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FinTek’ler
tehdit mi
fırsat mı?

“Bankalar tercihini
fırsattan yana yaptı”

Turk Elektronik Para A.Ş. Genel Müdürü Serkan Aziz Oral, AB’nin
yeni Ödeme Hizmetleri Direktifi’nin (PSD2) de etkisiyle bankaların
FinTek’lere bakışının değişmeye başladığına dikkat çekiyor.
“Türkiye FinTek ekosisteminin gelişmesi için gerekli teknolojik
işgücümüz fazlasıyla var” diyen Oral, yetersiz mevzuat ve kısıtlı
sermaye desteğini ise handikap olarak görüyor...

Küresel düzeyde finansal teknoloji
şirketlerinin gelişimini nasıl görüyorsunuz?
Yakın gelecekte FinTek’lerin finansal
piyasalardaki yeri nasıl şekillenebilir?
Finansal piyasalar, teknolojik gelişmelere en hızlı uyum
sağlayan alanların başında geliyor. Gelişen teknolojilerin
finansal piyasalardaki ürün ve hizmetlere yansıması diğer
birçok sektöre göre daha hızlı. Bunun nedenlerinin başında da finansal piyasalardaki tüketicilerin ya da nihai kullanıcıların bu gelişmeleri talep etmeleri geliyor. Özellikle
bireysel tüketiciler, günlük hayatlarını kolaylaştıran, basit
ve çözüm yaratan ürünleri kullanmayı seviyor. FinTek’ler
de tüketicilerin bu ihtiyaçlarından doğuyor. FinTek’lerin
sunduğu hizmetlerin önemli bir bölümü geleneksel finansal ürünlere kıyasla daha tatmin edici bir müşteri deneyimi sunuyor. Bu da finansal ürünleri kullanan tüketicilerin
ihtiyaç duyduğu hizmetleri çevrimiçi olarak temin edebileceğini fark etmesine yol açıyor.
Küresel çerçeveden bakıldığında, günümüzde kullanıcı sayısı ve finansal büyüklük açısından birçok bankadan daha
büyük boyutlara ulaşmış çok başarılı FinTek’ler olduğunu
görüyoruz.

“FinTek ekosistemi, ödeme
sistemlerinden sigortacılığa,
bireysel kredi notu hesaplamadan
mobil para transferine kadar
birçok alanda çok sayıda firmayla
finansal hizmetlerden giderek
daha fazla pay alıyor.”

Serkan Aziz Oral

“F

inTek’ler bankalar için tehdit mi
fırsat mı” tartışmaları cevabını büyük ölçüde bulmuş görünüyor. Hala
ayak direyenler olsa da küresel düzeyde bankacılık devlerinin neredeyse tamamı, prensipte FinTek’lerle rekabet değil işbirliği
yapmayı seçtiğini açıklıyor.
Türkiye içinse bankaların tavrından ziyade kamunun olaya bakışı ve yasal düzenlemeler önem taşıyor. Bu açıdan
da 2019 yılına iyimser başladığımızı söyleyebiliriz. Hatır34 | Payment Systems Magazine

lanacağı gibi, TCMB başkanlığında; SPK, BDDK, T.C.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TMSF’nin katılımıyla bir
FinTek Daimi Alt Çalışma Grubu oluşturuldu. Bu grup,
2018 sonunda geniş bir katılımla FinTek Arama Konferansı düzenledi. PSM olarak ayrıntılarını şubat sayısında
paylaştığımız bu etkinlik, Türkiye FinTek ekosisteminin
gelişmesi için beklentileri güçlendirdi... Peki FinTek cephesinden bakınca aynı iyimserlik geçerli mi? İşte sektörün
önde gelen temsilcilerinden Turk Elektronik Para A.Ş’nin
Genel Müdürü Serkan Aziz Oral’ın değerlendirmeleri...

Yeri gelmişken FinTek’lerle ilgili genel bir yanlış anlaşılmayı da düzeltmek isterim. FinTek’lerin genel olarak startup
seviyesindeki oluşumlar olduğu yönünde yaygın bir kanı
var. Bu kanı doğruluk taşımakla birlikte tüm FinTek’ler
için genelleme yapmak bence çok doğru değil. Şirket yaşam döngüsünün başlangıç aşamasından olgunlaşma aşamasına geçmiş birçok başarılı finansal teknoloji kuruluşu
olduğunu biliyoruz.
Sorunuza dönersek, tüketicilere ve KOBİ’lere geleneksel
bankacılığın veremediği uçtan uca teknolojik çözümleri sunabildikleri için FinTek’ler finansal piyasalarda geri
döndürülemez bir olgu olarak yerini aldı. Finansal sistemin en büyük aktörleri olan bankalar, başlangıçta bu gerçeği kabul etmekle birlikte direnç göstermeyi tercih etti.
Ancak gelişen dijital ürünler ve müşteri ihtiyaçlarına göre
şekillendirilebilen hizmetler için tüketici talebini karşılamada yaşadıkları zorlukların da doğal bir sonucu olarak
doğru çözümün, FinTek’leri dışlayan bir yapıdan ziyade
birlikte hareket edebilecekleri bir mekanizma kurulması
olduğunu düşünmeye başladılar. Avrupa’daki büyük bankalar da PSD2’nin (Ödeme Hizmetleri Direktifi) gündeme
gelmesiyle birlikte FinTek’leri bir tehdit olarak algılamıştı.
Ancak zaman içinde FinTek’lerin müşteri odaklı ve hızlı
çözüm yaratabilme kabiliyetleri ile kendi finansal güçlerinin birleştirilmesi durumunda çok daha akılcı bir çözüm

ortamını yaratacaklarının farkına vardılar ve bu algı sayesinde çok başarılı işbirlikleri yapılmaya başladı.
Dünya çapında FinTek’lerin gelişimini en iyi gösteren
olgu ise aldıkları yatırımların her geçen yıl artıyor olması.
2018’de dünya çapında FinTek kuruluşlarına yapılan yatırımların toplam büyüklüğü, bir önceki yıla göre 2 kattan
fazla artarak 112 miyar dolara ulaştı. FinTek ekosistemi,
ödeme sistemlerinden sigortacılığa, bireysel kredi notu hesaplamadan mobil para transferine kadar birçok alanda
çok sayıda firmayla finansal hizmetlerden giderek daha
fazla pay alıyor.

Peki ülkemizdeki durum nedir?
Okuduğum bir çalışmada, Türkiye’de startup firmalarına
yaklaşımın çok güzel bir özeti vardı. Ülkemizde startup
firmaları önce fark ediliyor, sonra reddediliyor, ardından
onlara büyük öfke duyuluyor, devamında kabul ediliyor,
en sonunda ise el üzerinde tutuluyorlar. Bu süreç maalesef
finansal teknoloji alanında faaliyet gösteren firmalar için
de aynı şekilde işliyor. Bu nedenle şirket yaşam döngüsünün ilk aşamalarında yoğun tepkilere maruz kalan bu firmaların diğer sektörlere göre çok daha yıprandığı aşikar.
Bununla birlikte bir elektronik para şirketinin genel müdürü olarak bu döngünün sonunda yaptıklarımızın değe

“Ülkemizde startup firmaları önce fark ediliyor,
sonra reddediliyor, ardından onlara büyük öfke
duyuluyor, devamında kabul ediliyor,
en sonunda ise el üzerinde tutuluyorlar.”
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rinin anlaşılacağına, el üzerinde tutulacağımıza yürekten
inanıyorum.
Birçoklarının düşündüğünün aksine ben FinTek’lerin iki
temel unsurundan biri olan teknolojiyi geliştirecek işgücünün ülkemizde fazlasıyla bulunduğunu düşünüyorum.
Özellikle genç nesilde dünyadaki benzerlerini aratmayacak çok değerli ve yetenekli arkadaşlarımız var. Ülkemizde
başarılı FinTek uygulamaları bulunmakla ve her geçen
gün bunlara yenileri eklenmekle birlikte, finansal teknolojiler alanında dünyayı birkaç adım geriden takip ettiğimiz kanısındayım. Elbette bunun birçok farklı nedeni var.
FinTek’lerin beklenen ölçüde büyümemesinin önündeki
başlıca etkenleri şöyle sıralayabilirim: Kullanıcı tercihlerinin kolay değiştirilememesi, FinTek’leri destekleyen ve
sektörün büyümesini sağlayacak mevzuatın yetersizliği,
yeni kurulan veya büyüyen şirketler için finansal kaynağın
kısıtlı olması...
Finansal teknoloji firmalarının en yoğun şekilde faaliyet
gösterdiği alanların başında ödeme hizmetleri geliyor.
Sektörde geçmişten bu yana bankaların sürdürdüğü hakimiyetin de bir sonucu olarak, tüketicilerin finansal ürünleri kullanım kalıplarını değiştirmesi teknolojik gelişmelerle
aynı hızda olmuyor. Buna rağmen ödeme dışı alanlarda
tüketicilerin teknolojik gelişmelere daha hızlı adaptasyon
sağladığı da dikkate alındığında, genç bir nüfusa sahip
olan ülkemizde yakın bir gelecekte FinTek’ler tarafından
sunulan yeni ürünlerin kullanımın daha hızlı yaygınlaşacağına inanıyorum. Nitekim tüketiciye dokunan ve istediği
çözümleri sunabilen FinTek ürünlerinin neredeyse tamamına yakınının müşteri deneyimi konusunda fark yarattığı
görülüyor.
Yeni gelişen ödeme ve elektronik para kuruluşlarının en
temel sorunlarından biri de hem finansal tüketiciler hem
de bankalar başta olmak üzere finansal sistemin diğer aktörleri nezdinde güven tesis etmede yaşadıkları zorluklar.
Bu güvenin tesisinde konuyla ilgili yasal düzenlemeler çok
önemli katkı sağlıyor. Özellikle 6493 sayılı kanun ve ilgili
alt düzenlemelerin yayınlanmasının ardından faaliyetlerini BDDK gözetim ve denetimi altında sürdüren kuruluşlar için güven tesis etmek daha kolay olmaya başladı.
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Ancak finans ve teknoloji alanındaki gelişmelerin hızı karşısında yeni mevzuatların hazırlanması beklenen ölçüde
gerçekleşmiyor. Bu tüm dünyada benzer bir süreç olmakla
birlikte ülkemizde bir adım daha geriden geliyor. Nitekim
vergi mevzuatı başta olmak üzere FinTek’ler ve özelinde
ödeme sistemleriyle ilgili diğer kanun ve alt düzenlemelere
bu kuruluşların dahil edilmesi oldukça fazla zaman alıyor.
FinTek’lerin en çok ihtiyaç duyduğu kaynakların başında sermaye desteği geliyor. Ben iki kardeşin (Emin Can
Yılmaz ve Serhan Yılmaz) bütün birikimleriyle kurulmuş
tamamen yerli bir elektronik para kuruluşunun genel
müdürü olarak kendimi bu açıdan şanslı hissediyorum.
Ancak maalesef Türkiye’deki yatırımcıların FinTek’lere
ilgisinin çok düşük seviyelerde olduğu çok açık bir gerçek.
Diğer taraftan, sektör hakkında bilgi sağlayacak yeterli verilerin olmaması ve bu alanda yatırım yapabilecek yatırımcıların ülkemize temkinli yaklaşıyor olması nedeniyle yabancı
yatırımcısının ilgisini çekme konusunda da yeterince başarılı olmadığımızı düşünüyorum. Yerli veya yabancı yatırımcıların henüz FinTek sektörüne yeterince güvenmemesi
ve bankaların sektördeki hakim yapıları yatırımcıları daha
çekingen davranmaya itiyor. Tüm bunlara rağmen güzel ve
doğru işlerle yazılan başarı hikayelerinin de zaman içinde
yatırımcı ilgisinin artmasını sağlayacağına inanıyorum.

Biraz da Turk Elektronik Para A.Ş’den bahsedelim isterseniz. Şirketinizin başarısında rol
oynayan temel faktörleri anlatabilir misiniz?
Fırsat buldukça yeni alınacak personellerin görüşmelerine
katılmaya çalışıyorum. Orada da sık sık belirttiğim gibi,
“Turk Elektronik Para A.Ş’yi tek kelimeyle anlat” deseler vereceğim cevap “hız” olacaktır. Gerçekten de şirketimizin en temel özelliği çok hızlı olması. Yeni ürünlerin
geliştirilmesinde, projelerin tamamlanmasında, müşteriye
çözüm yaratılmasında yani şirketin faaliyet alanlarının tamamında en temel motivasyonumuz hızlı olmamız. Bunda Emin Can Yılmaz’ın dinamizmi ve vizyonunun büyük
katkısı var. Emin Bey’in bu dinamizmi tüm çalışanlarımıza da aynı derecede yansımış durumda. Genç ve dinamik
bir çalışan portföyüne sahibiz ve çalışma arkadaşlarım
tüm enerjilerini yaptıkları işlere en üst düzeyde yansıtıyor.
2017 yılında benim başladığım dönemde en temel ürün
olarak BaroKart ile yürütülen faaliyetlerin gelinen noktada 2.5 milyona yakın ön ödemeli kart sayısına ulaşması
da bu pazarda lider konuma yükselmemiz de bu hızın ve
yönetim vizyonunun bir sonucudur.
Şirket olarak her zaman geleceği düşünerek hareket ediyoruz. Tüm stratejilerimizi bu gelecek planlamamız ışı-

ğında yapıyoruz. En temel hedefimizse sadece Türkiye’de
değil uluslararası düzeyde başarılı ve lider bir elektronik
para kuruluşu olmak. Elektronik para lisans başvurusunu ilk yapan ve ilk elektronik para kuruluşu lisansı alan
firmalardan biri olmamız, bunu takip eden süreçte BKM
üyeliği, Mastercard lisansı ve yeni tamamlanan Visa lisansı
da bu öngörünün birer sonucu. Benzer şekilde 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında
BDDK’dan acquirer lisansı almamız da geleceğe yönelik
stratejilerimizin bir parçasını oluşturuyor. Biz bu lisansı
aldığımızda birçokları bunun gereksiz ve boşa bir çaba olduğunu düşünüyordu. Şimdi ne kadar da önemli bir adım
atmış olduğumuzu fark etmiş durumdalar.
Sektörde ilklerin peşinde koşturmak her zaman yoğun bir
mücadeleyi de beraberinde getiriyor. Biz şirket olarak mücadeleyi seviyoruz. Bu mücadeleyi yaparken de esasında
sektördeki diğer firmalara öncülük ettiğimizin farkındayız.

“Turk Elektronik Para A.Ş’yi tek kelimeyle
anlatmamı isteseler, vereceğim cevap
‘hız’ olacaktır.”
Bundan da hem mutluluk hem gurur duyuyoruz.
Başarımızın altında yatan temel dinamiklerden biri de
kendi teknolojisini üreten bir firma olmamız. Bu da bize
hem finansal hem de inovatif açıdan büyük bir özgürlük
alanı yaratıyor. BKM’den hizmet sağlayıcı kuruluş lisansına sahip olan kardeş firmamız Turk Finansal Teknoloji
A.Ş. sayesinde müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine göre
şekillendirebildiğimiz ve farklı çözümler sunabildiğimiz
bir hizmet yapısına sahibiz.

16 YILLIK BDDK DENEYİMİNİN ARDINDAN ÖZEL SEKTÖRE ÇABUK UYUM SAĞLADI
Turk Elektronik Para A.Ş. Genel
Müdürü Serkan Aziz Oral, 1975 Aydın
Söke doğumlu. Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat
Bölümü’nden mezun olduktan
sonra, meslek hayatına 2000 yılında
Ziraat Bankası’nda başlamış. Oral,
kariyerinin ilk döneminde yaşadıklarını
şöyle anlatıyor:
“O dönem çok başarılı bir MT
programı olan Ziraat Bankası
Bankacılık Okulu’nda bir yandan teorik
dersler alırken bir yandan da sektör
profesyonellerinden uygulamaya
yönelik eğitimler alıyorduk. Bankacılık
okuluna devam ederken o dönem
yeni kurulan Bankacılık Düzenleme

ve Denetleme Kurumu’nun açmış
olduğu sınava başvurdum. Üç
aşamalı sınav süreci sonunda
BDDK’da uzman yardımcısı olarak
göreve başladım. BDDK’nın bana
sağladığı en büyük avantajlardan
biri de yurtdışında yüksek lisans
yapmama imkan vermesiydi.
ABD’de University of Connecticut’ta
Finansal Risk Yönetimi Bölümü’nde
başladığım yüksek lisansımı 2011
yılının sonunda tamamladım ve
Türkiye’ye geri döndüm. Halen
Ankara Üniversitesi’nde İşletme
doktorama devam ediyorum ve tez
aşamasındayım.”
Serkan Aziz Oral, BDDK’daki 16 yıla

yakın çalışma hayatından sonra
2017 başında Turk Elektronik Para
A.Ş’de iç sistemler ve yasal uyumdan
sorumlu genel müdür yardımcısı
olarak göreve başlamış. Oral “Uzun
yıllar kamuda çalışmış biri olarak özel
sektöre tahminimin ötesinde bir hızla
uyum sağladığımı düşünüyorum. Bu
hızlı adaptasyonda başta şirketimizin
sahibi Emin Can Yılmaz ve çalışma
arkadaşlarımın güven ve yardımlarının
da büyük katkısı oldu. Bana duyulan
bu güven ve çalışma arkadaşlarımın
yüksek motivasyonu sayesinde 2018
yılının haziran ayında şirketin Genel
Müdürlüğüne getirildim ve halen bu
görevi sürdürüyorum” diyor.
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