistemde bankacılığın ne kadar aktif
olduğunun en önemli göstergelerinden biridir.

Parlak Gelecek
2020 ve 2021 yılında regülatif anlamda yapılan bir çok
düzenleme hem bankacılık hem fintek sektörünü
önümüzdeki dönemde daha da ileri taşıyacaktır. 2022 yılı
dijital bankacılığın, servis modeli bankacılığının miladı
olacak şeklinde nitelendirilebilir.
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05
EN GÖZDE SEKTÖR,
FİNTEK

Finansal teknolojiler her zaman Türkiye'nin en dinamik
sektörlerinden biri olmuştur. Aktif 520 fintek şirketinin⁽¹⁾,
olduğu Türkiye girişim ekosisteminde her sene kurulan
girişimlerin ortalama %9’u fintek dikeyinden çıkmaktadır.

Açık bankacılık ve PSD2 ile ilgili fintek ekosistemindeki
beklentiler, sadece son üç yılda bu alanda 30’un üzerinde
fintek kurulmasını sağlamıştır. Düzenlemelerin
tamamlanması ile bu alanda 100’e yakın fintek kurulması
beklenmektedir.

Grafik 5 - Türkiye’de Fintek Şirketleri
Grafik 4 - Türkiye’de Fintek Sayısı

* 23 Aralık 2021 itibarıyla

* 23 Aralık 2021 itibarıyla

Yeni bankacılık düzenlemelerinin dinamizmi göz önüne
alındığında, fintek şirketleri için fırsatlar her geçen yıl
artmaktadır. Örneğin 2013 yılında ödeme ve elektronik
para lisansı verilmeye başlandıktan sonra, 56 fintek
kuruluşu lisans almış, sırada bekleyenlerle beraber
toplamda 100'den fazla ödeme ve elektronik para şirketi
kurulmuştur.

Fintek alanları incelendiğinde Türkiye’de 216 ödeme, 70
bankacılık, 64 blockchain ve kripto varlık alanında fintek
bulunmaktadır.⁽¹⁾
2021 yılında yeni kitle fonlaması düzenlemelerinin
yayınlandığı göz önüne alındığında, önümüzdeki dönemde
çok sayıda yeni kitle fonlaması girişiminin olması da
beklenmektedir.
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Grafik 6 - Dikeylerine Göre Fintek Sayıları
* 23 Aralık 2021 itibarıyla

Bankaların ve yatırımcıların fintek sektörüne olan ilgisinin
en üst düzeyde olması, finteklerin Türkiye’deki en gözde
sektörlerin başında gelmesini sağlamıştır. Buna rağmen
Türkiye’deki fintek girişimleri, her ülke için farklı regülatif
süreçlerden geçmenin getirdiği zorluk nedeniyle küresel
pazarlara açılma konusunda geride kalmıştır. Bu da fintek
girişimlerinin daha çok ülke çapında başarılara imza
atmasına yol açmıştır.

Grafik 7 - Fintek Yatırımları (Melek Yatırımcı & VC)
* 23 Aralık 2021 itibarıyla

Fintek satın almaları incelendiğinde Türkiye’deki
finteklerin genellikle uluslararası fintek firmaları
tarafından satın alındığı görülmektedir. Nadiren de olsa
yerel oyuncular da stratejik satın almalar yapmaktadır.

Fintek yatırımları incelendiğinde 29 yatırım turunda 64
milyon dolarlık yatırım ile 2021 yılı tüm zamanların hem
miktar hem adet olarak en çok fintek yatırımının yapıldığı
yıl olmuştur(1). Pandemi döneminde e-ticaretin çok hızlı
büyümesi ve buna bağlı olarak ödeme sistemlerine olan
ihtiyacın daha da artması bu rekorun kırılmasında öncü
olmuştur.
Finteklere yapılan yatırımların artması daha rekabetçi bir
fintek ekosistemi yaratacağı için önümüzdeki yıllarda daha
da iyi hizmet sunulacaktır. Bu da e-ticaret başta olmak
üzere bir çok sektöre olumlu yansıyacaktır.

Grafik 8 - Fintek Çıkışları (Exit)
* 23 Aralık 2021 itibarıyla
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06
FİNTEK
EKOSİSTEMİNİN
GELECEĞİ
Milli Fintek Stratejisi
Türkiye’de son yıllarda önceki senelere göre hiç olmadığı
kadar hızlı bir şekilde finansal alanda reformlar
gerçekleştirilmektedir. Bu konuda bütüncül bir yaklaşım ile
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tüm lisanslı elektronik para
ve ödeme kuruluşları, açık bankacılık, sigorta teknolojileri,
sermaye piyasası, mevzuat ve hukuk teknolojileri, girişim
sermayesi fonları, yeni girişimler, TÖDEB, TOBB Fintek
Sektör Meclisi ve ilgili kamu kurumları ile “Milli Fintek
Stratejisi” üzerine çalışmalar yapmaktadır. Yürütülmekte
olan çalışmaların geldiği nokta itibarıyla; Finans Ofisi
tarafından Milli Fintek Strateji Belgesi’nin temel vizyon ve
stratejisi oluşturulmuştur. Belirlenen strateji bağlamında
hedefler ve Türkiye’nin fintek ekosistemi için ulaşılmak
istenen amaçlar açık bir şekilde belirlenmiştir.
Milli Fintek Strateji Belgesinin temel amaçları şunlardır:
• Fintek ekosisteminin gelecek hedeflerini açık bir şekilde
ortaya koymak
• Dünya ülkeleri ile bu alanda rekabet edebilir konuma
gelmek
• Finansal teknolojilere ilişkin mevzuatın yeni iş
modellerini destekleyeceği şekilde tasarlanmasını
sağlamak
Milli Fintek Strateji Belgesi 2022 yılının ilk aylarında
yayımlanması planlanmaktadır.

İstanbul Finans ve
Teknoloji Üssü
İFM Projesinin iki stratejik alanından biri olan fintek
sektöründeki potansiyelin gerçekleşmesi için, finans
sektörü ve finansal teknoloji girişimciliğinin gelişimine ve
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde teknopark statüsünde
İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacaktır.
İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü çatısı altında özellikle
startup ve büyüyen girişimlere (scale up) destek verilmesi
hedeflenmektedir. Hedef grup içerinde olan bu
girişimcilere sunulacak kuluçka merkezi destekleri ile
sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlanacaktır.
Büyüme potansiyeli olan girişimcilere yatırım yapma ve
ilerleyen aşamada da yapılacak yatırımlar ve şirket
satışları ile de önemli bir kazanım elde edilmesi
hedeflenmektedir. Aynı zamanda Fintech Hub
platformunda sanal olarak hızlandırma ve kuluçka
hizmetleri ile ülkemizin tamamında bu algının gelişmesi
için çaba sarf edilecektir. Fintech Hub ile fintek girişimcileri
çevrimiçi platformda bir araya getirilerek tecrübe aktarımı
yapılacaktır. Ayrıca birçok yatırımcının platformda yer
alarak girişimleri takip ettiği Fintech Hub’da girişimciyatırımcı eşleşmesinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü ile Türkiye’nin bölgesel
ve küresel bir fintek merkezi haline gelmesi ve Milli Fintek
Stratejisinin etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.
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Düzenlemelerde
Merkezileşme
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, son dönemde
Bankalararası Kart Merkezi'ne (BKM) ortak olmuş ve e-para
ve ödeme kuruluşlarının düzenleyici ve denetleyici
sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu sayede düzenlemelerin
merkezileşmesi sağlanmış, yenilikçi düzenlemelerin daha
hızlı çıkmasının yolu açılmıştır. 7/24 para transferi hizmeti
sunan FAST sistemi ve TR Karekod altyapısı bu
merkezileşmenin ilk çıktılarındandır.

Bankacılıkta Radikal
Değişim
Aralık ayında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu (BDDK), servis modeli bankacılığı (BaaS) ve dijital
bankacılık alanında esasları belirleyen yönetmelik
yayınlamıştır.
Bu yönetmelik sayesinde önümüzdeki dönemde şubesiz,
tamamen dijital yeni nesil bankalar kurulacaktır. Dijital
bankaların sayısındaki artış, hem geleneksel hem de dijital
dünyadaki rekabet seviyesini yükseltecek ve bundan da en
çok müşteriler fayda sağlayacaktır.

Servis modeli bankacılığına gelince, bu model sayesinde
bankacılık hizmetleri çok sayıda kanal ve platforma
entegre olacaktır. Örneğin, yakında bir fintek girişiminin
bankacılık hizmetlerine doğrudan bir e-ticaret web sitesi
aracılığıyla veya bir muhasebe yazılımı programına gömülü
olarak erişmek mümkün olacaktır. Bu aynı zamanda
bankacılık hizmetlerinin daha da geniş bir kitleye daha
derin nüfuz etmesini sağlayacaktır.
2021 yılında uzaktan kimlik doğrulama, finansal kuruluşlar
ile potansiyel müşteriler arasında sözleşme tesis edilirken
yüz yüze gelme ihtiyacının ortadan kaldırılması ve fintek
girişimlerinin IBAN ihraç etmesine izin verilmesi gibi yeni
düzenlemeler, önümüzdeki dönemde bankacılık
hizmetlerinin kapsamını daha da genişletecektir.

Düzenleyici Deney Alanı
İstanbul Finans Merkezinde konumlandırılacak olan
Düzenleyici Deney Alanı (Regulatory Sandbox), düzenleyici
otoritelerin gözetimi altında fintek ürünleri, hizmetleri ve iş
modellerinin gerçek ortamda ve gerçek müşterilerle
deneyimlenmesi, sektöre canlılık kazandırılması ve
düzenlemelerde iyileştirme alanlarının tespit edilmesi ve
dönüştürülmesi amacını taşımaktadır. Bu yapı ile birlikte
yenilikçi finansal ürünlerin geliştirilmesi, rekabet ve
inovasyonu tetiklemek ve çıktılar üzerinden politika
geliştirmek daha kolay hale gelecektir.
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07
NEDEN TÜRKİYE?
NEDEN FİNTEK?
Görüşler
Alfabetik Sırada Verilmiştir
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Fintek sektörü, Türkiye’de henüz 10
yıllık bir geçmişe sahip olmakla
beraber oyunun kurallarını
değiştirecek çevikliğe sahip. Hızla
yayılan dijital teknolojiler, finansal
ürün ve hizmetlerin maliyetlerini
düşürürken bir yandan da ekonomi
genelindeki verimlilik kazançlarını
artırarak kullanıcıların özgün
ihtiyaçlarına daha uyumlu hale
gelmesini sağlıyor. Finansal ürün ve
hizmetlerin toplumun tüm
kesimlerine sunabilir hale getiren
fintekler, finansal kapsayıcılığın
artmasına da pozitif katkı da
bulunuyor.
Türkiye girişim ekosistemi, 2020
yılında aldığı 146 milyon dolar
fonlama ile Avrupa’da Polonya’nın
ardından 18’inci sırada ye alırken;
sadece Ortadoğu ülkeleri dikkate
alındığında ise üçüncü sırada yer
alıyor. Fintek endüstrisinin henüz
başlangıç seviyesinde olduğu kabul

Barbaros Özbuğutu
iyzico - Kurucu Ortak & CEO

edilse de gerek ekosisteminin
genişliği gerekse geleneksel yerleşik
finansal kurumlara etkisi bakımından
geleceğin finans endüstrisi finteklerle
şekillenecek.
iyzico’yu kurmaya karar verdikten
sonra kurucu ortağım Tahsin ile
beraber her hafta İstanbul’a geliyor
ve bankalarla görüşüyorduk. Tabii ki
bizim için kolay bir dönem değildi.
Kendi şirketimi kurmadan önce farklı
kurumsal şirketlerde çalışıp deneyim
kazanmak da bana çok şey kattı.
Kendinize ait olmayan bir şirkette
hatalardan öğrenme lüksüne sahip
olmak ve bir şirketi büyütürken
yaşanan problemleri birinci sıradan
seyredebilmek, kendimi girişimciliğe
hazırlama yolunda benim için çok
büyük bir şans oldu.

Burhan Eliaçık
TÖDEB - Yönetim Kurulu Başkanı

Karşı konulamayan dijitalleşme ve
teknolojik gelişmelerin tetiklediği yeni
iş modelleri, bireyleri olduğu kadar, iş
dünyasını da dönüştürerek,
teknolojiyle daha fazla
yakınlaştırmakta ve Türkiye gibi
teknoloji ile etkileşimi ve
adaptasyonu yüksek toplumlarda
finansal teknoloji sektörünün
büyümesine neden olmaktadır.
Ödeme kuruluşları ile elektronik para
kuruluşları başta olmak üzere
fintekler, teknolojiyi etkin şekilde
kullanarak geleneksel finansal
servisleri içerik, sunum veya erişim
yönünden değiştiren, yenilikçi
finansal servisler geliştiren veya daha

etkin ve verimli ürün/servisleri
mevcut finansal kuruluşlara sunarak,
rekabet avantajı elde etmelerini
sağlar. Dolayısıyla, global ölçekte
rekabet etmek ve hayatta kalmak
isteyen her sektörün birlikte çalışması
gereken ve ülke ekonomileri için son
derece stratejik öneme sahip
kuruluşlardır.
Bu noktada, ülkemiz de gerek bireysel
tüketici talebi gerekse de küçük
işletmelerin yenilikçi servislere
göstermiş olduğu talep açısından
fintekler için cazip bir pazar niteliği
taşımaktadır. Keza, teknolojik
ilerlemeler , regülasyonlarda tutarlı ve
sürekli bir şekilde finteklerin
gelişmesini ve büyümesini sağlayacak

Sonuç olarak yıllar boyunca
edindiğimiz tecrübelerimiz ve iş
fikrimize olan inancımız bize başarıyı
getirdi. Bugün iyzico olarak sektör
lideri konumundayız. 70 bin üye iş
yeri, 900 binden fazla alt üye iş yeri,
yıllık 18 milyar TL işlem hacmi ve aktif
400 bin cüzdan kullanıcımızla
yolumuza emin adımlarla devam
ediyoruz.
Türkiye, fırsatlar vadeden pazar
dinamikleri ve e-ticaretteki büyüme
hızıyla küresel ticaret için cazip bir
merkez. İstanbul Finans Merkezi ile
beraber bu cazibenin giderek
artacağına ve Türkiye’nin sahip
olduğu potansiyeli açığa çıkartarak
küresel fintek liginde hızla üst sıralara
tırmanacağına inanıyoruz.

şekilde yapılan iyileştirmeler, yaşanan
gelişmelerin yanı sıra, güçlü bir yapıya
haiz finansal hizmetler sektörüne
sahip oluşu, yatırımcıların fintek
şirketlerine olan ilgilerini artırarak,
ülkemizin fintek potansiyelini
yükseltmektedir. Pandeminin dijital
dönüşümü zorunlu kılan etkisi de
finteklerin gelişimine ve büyümesine
oldukça önemli katkı sağlamıştır.
Fintek ekosisteminin gelişimi için
pazar, yatırımcı, girişimci, düzenleme,
kamu desteği, alt yapı ve yetenek
havuzu gibi çok farklı bileşeni gözeten
uygun ortamın sağlanması
gerekmektedir. Bu bağlamda,
dünyadaki eğilimin fintek bakımından
ülkelerin cazibe merkezi haline
getirilebilmesi amacıyla uygun
ekosistemler oluşturma yönünde
olduğu dikkate alındığında, İstanbul
Finans Merkezi; ekosistemin
tamamlanması ve gelişmesini
olağanüstü bir hıza kavuşturacaktır.
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Canan Bayrak
Manibux - Kurucu ve CEO

Öncelikle, “Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları” olan; yoksulluğu ortadan
kaldırmak, gezegenimizi korumak ve
tüm insanların barış ve refah içinde
eşit şekilde yaşamasını sağlamak için
oluşturulmuş evrensel amaçlara
dikkat çekmek isterim. Bu nedenle
ekonomik eşitsizlik ile mücadele,
sürdürülebilir tüketim, sürdürülebilir
tarım, eşitlik, eğitim, dijitalleşme,
toplum sağlığı gibi alanlara destek
veren tüm ürün ve hizmetler
konumuza giriyor. Tüm gençler ve
çocukların erken yaştan itibaren
finansal bilinç kazanmaları, sadece
harcayan değil, biriktiren, hedeflerine
ulaşan, paylaşan, finansal öz güvene

Türkiye’nin fintek potansiyelinde
belirleyici iki temel unsur olduğunu
düşünüyorum: bunlardan ilki
Türkiye’nin teknolojiye yatkın bir ülke
olması; diğeri ise genç nüfusun
girişimci ruhu. Bir an için finansal
hizmetler pazarını insan vücudundaki
dolaşım sistemi ile özdeşleştirirsek,
yerleşik finansal kuruluşları finansal
ekosistemin atar damarları, fintek
kuruluşlarını ise atar damarların
erişim sağlayarak besleyemediği
alanlara nüfus eden kılcal damarlar
olarak görebiliriz. Türkiye’deki genç
nüfus etkileşimi ile teknoloji bazlı
ticari girişimlerin varlığı her geçen gün
katlanarak artış gösterdiğinden, bu
girişimlerin finansal hizmetlere olan
gereksinimini karşılayabilecek yegâne
kaynak ise fintek kuruluşlarıdır. Bu
sebeple Türkiye’nin fintek
potansiyelinin gerek yerli girişimler
gerekse yabancı yatırımlar
bağlamında oldukça yüksek olduğunu
düşünüyorum.

sahip bir nesil olmaları amacıyla EduFintek alanında bir ilk olan Manibux’u
kurduk. Herhangi bir gelir seviyesine
özgü olmayan Manibux’ta tüm
çocuklar ve gençler kendi finansal
özgürlüklerini, ailelerinin kontrolünde
yaşayarak öğreniyor, aplikasyonu ve
kartı bir arada kullanarak bunu bir
yaşam biçimi haline getiriyor. Kısaca
sürdürebilir kalkınma hedeflerinden
eğitim, eşitlik ve refah ve ilkelerine
dijitalleşme ile destek oluyoruz.
Ülkemiz dünyadaki en genç nüfusa
sahip ülkelerden biri ve coğrafi
konumu itibarıyla girişimcilik ve fintek
ekosistemi yaratmada dünyada
avantajlı olduğunu düşünüyorum.

Fintek girişimlerininin sayısında son
zamanlarda büyük artış oldu ve
yurtdışındaki girişim ekosistemindeki
oyuncular Türkiye’ye ilgi duyuyorlar.
Faaliyet gösterdikleri alanlarda kalıcı
değişim yaratmayı, çözümlerini
yaygınlaştırmayı ve uzun vadede
toplumun desteğini kazanarak sorunu
ortadan kaldırmayı hedefleyen,
inovatif çalışmaları ile ilham kaynağı
olan her girişimin ülkemizin geleceği
ve kalkınması için bir değer olarak
nitelendiriyorum. Ancak hızın önemli
olduğu günümüzde, ekonomik
eşitsizlikle mücadele eden ve
dijitalleşmeyi hayata geçiren
finteklerin toplumun geneli için rol
model olacağına ve sürdürülebilir
kalkınmanın ülkemizdeki finteklerin
çoğalmasıyla mümkün olacağına
inanıyorum. Bu nedenle
regülasyonların finteklerin işlerini
kolaylaştırıcı olarak destek olmaları
önemli rol oynuyor.

Av. Dr. Çiğdem
Ayözger Öngün
SRP-LEGAL - Kurucu Ortak

T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi,
ülkemizin fintek konusunda dünyanın
önemli ve önde gelen ülkeleri ve
toplumları arasında bulunmasını en
öncelikli hedefleri arasında
değerlendirmekte ve bu konuda çok
aktif olarak çalışmaktadır. Ayrıca
düzenleyici kurumlara da aynı yönde
yönlendirmede bulunmaktadır.
Halihazırda fintek sektörüyle ilgili yeni
ikincil düzenleme Türkiye’nin bu
konuda önemli bir dönüm noktasında
olduğunun göstergesidir. Sektörün
yönünü çizen yeni regülasyonun
kapsam ve içeriği hem yabancı
yatırımın karar alma güdüsü üzerinde
hem de mevcut işletmelerin ticari
planlamalarında belirleyici etkiye
sahip olacaktır.

İstanbul Finans Merkezi finansal
hizmetler ekosisteminin tüm
paydaşlarını fiziken bir araya
getirecek bir oluşum. Bu önemli
çünkü fiziki olarak da bir araya
gelebilen unsurların daha aktif şekilde
çalıştıklarını ve ortaya daha etkili
sonuçlar çıkarabildiklerini pandemi
döneminde yaşadığımız zorluklar bize
gösterdi. Bu anlamda, İstanbul
Finans Merkezi’nin sektör
oyuncularını bir araya getirerek sinerji
yaratması ile sektör üzerinde etkinlik
arttırıcı katkılarının olacağını
değerlendiriyorum.
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Türkiye, teknolojik anlamda gelişmiş
ve modern teknolojik altyapılarına
sahip bir ülke. Güncel altyapılar ve
sürekli evrimleşen teknolojisi ile,
Türkiye'deki finans kuruluşları, bu
alanda faaliyet göstererek finansal
teknoloji şirketlerinin de
olgunlaşmasını sağladı ve bu
şirketlerin kritik alanlardaki teknoloji
hizmetlerini yurtdışı pazarlarda
satmasına olanak verdi. Türkiye'de
kurumsal odaklı finansal yazılım
şirketlerinin gelişimi, geçtiğimiz 5
yılda, yatırım tezimizin de önemli bir
kısmını oluşturdu.
Açık bankacılık ve buna bağlı
hukuksal zeminin oturmasıyla, son
kullanıcı odaklı finansal teknoloji
oyuncularının da hızla finansal
ekosistemde yer edindiğini gördük.
Önümüzdeki süreçte bu devam
edecek ve Türkiye'de bu alanda da,
bir çok bankadan da daha büyük,
unicornlar çıkacaktır. İstanbul Finans

Enis
Barbaros
Hulli Özbuğutu
500
iyzico
İstanbul
- Kurucu
- Partner
Ortak & CEO
Merkezi gerek eski, gerek yeni
oyuncuları aynı çatı altında
birleştirerek, öncü politikaların
oluşturulması, uluslararası
oyuncuların buraya çekilmesi ve yeni
yapıların hızla denenerek
inovasyonun daha gelişmesine aracı
olacaktır.
Finansal teknoloji yatırımları,
geçtiğimiz senede tüm yatırımların
%20'sini oluşturdu ve tüm dünyada
büyük bir zıplama yaşadı. 50 Milyon
Euro hacime sahip 500 Istanbul II
Fonu ile finansal teknoloji şirketlerine
daha da büyük bir motivasyon ile
yatırım yapmaya devam ediyoruz.
Yeni fonumuzdan geçtiğimiz 3 ay
içerisinde, bu alanda 3 yatırıma
öncülük ettik.

Fevzi Güngör
Ödeal - Kurucu

Türkiye, dünyanın fintek merkezi
olabilir. Yenilikçilik, müşterilere
yakınlık, inovasyon, uzmanlık,
regülasyonlar, devlet teşvikleri ve
yabancı sermayeli girişimler gibi
fintek pazarının büyümesinde etkili
olan faktörlerin hepsi ülkemizde
mevcut. Ayrıca, devam eden pandemi
sürecinin de etkisiyle, dijital
sistemlerin gelişme ivmesi de artarak
devam ediyor ve edecek. Ve Açık
Bankacılık ile ilgili gelişmelerin iyice
ısınmasını bekliyoruz. Bu son iki
faktör, bu hedefe büyük katkı
sunacaktır.

Her şeyden önce, ülkemiz fintek ve
perakende ekosistemlerini aynı anda
iyi okuduğumuzu düşünüyoruz. 7 yıl
önce Ödeal’ı kurarken, bireysel
girişimciler, küçük esnaf ve hatta
KOBİ’lerin finansal hizmetlere
yeterince erişemediklerini
gözlemledik. Cep telefonlarını POS’a
dönüştüren “CeptePOS” ürünümüzle,
bireysel girişimciler ve küçük esnaflar,
finansal sisteme ve kredi kartı
kullanan insanlara ulaşma şansı
buldu. Üstelik sadece Ödeal ile
muhatap olarak ve cüzi bir komisyon
ödeyerek.
7 yıl içinde bizi sektör lideri hale
getiren ürün ve hizmetlerimizin her
biri, gerçek bir ihtiyaca karşılık gelen
ve Türkiye’de ilk kez sunulan ürün ve
hizmetlerdi.

Yine bireysel girişimciler ve küçük
esnafın finansal sisteme daha fazla
erişebilmesi için, bankalar ve büyük
kurumlarla gerçekleştirdiğimiz
stratejik işbirliklerimiz başarımızın
önemli köşe taşlarından biridir.
Ve tüm bu başarılarımızı; Haziran
ayının sonunda, dünyada bizim
alanımıza yatırım yapma geleneği
olan İngiliz “SPG Holdings”ten
aldığımız yatırımla taçlandırdık. SPG
Holdings, toplam hisselerimizin yüzde
9,9’u karşılığında Ödeal'a 28,7 milyon
TL yatırım yaptı. Bu yatırımdan sonra
değerimiz 290 milyon TL’ye ulaştı.
Onay bekleyen yatırımlarla
değerlemenin 400 milyon TL'nin
üzerinde olmasını bekliyoruz.
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Görkem Oktay
Collective Spark - Kurucu Ortak

Türkiye’nin finansal hizmet ve
bankacılık altyapısının gelişim hızı,
inovasyona duyulan ihtiyacı ve bunu
karşılamaya yönelik gelişen fintek
girişimlerinin potansiyelini ön plana
çıkartmıştır. Türkiye bankacılık
sistemi, 90’lı yılların sonunda yüksek
iç borçlanma faizi ve kurumsal
krediler ile şekillenen bir yapıdan,
faizlerin düşüşü ile beraber hızla
bireysel bankacılık odaklı biçimde
evrilmiştir. Bununla beraber bireysel
müşteriye dönüş ve yapıcı rekabet,
bölgedeki en iyi çevrimiçi bankacılık
sistemlerinin Türkiye’den çıkmasına
destek sağlamıştır. Örneğin
günümüzde revaçta olan şimdi al
sonra öde (BNPL), kredi kartlarındaki
rekabetten doğan yaratıcı

yaklaşımlarla beraber 2000’li yıllardan
beri ülkemizin bankacılık sisteminde
mevcuttur.
Türkiye’de yenilikçi hizmetlere olan
talep, regülasyon tarafında
destekleyici politikaların oluşumu ve
girişim sermayesi fonlarıyla benzer
yapıların sağladığı finansal destek ile
beraber fintek girişimlerinin
önümüzdeki dönemde hızla
gelişeceklerini düşünmekteyiz.
Kurucu ortaklarımızın deneyimlerine
de dayanarak fintek, Collective Spark
olarak odaklandığımız kritik
sektörlerin başında gelmekte. Erken
aşamada yatırımlarımızdan Tarfin,
makine öğrenmesine dayalı risk
skorlama modelini kullanarak, Türk

Koray Bahar
Figopara - Kurucu Ortak & CEO

2020 yılı itibarıyla, COVID-19
salgınının da yadsınamaz etkisiyle
birlikte, tüm dünyada tarihin akışı
değişti. Bu süreçte öngörülemeyen
ivme kazanan dijital dönüşüm
sebebiyle pek çok işletme yeni
çalışma yöntemleri geliştirmeye ve
dijital araçları iş süreçlerine hızla
dahil etmeye başladı. Dijital çözümler
geliştiren ve üreten sektörler bir anda
hiç olmadığı kadar önemli hale geldi.
Bu sektörlerin başında ise fintekler
geliyor.
İş sürecinin devamlılığını sağlamak
adına atılan bu adımlarla, şirketler
fintek uygulamalarının maliyetleri
düşürdüğünü, operasyonel süreci
hızlandırdığını ve verimliliği artırdığını
gördü. Finteklerin dijital dönüşümde
sağladığı katkılar yalnızca melek

yatırım platformlarının ve VC’lerin
ilgisini çekmekle kalmadı; ülkemizde
ve tüm dünyada büyüyen bir sektör
haline gelerek yeni dönemdeki
varlığını da kanıtladı. Pandeminin de
etkisiyle artan nakde erişim
ihtiyacının fintek sektörünün
geliştirdiği çözümlerle karşılandığı ve
böylece finteklerin finansmana erişim
ve ödemelerin sürdürülebilirliği
noktasında öneminin bir kez daha
anlaşıldığı bir dönemi yaşıyoruz.
Figopara olarak biz yükselen bu
dalganın farkındaydık ve firmaların
işletme sermayesini genişletmek, hızlı
tahsilat yapmalarına olanak
sağlamak üzere alternatif bir
finansman modeli geliştirdik. Bu
sayede Figopara olarak işletmelerin
bankalardan alacakları finansman
desteğinin çok hızlı bir şekilde
sağlanmasına aracılık ediyor, küçük

çiftçilerinin tarım girdilerine uygun
fiyatlar ve hasatta ödeme fırsatlarıyla
ulaşmalarını sağlayan bir fintek
girişimi olarak ön plana çıkmaktadır.
Bu bağlamda Tarfin, geleneksel bir
alanda binlerce çiftçinin faydalandığı
yenilikçi bir fintek çözümü geliştirmiş
ve iş modelinin ölçeklenebilirliğini
kanıtlamış şekilde uluslararası girişim
sermayesi kuruluşlarından takip
yatırımları almıştır.
Tarfin’e yatırımımızı takiben
desteğimizle Türkiye’de ilk defa erken
aşamada bir şirketin, daha önemlisi
bir alternatif finansman şirketinin,
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK)
vasıtası ile sermaye piyasalarından
kendini fonlayabildiğini gözlemledik.
Bir diğer fintek yatırımımız olan Lidio
da, çok sayıda e-ticaret şirketine
ödeme ve teknik alt yapı hizmeti
sağlamaktadır.

ve orta ölçekteki işletmelerin
gelişimine katkı sunuyoruz.
Türkiye’deki bankacılık sisteminin
finansal teknolojilere yaptığı
yatırımlar fintekleri olumlu etkilerken
aynı zamanda sektörün aktörlerinin
kamu ile olan diyalog kanalları da
gelişim gösteriyor. Türkiye’nin en
büyük iş dünyası çatı örgütü TOBB’un
bünyesindeki ve benim de
başkanlığını yaptığım Türkiye
Finansal Teknolojiler Meclisi’ni 2021
yazında faaliyete geçirerek lider fintek
kuruluşları ile kamu kurumlarını aynı
masada buluşturduk. Sektörün
ihtiyaç ve beklentilerine yönelik
çözüm önerilerini ortak akılla
geliştiriyoruz. Ekosistemin tüm
bileşenlerinin bir arada olması sinerji
yaratıyor. Bu bağlamda atılan önemli
adımlardan biri olan İFM’nin
açılmasını takiben, şirketlerle birlikte
regülatörün de aynı yerde olmasıyla
yeni ürün ve hizmetler hayata
geçirmek için ideal bir ortam
oluşacağına inanıyorum.
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Son on yılda sektörde sayıları giderek
artan fintek şirketleri ve düzenleyici
kurumların desteği ile ülkemiz, fintek
sektöründe hızlı adaptasyon
becerilerinin olduğunu ve
inovasyonda oyunun ilerisinde yer
aldığını gösteriyor. Yenilikçi bankacılık
sistemleri, ödeme çözümleri, açık
bankacılık ve bilgi teknolojilerindeki
güçlü yetenek havuzu kapasitesiyle
Türkiye, küresel sektörde rekabet
eden ve yeni fikirleri hayata geçiren
verimli bir ekosistemi bünyesinde
barındırıyor.

para altyapısı ve güvenlik alanındaki
çözümlerimizi müşterilerimize
sunuyoruz. Bunlara ilave olarak
hizmet olarak yazılım modeliyle
(SaaS) geliştirdiğimiz ürünlerimizi
Türkiye başta olmak üzere Avrupa ve
MENA bölgesindeki pazarlarda
konumlandırıyoruz.

Ekosistemimizin önemli
paydaşlarından biri olarak
kuruluşumuzdan bu yana hem
bankalar hem de finteklere yenilikçi
finansal teknoloji ve altyapı çözümleri
sağlıyoruz. Architecht olarak 30 yılı
aşkın finans ve teknoloji alanındaki
uzmanlığımızla ana bankacılık
uygulamaları, açık bankacılık, yatırım
bankacılığı, finansman ve elektronik

Ülkemizde sayıları artan ve Architecht
gibi küresel pazarlarda etkisi giderek
büyüyen tüm fintek sektörü
paydaşlarına, İstanbul Finans
Merkezi’nin açılışı ile tek çatı altında
bir araya gelme imkanının sunulması
ve aralarında sermaye, hizmet ve bilgi
gibi akışların uluslararası düzeyde
sağlanması ekosistemde rekabetin
yanı sıra iş birliğinin de artmasını

Dr. Mücahit
Gündebahar
Architecht - Genel Müdür

Numan Numan
212 - Kurucu Ortak

Türkiye’de bankacılık sektörü
dünyanın birçok ülkesine göre daha
ileri bir seviyede ve teknolojiyi özellikle mobil teknolojiyi- çok iyi
kullanıyorlar. Ancak klasik bankacılık
sisteminde masraflar ve operasyonel
maliyetler yüksek olduğu için
çözümleri halkın her kesimine hitap
edemiyor.
Türkiye gelişmekte olan bir ülke
olduğu ve bankacılık sistemine dahil
olmayan/olamayan nüfus oranı
yüksek olduğu için, fintek çözümleri
için büyük potansiyel olduğunu
düşünüyorum. Bu potansiyelin
gerçekleşmesi için regülasyonlar ve
yönetmeliklerle sektörün önü
açılmalıdır.

212 olarak Türkiye’nin en başarılı
fintek şirketlerinden biri olan iyzico’ya
ilk yatırımımızı 2014 senesinde
yapmıştık. iyzico’nun hedefi küçük
işletmelerin internet üzerinden kredi
kartı işlemlerini kolaylaştırmak ve
başvuru anından itibaren 24 saat
içinde hayata geçirmekti. Bunu
başarıyla yapan ve toplam 27 milyon
dolar yatırım alan iyzico, yatırım
yaptığımız günden 600 kat daha fazla
işlem hacmiyle Türkiye’nin en büyük
ödeme hizmeti sağlayıcısı oldu. iyzico,
2019’da PayU tarafından satın alındı.
Bunun bir parçası olduğumuz için
iyzico ekibine teşekkür ediyoruz ve
gelecek fintek startup’ları için iyi bir
rol model olduklarına inanıyoruz.

teşvik edecek diyebiliriz. Finans
sektöründe global düzeydeki
yaklaşımların yakından takip edilip,
standartların oluşturulması ve yasal
mevzuatların uygulamaya konulması
hem lokal hem global düzeyde
ürünlerin geliştirilmesini
hızlandırırken, İFM’nin açılması; bu
ürünlerin dünyada yaygınlaşmasını ve
uluslararası finansal kaynaklara
erişimini kolaylaştıracaktır. Fintek
endüstrisine fayda sağlayabilecek
fikirler, uygun uygulama atmosferi ve
güçlü stratejik planlama ile Türkiye’yi
bu alanda küresel bir merkez haline
getirecektir.

İstanbul Finans Merkezi projesi gerekli
regülasyon, yönetmelikler ve güvenli
bir ortam ile tamamlandığında
istediğimiz sonuçları verebilecektir.
Bu temel koşullar sağlandığında yerli
veya yabancı yatırımcıların çok daha
fazla aktif olacağına inanıyorum. Biz
burada büyük bir potansiyel
olduğunu görüyoruz, o yüzden
Türkiye’deyiz ve Türkiye’de
yatırımlara devam ediyoruz.
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Türkiye'de
Ödeme ve
Menkul Kıymet
Mutabakat
Sistemleri

BKM

Takasbank

Bankalararası Kart Merkezi banka ve
kredi kartı işlemlerinin yurtiçi takası
ve mutabakatı ile ilgili çalışmalara
başlamış, ilerleyen yıllarda bir çok
yeni işe imza atmıştır. TCMB, 2020
yılında Ödeme Sistemleri Kanunu
uyarınca BKM'nin hakim hissedarı
olmuştur. TCMB tarafından ödeme
altyapısının ve yenilikçi iş
metodolojilerinin iyileştirilmesine
yönelik olarak alınması öngörülen
aksiyonlar kapsamında BKM'ye
önemli görevler üstlenmesi
planlanmaktadır. Şu anda ulusal kart
şeması (TROY), TR QR kod ve TR QR
kod geçiş sistemi, kolay adresleme
sistemi, API ağ geçidi, dijital cüzdan
(BKMExpress) ve güvenli ödeme (GO)
hizmetleri sunmaktadır.

Takasbank, Borsa İstanbul
bünyesindeki menkul kıymet
işlemlerinin nakit ve takasından
sorumlu takas kuruluşudur.
Takasbank, Türk sermaye
piyasalarında takas, saklama ve
yatırım bankacılığı hizmetleri ile çek
işlemleri için takas hizmetleri
sunmaktadır.
MKK
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Türk
Sermaye Piyasalarının Merkezi
Saklama Kuruluşu olarak üyelerine
saklama, veri depolama ve
raporlama, kurumsal yönetim ve
yatırımcı hizmetlerini sunmaktadır.
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Fintek
Regülasyon
Ortamı

T.C. Merkez Bankası :

SPK :

Ödeme Sistemleri

Paya Dayalı Kitle Fonlama

E-Para Kuruluşları

Borca Dayalı Kitle Fonlama

Ödeme Kuruluşları

Hisse Senedi Platformları

Ödeme Emri Başlatma Hizmeti

Varlık Yönetimi

Hesap Bilgisi Sağlama Hizmeti
SEDDK :
BDDK:

Sigortacılık Teknolojileri

Dijital Bankacılık
Servis Modeli Bankacılığı
Şimdi Al Sonra Öde
Finansman
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Denetleme Kurumu
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KKB : Kredi Kayıt Bürosu
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(Payment Services Directive)
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