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TÜRKİYE’DE ÖDEME HİZMETLERİNDEKİ 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE FİNTEK 

 

 

9 Aralık 2021 tarihinde Rekabet Kurumu tarafından 

ödeme hizmetlerindeki dijitalleşme ve finans sektörüne 

yönelik kapsamlı bir rapor yayımlanmıştır.  

 

“Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere 

Yönelik İnceleme Raporu” başlıklı raporda ödeme 

hizmetlerinin Türkiye’deki güncel durumu, finansal 

teknolojiler (fintek) alanındaki küresel gelişmeler, bu 

gelişmelerin Rekabet Hukuku’ndaki etkileri başta 

olmak üzere, çeşitli başlıklar incelenmiş ve birçok 

istatistiksel veri paylaşılmıştır. 

 

Rekabet Kurumu (“Kurum”) raporunun, Türkiye’de 

fintek ve ödeme hizmetleri alanındaki gelişim süreci 

göz önünde bulundurularak incelenmesi gerekmektedir. 

Esasen finansal alandaki dijitalleşmede 2019 yılından 

bu yana önemli gelişmeler yaşanmakta ve köklü 

değişiklikler yapılmaktadır. 6493 sayılı Kanunda 

yapılan değişiklikler başta olmak üzere; çeşitli 

düzenlemeler ile firmalara fırsat eşitliği sağlayan ve 

güvenli bir fintek ekosistemi oluşumuna destek 

verilmesi amaçlanmış, açık bankacılık hukuki 

altyapısını güçlendirmek amacıyla Avrupa Birliği (AB) 

Ödeme Hizmetleri Direktifi 2 (PSD2) ile mevzuat 

uyumunun sağlanması yönünde çalışmalar yapılmıştır. 

 

Bu süreci takiben 2020 yılında çıkartılan mevzuatla 

karekod ile işlem yapma, FAST para transferi, 

müşterilerle dijital sözleşme yapılabilmesi gibi 

yenilikler getirilerek ödeme hizmetlerinde finansal 

teknolojilerin Türkiye’de gelişmesi çabası sürmüştür. 

 

2021 yılına gelindiğinde ise ikincil düzenlemeler olarak 

adlandırılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 

hazırladığı “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para 

İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında 

Yönetmelik” 1 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete ’de 

 

FIN-TECH AND DIGITAL 

TRANSFORMATION 

IN PAYMENT SERVICES IN TURKEY 

 

A comprehensive report on digitalization in payment 

services and the finance sector was published by the 

Competition Authority on December 9, 2021. The 

“Inspection Report on Financial Technologies 

(fintech) in Payment Services” includes various 

topics, especially the current practice in payment 

services in Turkey, global developments in the field 

of fintech, the effects of these developments on 

competition law, and various statistical data in this 

regard. 

 

The report should be examined considering the 

developments in fintech environment and payment 

services in Turkey. In fact, there have been 

significant developments and changes in regulations 

concerning digitalization in the financial field since 

2019. Through various regulations, especially the 

amendments made in the Law Numbered 6493; it is 

aimed to support the formation of a secure fintech 

ecosystem that would provide equal opportunities 

for companies, and to ensure the legislative 

harmonization with the European Union (EU) 

Payment Services Directive 2 (PSD2) in order to 

strengthen the open banking legal infrastructure. 

 

Subsequently, in 2020 the legal infrastructure for 

transactions to be made via QR code, FAST money 

transfers, digital contracts were put into use. Thus, 

efforts to develop financial technologies in the 

payment environment are still being continued in 

Turkey. 

 

As of 2021, the “Regulation on Payment Services 

and Electronic Money Issuance and Payment 

Service Providers” prepared by the Central Bank of 

the Republic of Turkey was published in the Official 

Gazette (*). The mentioned regulation defines 
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yayımlanmıştır (*). Yönetmelikte rekabet hukuku 

perspektifiyle rekabete duyarlı veri tanımlanmış, 6493 

sayılı kanundaki ödeme hizmetleri maddesi gereğince 

yapılacak her türlü veri paylaşımının usul ve esaslarının 

Rekabet Kurumu görüşü alınarak düzenleneceği 

belirtilmiştir. 

 

 Tüm bu gelişmeler ve Rekabet Kurumu Raporu 

birlikte değerlendirildiğinde raporda; 

-Yukarıda özetle bahsedilen gelişmeler ışığında fintekin 

ortaya çıkış nedenleri ve sektöre etkileri incelenmiş, 

 

-Ödeme hizmetleri alanında kurulan yeni firmaların 

ürün ve hizmetlerini pazarlamada karşılaştığı zorluklar 

değerlendirilmiş, 

 

-Pazardaki yenilikler ve rekabetin artmasının önündeki 

engellere değinilmiş, 

 

-Büyük teknoloji şirketlerinin finansal pazarlara 

girişinin olası sonuçları ele alınmış, 

 

-Türkiye’deki fintek ekosisteminin gelişimi adına 

öneriler sunulmuştur. 

 

 Ayrıca raporda yer alan tespitler neticesinde, 

-Fintek ekosisteminin bünyesinde barındırdığı 

fırsatlarla yatırımcıların dikkatini çektiği, 

  

-Son yıllarda fintek girişimlerine yapılan yatırımların 

artan seyrinin, fintek şirketlerinin yatırım ihtiyacını ve 

yatırımcıların söz konusu pazara ilgilerini ortaya 

koyduğu, 

 

-2021 yılının Ocak-Nisan döneminde, fintek 

girişimlerinin 28,8 milyar Dolar yatırım aldığı, 

 

-Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının neden 

olduğu ekonomik daralmayla bu alandaki yatırımlarda 

düşüş olmasına karşın özellikle stratejik önemi yüksek 

yatırımların 2020 yılında da sürdüğü, 

 

-Startup Watch verilerine göre, bu yılın ilk 5 ayı 

itibarıyla Türkiye'de 589 fintek girişiminin hayata 

competition-sensitive data from a competition law 

perspective and it is stated that the procedures and 

principles of all kinds of data sharing related to the 

payment services shall be performed by obtaining 

the opinion of the Competition Authority. 

 

 Considering the developments and 

amendments mentioned above, the report 

highlights the following: 

- The reasons for the emergence of fintech and its 

effects on the sector are examined, 

 

- The difficulties faced by new companies in the 

field of payment services in marketing their products 

and services were evaluated, 

 

- The innovations in the market and the obstacles to 

the increase of competition were mentioned, 

 

-The possible consequences of entry of large 

technology companies into financial markets are 

discussed and 

 

- Suggestions were made for the development of the 

fintech ecosystem in Turkey. 

 

 In addition, as a result of the findings in the 

report, it is emphasized that; 

-Fintech ecosystem attracts the attention of investors 

because of the opportunities it brings, 

  

-Investments in fintech startups have increased in 

recent years. This situation reveals the investment 

need of fintech companies and the interest of 

investors in the market, 

 

-During the period of January-April 2021, fintech 

startups received an investment of 28.8 billion US 

dollars, 

 

-Despite the decrease in investments in this field, 

due to the economic contraction caused by Covid-19 

epidemic, investments with high strategic 

importance continued in 2020, 
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geçirildiği, bunlardan 505'inin varlığını devam ettirdiği 

ve bunun ülkedeki fintek ekosisteminin gelişimi 

bakımından umut verici olduğu belirtilmiştir. 

 

Durum tespiti ve tavsiye niteliği taşıyan raporda son 

olarak, Türkiye’de fintek alanındaki gelişime katkı 

sağlayacak uygulamalarda kamu otoriteleri arasındaki 

işbirliğinin önemine dikkat çekilerek, ileriki 

dönemlerde de yeni regülasyonlar yapılacağının sinyali 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

----  

 

(*)Aralık ayında iki yeni düzenleme yayımlanmıştır: 

Bunlardan ilki, "Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para 

İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında 

Yönetmelik" tir. Düzenleme ile, ödeme kuruluşları ve 

elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve 

faaliyetleri ile ödeme hizmeti sağlayıcılarına, ödeme 

hizmetlerinin sunulmasına ve elektronik para ihracına 

ilişkin usul ve esaslar güncellenmiştir. Bir diğeri ise 

"Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi 

Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme 

Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine 

İlişkin Tebliğ" dir. Bu tebliğ ile, ödeme kuruluşları ve 

elektronik para kuruluşlarının faaliyetlerinin 

yürütülmesinde kullandıkları bilgi sistemlerinin 

yönetimi ve yetkilendirilmiş bağımsız denetim 

kuruluşları tarafından denetlenmesi ile ödeme hizmeti 

sağlayıcılarının ödeme hizmetleri alanındaki veri 

paylaşım servislerine ilişkin usul ve esaslar 

güncellenmiştir. 

 

Bülten içeriği genel bilgilendirme amacıyla 

hazırlanmıştır. Detaylı bilgi ya da spesifik sorun 

veya sorularınız için hukukçunuza danışınız.  

 

 

 

-According to Startup Watch data, it was pointed out 

that as of the first 5 months of this year, 589 fintech 

startups were launched in Turkey and 505 of them 

continued to exist, which is promising for the 

development of the fintech ecosystem in Turkey. 

 

 

In the report, which is an observation and a 

recommendation report, the importance of 

cooperation between public authorities to contribute 

to the development of fintech in Turkey has been 

emphasized, and It has been pointed out that new 

regulations may be made in the future. 

 

 

---- 

 

(*) Two new regulations were published in 

December: The first of these is the "Regulation on 

Payment Services and Electronic Money Issuance 

and Payment Service Providers". With the 

regulation, the procedures and principles regarding 

the authorization and activities of payment 

institutions and electronic money institutions, the 

provision of payment services to payment service 

providers and the issuance of electronic money have 

been updated. Another is the "Communiqué on 

Information Systems of Payment and Electronic 

Money Institutions and Data Sharing Services in the 

Field of Payment Services of Payment Service 

Providers". With this communiqué, the procedures 

and principles regarding the management of the 

information systems used by payment institutions 

and electronic money institutions, their auditing by 

authorized independent audit institutions, data 

sharing service requirements have been updated. 

 

The content herein is aimed at providing a 

general insight regarding the subject. For 

customized circumstances or for further 

information, please refer to your lawyer. 

 

 

 


