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Finans ve teknolojiyi birleştiren 
FinTek alanındaki yatırımlar dünya 
genelinde büyümeye devam ediyor. 
KPMG’nin ikinci çeyrek FinTek 
raporuna göre 2018 yılında küresel 
ölçekte mobil bankacılık, nesnelerin 
interneti, yeni ödeme sistemleri, 
yapay zeka, elektronik para, dijital 
dönüşüm alanlarına 875 işlemde 57.9 
milyar dolarlık yatırım yapıldı. Aynı 
dönemde Türkiye’de ise 34 işlemde 
27.5 milyon dolara ulaşıldı.
Türkiye’nin önde gelen FinTek 
şirketlerinden Turk Elektronik Para 
da son 5 yıldaki hızlı büyümesiyle 
dikkat çekiyor. 57 farklı kart 
programı, 2.5 milyona yakın bireysel 
ve 5 bine yakın ticari müşterisiyle 
yıllık 5 milyar TL’nin üzerinde 
işlem hacmine ulaşan şirket, 
Mastercard’ın ardından Visa ile de 
lisans çalışmalarını tamamlayarak 
sınırlarını Türkiye dışına taşıdığı bir 
imza daha attı. 
Banka dışında BKM üyesi olan ilk 
elektronik para kuruluşu olduklarına 
da dikkat çeken Turk Elektronik Para 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Can 
Yılmaz, “Türkiye’nin Ödeme Yöntemi 
TROY’un üyesiyiz. Üye olduğumuz 

tarihten bu yana en çok TROY logolu 
kart ihraç eden kuruluşuz. Aynı 
zamanda Mastercard üyesi olan ilk 
elektronik para kuruluşuyuz. Çok 
kısa bir süre önce lisanslarımızın 
arasına Visa’yı da ekleyerek Param 
ön ödemeli kartlarına önemli 
bir özellik ve güç katmış olduk. 
Üyelerimiz, yurtiçi ya da yurt dışı tüm 
alışverişlerde, ATM ve POS’larda 

Visa logolu Param Kartlarını güvenle 
kullanabilecek” diyor. 
Turk Finansman A.Ş’nin “Param 
Finans” ve “Param Kredi” ürünleriyle 
de ön ödemeli kart sektörü için yeni 
bir dönem başlatacaklarını ifade eden 
Yılmaz, bugüne kadar 2 milyona yakın 
kişinin Param Kart avantajlarından 
faydalandığını ve işlem sayısının da 84 
milyonu aştığını sözlerine ekliyor.

Ödeme sistemlerine yönelik 
yazılım çözümleri geliştiren 
Provision, Mastercard Global ve 
ING Bank ile beraber yürüttüğü 
projeyle bir ilke imza atarak, 
Android tabanlı mobil cihazları 
POS terminallerine dönüştüren 
SoftPOS uygulamasını hayata 
geçirdi. Google Play 
Store’dan ücretsiz olarak 
indirilebilen uygulama 
sayesinde, alışveriş 
esnasında POS cihazlarına 
duyulan ihtiyaç ortadan kalkarken, 
ödemeler NFC (kablosuz yakın 
alan iletişimi) teknolojisiyle ekstra 
bir cihaza ihtiyaç duyulmadan 
doğrudan Android telefonlar 
aracılığıyla temassız olarak 
yapılabilecek. Provision CEO’su 
Nihat Karabacak, uygulamayla 
ilgili şu bilgileri veriyor:
“Mobil cüzdan gibi yeni nesil 

dijital ödeme yöntemlerini de 
destekleyen SoftPOS, Mastercard 
ve Visa tarafından talep edilen 
tüm sertifika süreçlerini 
başarıyla tamamlayarak güvenli 
alışverişe olanak sağlayacak. 
Uygulamanın yaygınlaşması, 
gerek işletmelere gerekse 

bankalara ciddi oranda zaman 
ve maliyet tasarrufu sağlayacak. 
Mart ayı içinde ING Bank ile 
pilot uygulamasını başlattığımız 
SoftPOS’un yurtiçinde kısa sürede 
Android tabanlı 50 milyondan 
fazla mobil kullanıcıya ulaşmasını 
hedefliyoruz. Bu yenilikçi ödeme 
sistemini yurtdışına taşımak için 
de çalışmalara başladık.”
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